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PHẦN I. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG 

 

1. Thông tin chung về Trường 

1.1. Tên trường: Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 

1.2. Tên tiếng Anh: Soctrang Community College 

1.3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 

1.4. Địa chỉ trường: Số 400, Lê Hồng Phong, khóm 5, phường 3, thành phố Sóc Trăng, 

tỉnh Sóc Trăng 

1.5. Số điện thoại: 0299.3827028  

1.6. Fax: 0299.3821730 

1.7. Email: cdcdst@edu.vn 

1.8. Website: www.stcc.edu.vn 

1.9. Năm thành lập trường: 

- Năm thành lập đầu tiên: 1997 (Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Sóc Trăng) 

- Năm thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng: 2006 (theo Quyết định số 

2917/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

1.10. Loại hình trường đào tạo: Công lập 

2. Thông tin khái quát về lịch sử phát triển và thành tích nổi bật của trường 

2.1. Lịch sử phát triển trường 

Trường Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Sóc Trăng được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ 

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 2917/QĐ-BGD&ĐT 

ngày 08 tháng 6 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường CĐCĐ Sóc Trăng là một cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý nhà 

nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, cơ quan chủ quản 

trực tiếp là UBND tỉnh Sóc Trăng. 

Trải qua hơn 13 năm xây dựng và phát triển, Trường CĐCĐ Sóc Trăng đã dần hoàn 

thiện về cơ cấu bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đủ về số lượng, mạnh về 

chất lượng và cơ sở vật chất được đầu tư theo hướng hiện đại để đáp ứng phần lớn nhu cầu 

quản lý, giảng dạy, học tập và phục vụ. Chính vì thế, trong suốt quá trình tổ chức hoạt động, 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao Nhà trường đã đạt được nhiều thành tích đáng tự 

hào được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương khen tặng như: Cờ thi đua, bằng 

khen của UBND tỉnh Sóc Trăng, Bộ Công an và Hiệp hội CĐCĐ Việt Nam. 

  Với sứ mạng “đào tạo nguồn nhân lực có trình độ từ cao đẳng trở xuống, có đạo đức, tri 

thức và kỹ năng nghề nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, xã hội – nhân văn, khoa 

học kỹ thuật và công nghệ; tổ chức nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu cộng 

đồng; hợp tác chặt chẽ với các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở đào tạo trong nước và ngoài 

nước giới thiệu việc làm, đào tạo, bồi dưỡng góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã 

hội của địa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế”. 

2.2. Về cơ sở vật chất 

Nhà trường thường xuyên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm phục vụ tốt nhu cầu 

dạy học. 

a) Trường CĐCĐ Sóc Trăng hiện tại có 03 khu với tổng diện tích đất là 102.348,8 m
2
, 

trong đó:  
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- Khu A (số 400, Lê Hồng Phong, Phường 3, Tp. Sóc Trăng - diện tích 13.087,2 m
2
) và 

Khu C (Tỉnh lộ 934, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên - diện tích 82.315,9 m
2
) có các 

hạng mục sau:  

+ Khu Hành chính: tổng diện tích xây dựng là 1.918,02m
2
 với 21 phòng làm việc, 01 

phòng hội thảo, 02 phòng họp và 01 nhà nghỉ dành cho giáo viên; 

+ Phòng học lý thuyết: tổng diện tích xây dựng 3.684,6m
2
 với 50 phòng; trong đó, Khu 

A có 05 phòng bị hỏng phần mái nhà nên không thể tiếp tục đưa vào khai thác sử dụng; 

+ Phòng học thực hành máy tính: tổng diện tích xây dựng 473,3m
2
 với 06 phòng (05 

phòng thực hành, 01 phòng lắp ráp, cài đặt và sửa chữa máy tính); 

+ Khu phục vụ: tổng diện tích xây dựng 1.805,6m
2
 gồm: 01 thư viện, 02 hội trường, 02 

sân bóng chuyền, 01 sân bi sắt, 01 nhà thi đấu bóng bàn và 01 nhà lưới, 01 phòng thí nghiệm, 

01 cơ sở thực hành Thú y thuộc Khoa Nông nghiệp. 

- Khu B (số 428, Lê Hồng Phong, Phường 3, Tp. Sóc Trăng - diện tích 6.945,7m
2
) được 

chia làm 2 khu:  

+ Khu Nhà nghỉ dành cho giảng viên với tổng diện tích 1.254,24m
2
, gồm 14 phòng nghỉ 

giảng viên;  

+ Khu phòng học hiện đang thực hiện phối hợp thực hiện đào tạo nghề may công nghiệp 

cho công nhân, lao động phục vụ cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

(Công ty TNHH Din Tsun Đài Loan) với diện tích 5.691,46m
2
, gồm: 06 phòng (phòng làm 

việc, phòng khách, phòng kiểm định chất lượng, phòng chuẩn bị máy móc, thiết bị, phòng 

quản lý linh kiện, phòng điện), 02 phòng đóng gói, 02 phòng đào tạo giai đoạn 1, 2 và 01 

phòng ăn (Theo Công văn số 800/UBND-VX ngày 04/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc 

Trăng Chấp thuận cho Trường phối hợp với Công ty TNHH Din Tsun Holding (thông qua 

Công ty TNHH Din Sen Việt Nam) tổ chức đào tạo, dạy nghề cho người lao động,...). 

b) Trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của 

trường gồm: 29 máy tính xách tay/máy tính bảng, 54 máy tính để bàn, 05 phòng máy thực 

hành với 120 máy tính, 05 máy scan, 02 máy photocopy, 15 máy chiếu projector (bao gồm 

máy chiếu cố định và lưu động), 01 máy chủ, hệ thống âm thanh giảng dạy tại các phòng học. 

Hiện nay Trường có 01 ô tô 16 chỗ phục vụ cho công tác của Trường nhưng đã hư hỏng và 

Trường đã làm thủ tục bàn giao về Sở Tài chính. 

2.3. Chức năng, nhiệm vụ của trường 

a) Chức năng 

Trường CĐCĐST có chức năng đào tạo trình độ cao đẳng chuyên môn và các trình độ 

khác thấp hơn, nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, gồm các 

ngành nghề chủ yếu như: Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chăn nuôi - Thú y, Kế toán, Quản 

trị kinh doanh, Quản trị văn phòng, Tiếng Anh, Công tác xã hội, Tin học ứng dụng, Pháp 

luật... 

b) Nhiệm vụ và quyền hạn 

Trường CĐCĐST có nhiệm vụ và quyền hạn như sau: 

- Tổ chức giáo dục và đào tạo theo mục tiêu, chương trình đào tạo các ngành, nghề được 

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép; 

- Xây dựng chương trình đào tạo, nội dung, kế hoạch đào tạo trên cơ sở chương trình 

khung do Bộ LĐ-TB&XH và các bộ, ngành có liên quan ban hành. Tổ chức biên soạn, thẩm 

định giáo trình, bài giảng các ngành đào tạo của Trường; 

- Thực hiện quy định về tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, 

cấp văn bằng, chứng chỉ theo Quy chế của Bộ LĐ-TB&XH và chịu sự KĐCL của Nhà nước; 

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ - tin học, chuyên môn nghiệp vụ theo quy định; 
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- Thực hiện nhiệm vụ NCKH, ứng dụng, phát triển công nghệ, tham gia giải quyết 

những vấn đề kinh tế xã hội của địa phương; 

- Thực hiện dịch vụ khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất kinh doanh phù họp với 

ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật; 

- Quản lý, chăm lo đời sống CBGV, viên chức và HSSV, học viên, tạo điều kiện cho họ 

góp phân hoàn thành tôt nhiệm vụ chính trị của Trường; 

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính của Trường theo quy định của pháp 

luật; 

- Liên kết với các trường đại học có uy tín trong nước hỗ trợ về đội ngũ giảng viên, cán 

bộ quản lý của Trường trong việc thực hiện nhiệm vụ đào tạo, NCKH; 

- Phối hợp với gia đình HSSV, học viên, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, 

các cơ sở NCKH, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tổ chức xây dựng môi trường giáo dục lành 

mạnh, gắn đào tạo với sản xuất đời sống xã hội; 

- Hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo, NCKH theo quy định của Nhà nước. Được 

cử CBGV, HSSV, học viên tham quan, học tập ở nước ngoài; mời giáo sư, nhà khoa học, 

chuyên gia, tình nguyện viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài đên 

giảng dạy, tập huấn, trao đổi khoa học theo quy định của pháp luật; 

- Thực hiện chức năng liên kết với các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp 

trong và ngoài nước đào tạo các lớp theo quy hoạch của tỉnh và đáp ứng theo nhu cầu người 

học; 

- Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH, Tổng cục 

GDNN, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan có liên quan; 

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ LĐ-TB&XH, Ủy ban nhân dân tỉnh 

giao. 

2.4. Ngành nghề đào tạo 

Hiện nay, nhà trường đã được cấp Giấy chứng nhận hoạt động GDNN cho 09 ngành bậc 

cao đẳng và 08 ngành bậc trung cấp, cụ thể như sau: 

 

TT Ngành đào tạo Mã ngành Trình độ đào tạo 

1 Tiếng Anh 6220206 Cao đẳng 

2 Tin học ứng dụng 6480206 Cao đẳng 

3 Công tác xã hội 6760101 Cao đẳng 

4 Kế toán 6340301 Cao đẳng 

5 Quản trị kinh doanh 6340114 Cao đẳng 

6 Quản trị văn phòng 6340403 Cao đẳng 

7 Tài chính ngân hàng 6340202 Cao đẳng 

8 Tài chính doanh nghiệp 6340201 Cao đẳng 

9 Bảo vệ thực vật 6620116 Cao đẳng 

10 Công tác xã hội 5760101 Trung cấp 

11 Pháp luật 5380101 Trung cấp 

12 Trồng trọt và bảo vệ thực vật 5620111 Trung cấp 

13  Chăn nuôi - Thú y 5630120 Trung cấp 

14 Kế toán doanh nghiệp 5340302 Trung cấp 

15 Thư ký văn phòng 5320306 Trung cấp 

16 Nuôi trồng thủy sản 5620303 Trung cấp 

17 Tin học văn phòng 5480203 Trung cấp 
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2.5. Đội ngũ nhân sự 

Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của trường không ngừng phát triển cả về số lượng 

và chất lượng. Từ một đơn vị lúc mới thành lập với đội ngũ CBGV trên dưới 40 người nhưng 

đến nay tổng số CBGV của trường là 102 người (nam: 46, nữ: 56). 

Về trình độ chuyên môn, cán bộ giảng viên của nhà trường có trình độ chuyên môn khá 

cao, cụ thể: tiến sĩ 03 (01 đang nghiên cứu sau tiến sĩ), thạc sĩ 69 (09 nghiên cứu sinh), đại 

học 18 (03 đang học cao học), trung cấp 01, khác 11. Về trình độ lý luận chính trị, cán bộ 

giảng viên của nhà trường không ngừng bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trong 

đó: cử nhân 02, cao cấp 16, trung cấp 11 (đang học cao cấp 03; trung cấp 04). 

Giảng viên của trường tập trung chủ yếu ở các chuyên ngành sau: Anh văn, Tin học,  

Kinh tế, Nông nghiệp, Thủy sản, và một số môn khoa học cơ bản… Đội ngũ cán bộ của 

Trường đa số là CBGV trẻ, năng nổ, nhiệt tình, có tinh thần học tập, ứng dụng khoa học công 

nghệ vào hoạt động giảng dạy và công việc chuyên môn. 

Công tác tổ chức, xây dựng bộ máy của Nhà trường ngày càng hoàn thiện. Hàng năm, 

Nhà trường đều thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng CBGV; chủ động quy 

hoạch CBGV có trình độ, năng lực tham gia học sau đại học để đáp ứng yêu cầu của công 

việc. 

2.6. Những thành tích nổi bật của trường 

Qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh Sóc Trăng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ LĐ-TB&XH, cùng với sự nỗ lực của tập 

thể cán bộ, viên chức và người lao động, Nhà trường đã không ngừng phát triển cả về quy mô 

và chất lượng đào tạo; từng bước đầu tư và hoàn thiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy 

học; đội ngũ CBGV tăng cả về số lượng cũng như chất lượng. Đến nay, Nhà trường đã mở 

được nhiều ngành nghề đào tạo: hệ cao đẳng có 09 ngành, hệ trung cấp nghề có 08 ngành; 

quy mô tuyển sinh của trường tương đối ổn định qua các năm. HSSV tốt nghiệp ra trường có 

kỹ năng tốt, đáp ứng được yêu  cầu của xã hội. 

Những thành tích nổi bật đáng ghi nhận: 

- Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, BGH nhà trường và sự phối hợp với các Đoàn thể, Nhà 

trường đã tổ chức tốt nhiều hoạt động thi đua dạy tốt, học tốt, hoàn thành nhiệm vụ đào tạo và 

phát triển nhà trường. Với những thành tích hoạt động trong thời gian qua, Nhà trường đã 

được Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen. 

- Đảng ủy nhà trường đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đảng  bộ 

nhiều năm liền đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh” được Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh 

Sóc Trăng công nhận và tặng Giấy khen. 

- Tổ chức Công đoàn hoạt động có hiệu quả cao, phát huy vai trò làm chủ tập thể của 

người lao động, tham gia tích cực vào việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức các 

hoạt động phong trào nhằm thúc đẩy công tác giảng dạy và học tập, góp phần hoàn thành 

nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Công đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức và thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ - viên chức hàng năm. Thực hiện các phong trào thi đua sôi 

nổi có hiệu quả, đời sống của CBVC ngày càng được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần. 

Nhiều năm liền Công đoàn trường đạt danh hiệu: “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc”; 

nhiều đoàn viên được tặng Giấy khen Công đoàn viên chức tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, 

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.  

- Đoàn trường đã tập hợp được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động 

khơi dậy tính sáng tạo và lý tưởng cách mạng. Với đặc điểm phần lớn đoàn viên, thanh niên 

là HSSV nên các hoạt động của Đoàn đều hướng về chủ đề học tập, rèn luyện để ngày mai lập 

thân lập nghiệp. Thông qua các hoạt động nhằm giúp HSSV có định hướng đúng trong học 

tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức để sau khi tốt nghiệp ra trường có thể tìm việc làm hoặc tự 
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tạo việc làm. Đoàn trường cũng đã tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa cho ĐVTN như văn 

hóa văn nghệ, TDTT; tham gia tốt các hoạt động tình nguyện hè, hiến máu nhân đạo hàng 

năm… Công tác tập hợp thanh niên, giáo dục truyền thống có những chuyển biến tích cực. 

Đoàn trường luôn đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên do 

Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Sóc Trăng và Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phát động.  

* Một số thành tích cụ thể: 

 
Năm Hình thức khen thưởng Nội dung khen thưởng 

2008 
Cờ thi đua Hạng Nhì của 

UBND tỉnh Sóc Trăng 

Đơn vị thi đua xuất sắc trong hoạt động của khối thi 

đua  

2008 
Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng 

Thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo 

vệ An ninh Tổ quốc  

2008 
Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng 

Thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo triển khai và 

tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở  

2009 

Cờ thi đua Hạng Nhất của 

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc 

Trăng 

Đơn vị thi đua xuất sắc trong hoạt động của khối thi 

đua  

2009 
Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng 

Thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, triển khai và 

tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

2009 

Giấy khen của Hiệp hội 

Cao đẳng Cộng đồng Việt 

Nam 

Thành tích xuất sắc cho sự phát triển của Hiệp hội 

Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam 

2010 
Bằng khen của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng  

Thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện công tác 

Giáo dục Quốc phòng An ninh, 2001-2010  

2010 

Bằng khen của Hiệp hội 

Cao đẳng Cộng đồng Việt 

Nam 

Thành tích đóng góp cho sự phát triển của mô hình 

Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam  

2012 
Giấy khen của  

Công an tỉnh Sóc Trăng 

Thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc  

2012 
Giấy khen của  

Công an tỉnh Sóc Trăng 

Thành tích trong thực hiện Quy chế phối hợp đảm 

bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân  

2014 
Bẳng khen của  

Bộ Công an 

Thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh tổ quốc  

2015 
Bằng khen của UBND tỉnh 

Sóc Trăng 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015 

2015 
Bẳng khen của UBND tỉnh 

Sóc Trăng 

Thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi 

đua Khối 8 

2015 
Bằng khen của UBND tỉnh 

Sóc Trăng 

Thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ năm 2015 

 

3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Trường  

3.1. Cơ cấu tổ chức 

Công tác tổ chức, xây dựng bộ máy của Nhà trường ngày càng hoàn thiện. Hiện nay,  

Nhà trường có tổng cộng 15 đơn vị trực thuộc, bao gồm: 

* 07 Phòng chức năng: Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị; Phòng 

Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Kế hoạch Tài chính; Phòng Công tác Học sinh sinh 

viên; Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế; Phòng Thanh tra. 

* 05 Khoa: Khoa Cơ bản (với 04 bộ môn trực thuộc gồm: Bộ môn Khoa học tự nhiên, 

Bộ môn Khoa học xã hội, Bộ môn Ngoại ngữ và Bộ môn Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc 

phòng - An ninh); Khoa Nông nghiệp (với 03 bộ môn trực thuộc gồm: Bộ môn Bảo vệ thực 
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vật, Bộ môn Chăn nuôi - Thú y và Bộ môn Thủy sản và Phát triển nông thôn); Khoa Kinh tế 

(với 03 bộ môn trực thuộc gồm: Bộ môn Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Bộ môn Tài chính - 

Ngân hàng và Bộ môn Kế toán - Kiểm toán); Khoa Kỹ thuật - Công nghệ (với 02 bộ môn trực 

thuộc gồm: Bộ môn Tin học và Bộ môn Kỹ thuật); Khoa Chính trị - Luật (với 02 bộ môn trực 

thuộc gồm: Bộ môn Chính trị và Bộ môn Luật - Hành chính). 

* 03 Trung tâm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học; Trung tâm Ứng dụng khoa học và 

chuyển giao công nghệ; Trung tâm Liên kết Đào tạo. 

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA NHÀ TRƯỜNG 

HỘI ĐỒNG 

TRƯỜNG 

 

BAN GIÁM HIỆU  

CÔNG ĐOÀN,  

ĐOÀN THANH NIÊN 

CÁC HỘI ĐỒNG 

TƯ VẤN 

KHOA 

CƠ BẢN 

KHOA 

KINH TẾ 

KHOA  

NÔNG NGHIỆP 

PHÒNG  

ĐÀO TẠO 

PHÒNG  

TC – HC - QT 

PHÒNG  

KT & ĐBCL 

PHÒNG  

KH TÀI CHÍNH 

ĐẢNG BỘ  

TRƯỜNG 

KHOA  

KT - CN 

KHOA  

CHÍNH TRỊ - LUẬT 

PHÒNG  

THANH TRA 

PHÒNG  

CT HSSV 

PHÒNG  

QLKH & HTQT 

TRUNG TÂM 

NN - TH 

TRUNG TÂM 

UDKH & CGCN 

TRUNG TÂM 

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 
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3.2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Nhà trường 
 

Các bộ phận Họ và tên 
Năm 

sinh 
Học vị 

Chức danh, chức 

vụ 

1. Ban giám hiệu 

Nguyễn Văn Triều 1975 
TS. Văn học Việt 

Nam 

Phó Hiệu trưởng 

phụ trách 

Lê Văn Lửa 1960 
Cử nhân Chính trị 

học, Luật 
Phó hiệu trưởng 

Nguyễn Văn Tâm 1973 
ThS. PP Giảng dạy 

Tiếng Anh 
Phó hiệu trưởng 

2. Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên 

Đảng bộ  Nguyễn Văn Triều 1975 
TS.Văn học Việt 

Nam 
Bí thư 

Công đoàn Nguyễn Văn Tâm 1973 
ThS. PP Giảng dạy 

Tiếng Anh 
Chủ tịch 

Đoàn Thanh niên Mã Trường Thành 1989 
ThS. Hệ thống thông 

tin 
Bí thư 

3. Trưởng các phòng chức năng 

Phòng Đào tạo Nguyễn Khánh Hùng 1979 
ThS. SD&BV TN-

MT 
Trưởng phòng 

Phòng TC-HC-QT 
Nguyễn Trần Hoàng 

Vũ 
1984 ThS. Kỹ thuật điện P.Trưởng phòng 

Phòng KT&ĐBCL Dương Trường Giang 1983 ThS. QTKD P.Trưởng phòng 

Phòng CTHSSV Trần Huỳnh Hồng Biên 1986 ThS. QLGD 
Phó Trưởng 

phòng 

Phòng Kế hoạch Tài 

chính 
Quách Hồng Duyên 1984 

ThS. Quản trị kinh 

doanh 
P.Trưởng phòng 

Phòng 

QLKH&HTQT 
Nguyễn Tuyết Lan 1983 

ThS. PP Giảng dạy 

Tiếng Anh 
P.Trưởng phòng 

Phòng Thanh tra Nguyễn Thị Ngọc Mai 1982 ThS. Văn hóa học Trưởng phòng 

4. Trưởng các khoa 

Khoa Cơ bản Bùi Chí Dũng 1979 ThS. Toán Trưởng khoa 

Khoa Kinh tế Võ Thanh Sang 1976 ThS. QTKD Trưởng khoa 

Khoa KTCN Trương Ngọc Phụng 1976 
ThS. Khoa học máy 

tính 
P. Trưởng khoa 

Khoa Nông nghiệp Nguyễn Thị Thuở 1981 
TS. Khoa học cây 

trồng 
Trưởng khoa 

Khoa Chính trị - Luật Trang Bảo Thanh 1986 
ThS. Hành chính 

công 
P. Trưởng khoa 

5. Giám đốc Trung tâm 

Trung tâm NN-TH Trần Văn Trí 1966 CN. Sư phạm Toán Giám đốc 

Trung tâm 

UDKH&CGCN 
Tiền Ngọc Hân 1984 ThS. Thú y Giám đốc 

Trung tâm Liên kết 

đào tạo 
Nguyễn Khánh Hùng 1979 

ThS. SD&BV TN-

MT 
Phụ trách chung 
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3.3. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 

Tổng số CBGV - NV: 102 người, trong đó: Nam: 46 người; Nữ: 56 người.  

3.4. Đội ngũ giáo viên 

Tổng số giáo viên: 73 người, trong đó: Nam: 36 người; Nữ: 37 người; Tiến sĩ: 03, Thạc 

sĩ: 65; Đại học 05. 

Giáo viên cơ hữu 

Trình độ đào tạo Nam Nữ Tổng số 

Tiến sĩ 02 01 03 

Thạc sĩ 29 36 65 

Đại học 05             - 05 

Tổng cộng 36 37 73 

4. Các ngành nghề và quy mô đào tạo của Trường 

4.1. Các ngành nghề đào tạo và quy mô tuyển sinh của trường theo Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã được cấp 

 

Stt Trình độ đào tạo 
Năm học 

2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020 

1 Cao đẳng 276 376 366 430 430 

2 

Trung cấp 303 525 165 110 110 

- Chính quy 216 407 44 29 29 

- VLVH 87 118 125 81 81 

3 

Liên kết đào tạo 4.680 4.044 3.026 1.522 1.522 

- Cao học 162 260 273 163 163 

- Đại học 4.518 3.784 2.753 1359 1359 

Tổng cộng 5.259 4.945 3.561 2.432 2.062 

4.2. Số lượng học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp 

 

STT Tốt nghiệp 
Năm 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Cao đẳng 221 134 85 121 125 

2 

Trung cấp 199 165 84 68 32 

- Chính quy 121 126 68 33 7 

- VLVH 78 39 16 35 25 

3 

Liên kết đào tạo 1.589 901 999 1.033 538 

- Cao học 0 121 80 81 0 

- Đại học 1.589 780 919 952 538 

Tổng cộng 2009 1.200 1.168 1.222 695 



 

11 

 

5. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính 

5.1. Diện tích đất 

Tổng diện tích đất: 102.348,8 m
2

,  trong đó: diện tích xây dựng: 15.097,22 m
2
. 

5.2. Diện tích hạng mục và công trình 
 

TT Hạng mục, công trình Tổng diện tích (m
2
) 

1 Khu hiệu bộ 1.918,02 

2 Phòng học lý thuyết 3.684,60 

3 Phòng học thực hành, thí nghiệm 473,30 

4 
Khu phục vụ (nhà thi đấu, sân thể thao, hội 

trường, thư viện...) 
1.805,60 

5 Khu nhà nghỉ giáo viên 1.254,24 

6 Khu hợp tác đào tạo  5.961,46 

Tổng cộng 15.097,22 

5.3. Tổng số đầu sách trong thư viện của trường 

- Tổng số đầu sách trong thư viện của trường: 3.567 quyển 

- Tổng đầu sách thuộc ngành nghề đào tạo của Trường: 1.423 quyển 

5.4. Tổng số máy tính của trường 

Tổng số máy tính của trường: 203 máy, trong đó: 

+ Dùng cho văn phòng: 83 máy (29 máy tính xách tay+máy tính bảng, 54 máy tính để 

bàn) 

+ Dùng cho dạy và học: 120 máy. 

5.5. Tổng kinh phí đào tạo trong 05 năm trở lại đây 

- Năm 2014:    21.665.116.290 đồng 

- Năm 2015:    12.852.249.349 đồng 

- Năm 2016:    11.509.580.599 đồng 

- Năm 2017:    13.721.491.000 đồng 

- Năm 2018:    11.229.000.000 đồng 

- Năm 2019 (ước tính):  12.311.000.000 đồng 

5.6. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 05 năm trở lại đây 

- Năm học 2014 - 2015:    3.346.860.000 đồng 

- Năm học 2015 - 2016:    2.944.775.000 đồng 

- Năm học 2016 - 2017:    1.865.175.000 đồng 

- Năm học 2017 - 2018:    2.216.145.000 đồng 

- Năm học 2018 - 2019:    1.850.000.000 đồng 

- Năm học 2019 - 2020 (ước tính):  1.900.000.000 đồng 
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PHẦN II.  KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

 

1. Đặt vấn đề 

1.1. Sự cần thiết của hoạt động tự ĐGCLGDNN 

 Ngày nay, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã tác động mạnh mẽ 

đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nước ta đang trong quá trình công nghiệp hóa - hiện 

đại hóa đất nước thì nhu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng là rất lớn, từ đó đặt ra yêu cầu 

nâng cao CLGDNN nhằm cung ứng lực lượng lao động giỏi về kỹ năng, vững tay nghề, có 

đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội. 

 Trong những năm qua, Trường CĐCĐST luôn xác định CLGDNN là yếu tố quyết 

định đến sự tồn tại và phát triển của Nhà trường. CLGDNN đã, đang và sẽ là vấn đề thu hút 

được sự quan tâm của các nhà quản lý, các doanh nghiệp, của phụ huynh, cũng như người học 

và toàn xã hội. Ý thức được vấn đề đó, Trường CĐCĐST căn cứ vào các tiêu chí, tiêu chuẩn 

KĐCLGDNN theo Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

LĐ-TB&XH để tiến hành thực hiện công tác tự đánh giá CLGDNN. Trong quá trình này, 

Trường CĐCĐST đã tiến hành xem xét, đánh giá về thực trạng chất lượng, hiệu quả các hoạt 

động đào tạo, NCKH,... chỉ ra những mặt mạnh và những mặt yếu, từ đó xây dựng kế hoạch 

và các biện pháp điều chỉnh, cải tiến để thực hiện nhằm đáp ứng mục tiêu GDNN mà Nhà 

trường đã đề ra. 

 Hoạt động tự đánh giá CLGDNN không chỉ giúp đánh giá tổng thể thực trạng hoạt 

động của Nhà trường - cơ sở cho việc Trường được công nhận đạt chuẩn KĐCLGDNN, mà 

còn phát huy được tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Nhà trường trong toàn bộ các hoạt 

động đào tạo, NCKH và dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với 

mục tiêu và sứ mạng của Nhà trường. 

1.2. Vai trò của hoạt động tự ĐGCLGDNN 

Thực hiện tốt và thường xuyên công tác KĐCL sẽ tạo điều kiện cho Trường phát triển 

một cách vững chắc và khẳng định được vị thế của Nhà trường đối với cộng đồng xã hội. 

Thực hiện Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTB&XH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ 

LĐ-TB&XH về công tác KĐCLGDNN, Trường CĐCĐST đã xây dựng kế hoạch tự đánh giá 

CLGDNN của đơn vị. Đây là dịp Nhà trường tự đánh giá một cách toàn diện các hoạt động 

theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn thống nhất của Bộ LĐ-TB&XH ban hành. Từ kết quả tự 

đánh giá, BGH nhà trường, cán bộ các phòng, khoa trong toàn Trường sẽ nhận thức đầy đủ và 

khách quan hơn về mức độ chất lượng của các hoạt động, cũng như các tồn tại để xây dựng 

kế hoạch và giải pháp khắc phục sớm nhất nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý các 

điều kiện đảm bảo chất lượng để phát triển Trường theo hướng bền vững. 

2. Tổng quan chung 

2.1. Căn cứ tự đánh giá  

Trường CĐCĐST thực hiện công tác tự đánh giá CLGDNN dựa trên những căn cứ sau:  

- Quy định của Luật GDNN tại Khoản 2, Điều 67 về việc các cơ sở GDNN có nhiệm vụ 

"tổ chức tự đánh giá CLGDNN theo tiêu chuẩn, quy trình KĐCLGDNN"; 

- Thông tư 15/2017/TT-BLĐTB&XH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ LĐ-TB&XH 

về việc ban hành bộ tiêu chí, tiêu chuẩn KĐCLGDNN; 

- Hướng dẫn thực hiện tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2019 theo Công văn số 

453/TCGDNN-KĐCL của Tổng cục GDNN ngày 25/3/2019; 

- Các nội dung tập huấn về tự đánh giá CLGDNN đã được Tổng cục GDNN ban hành.  



 

13 

 

2.2. Mục đích tự đánh giá 

Trong quá trình tự đánh giá, Nhà trường sẽ tổ chức tự đánh giá, xác định mức độ thực 

hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giảng dạy, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, dịch 

vụ cho người học của Nhà trường và các điều kiện, phương thức học tập của HSSV, của giáo 

viên so với bộ tiêu chí. Xác định mức độ đạt được của Nhà trường thông qua việc đối chiếu, 

so sánh với các yêu cầu của bộ tiêu chí (bao gồm các tiêu chuẩn) KĐCLGDNN của trường 

cao đẳng. Phát hiện các điểm không phù hợp cần cải thiện trong thời gian ngắn, trung và dài 

hạn. Qua đó, giúp Nhà trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai 

đoạn, tiến tới xây dựng Trường trở thành cơ sở GDNN có chất lượng cao, có uy tín trong đào 

tạo, được xã hội thừa nhận.  

2.3. Yêu cầu tự đánh giá 

- Đảm bảo đánh giá toàn bộ hoạt động của cơ sở GDNN, CTĐT tại tất cả các phân hiệu, 

chi nhánh. 

- Có sự tham gia của tất cả đơn vị, cá nhân có liên quan của cơ sở GDNN 

- Đánh giá theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng GDNN hiện hành và 

các hướng dẫn có liên quan. 

- Đảm bảo trung thực, khách quan, đầy đủ minh chứng hợp lệ để chứng minh cho nhận 

định trong tự đánh giá chất lượng. 

- Kết quả tự đánh giá chất lượng phải được công khai trong nội bộ cơ sở GDNN, được 

cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về 

GDNN và được lưu trữ cùng toàn bộ minh chứng, tài liệu liên quan.  

2.4. Phương pháp tự đánh giá 

- Nghiên cứu bộ tiêu chí, tiêu chuẩn KĐCL trường cao đẳng do Bộ trưởng Bộ LĐ-

TB&XH ban hành, và các tài liệu, hồ sơ minh chứng kèm theo; 

- Thu thập thông tin, rà soát các hoạt động của Trường và những chứng cứ để chứng 

minh;  

- Khảo sát thực tế, thảo luận, lấy ý kiến với các đơn vị, cán bộ quản lý, giáo viên, người 

học và người sử dụng lao động.  

2.5. Các bước tự đánh giá 

Quy trình tự đánh giá của Trường gồm các bước sau: 

1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN Trường năm 2019. 

2. Thực hiện tự đánh giá chất lượng.  

3. Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN của Trường 

năm 2019. 

4. Công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng và gửi cơ quan có thẩm quyền.  

Trường đã xây dựng kế hoạch và tiến độ thực hiện tự đánh giá; thành lập Hội đồng kiểm 

định, Ban thư ký giúp việc cho hội đồng, các nhóm công tác chuyên trách. Tổ chức tập huấn 

cho tất cả các thành viên trực tiếp làm nhiệm vụ thu thập minh chứng, phân tích và xử lý 

minh chứng theo hệ thống tiêu chí tiêu chuẩn, đánh giá từng tiêu chuẩn kiểm định.  

Các khoa, phòng trong Trường đã cử từ 02 - 03 cán bộ làm cộng tác viên cho Ban thư 

ký. Ban thư ký tham gia tư vấn và hỗ trợ các đơn vị thu thập minh chứng. Đây là lần thứ hai 

thực hiện tự ĐGCLGDNN, trưởng các phòng, khoa cũng như cán bộ tham gia thu thập minh 

chứng theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn vẫn còn gặp nhiều khó khăn và lúng túng trong việc 

thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Các minh chứng thu thập từ các nhóm được mã hóa theo quy 

định của từng tiêu chuẩn KĐCL. Các nhóm chuyên trách tập hợp các nhóm minh chứng theo 

tiêu chuẩn để phân tích đánh giá và lập báo cáo theo phiếu mô tả các tiêu chuẩn được phân 
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công. Thư ký hội đồng tổng hợp kết quả từ các báo cáo phân tích tiêu chuẩn, tiêu chí do các 

nhóm chuyên trách cung cấp để lập dự thảo báo cáo tự đánh giá. Ban thư ký họp thông qua dự 

thảo Báo cáo tự đánh giá. Báo cáo sau khi được chỉnh sửa và bổ sung thông tin cần thiết, trình 

Hội đồng kiểm định xem xét. Ban thư ký tiếp tục chỉnh sửa dự thảo Báo cáo tự đánh giá trình 

Hội đồng kiểm định tiếp tục xem xét. Hội đồng kiểm định sẽ trình Hiệu trưởng báo cáo và gửi 

cho lãnh đạo các đơn vị, tổ chức trong toàn Trường lấy ý kiến phản biện. Ban thư ký thu thập 

ý kiến của các phản biện và ý kiến của hiệu trưởng để hoàn chỉnh Báo cáo tự đánh giá lần 

cuối, trình Hiệu trưởng phê duyệt, công bố và nộp Báo cáo cho Tổng cục GDNN, Bộ LĐ-

TB&XH. 

3. Tự đánh giá 

3.1. Tổng hợp kết quả tự đánh giá 

 

TT Tiêu chí, tiêu chuẩn, 
Điểm 

chuẩn 

Tự  đánh giá 

của cơ sở 

GDNN 

  ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC   
Đạt chuẩn 

chất lượng 

  TỔNG ĐIỂM 100 88 

1 Tiêu chí 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý 12 12 

  

Tiêu chuẩn 1.1: Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác định 

cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò 

của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa 

phương, ngành và được công bố công khai. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 1.2: Trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử 

dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành để xác định các ngành, 

nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 1.3: Trường ban hành văn bản quy định về tổ chức và 

quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 

của các đơn vị trong trường theo quy định. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 1.4:  Hằng năm, các văn bản quy định về tổ chức và 

quản lý của trường được rà soát, thực hiện điều chỉnh nếu cần 

thiết. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 1.5: Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực 

thuộc trường được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, 

nhiệm vụ, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và 

mục tiêu của trường. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 1.6:  Hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị, các hội 

đồng tư vấn, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc 

trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và có 

hiệu quả. 

1 1 

  
Tiêu chuẩn 1.7: Trường xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo 

chất lượng theo quy định. 
1 1 

  

Tiêu chuẩn 1.8: Trường có bộ phận phụ trách thực hiện công tác 

quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo và hằng năm hoàn thành 

nhiệm vụ được giao. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 1.9: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường 

phát huy được vai trò lãnh đạo, hoạt động đúng điều lệ và theo 

quy định của Hiến pháp và pháp luật. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 1.10: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt 

động theo đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của 

pháp luật, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo của 

trường. 

1 1 
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TT Tiêu chí, tiêu chuẩn, 
Điểm 

chuẩn 

Tự  đánh giá 

của cơ sở 

GDNN 

  

Tiêu chuẩn 1.11: Trường có quy định và thực hiện công tác kiểm 

tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định nhằm nâng 

cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Hằng năm rà soát, cải tiến 

phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 1.12: Trường có văn bản và thực hiện chế độ, chính 

sách ưu đãi của nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng; thực 

hiện chính sách bình đẳng giới theo quy định. 

1 1 

2 Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo 17 15 

  

Tiêu chuẩn 2.1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ 

quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp. Trường ban hành chuẩn đầu ra của từng chương 

trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết. 

1 1 

  
Tiêu chuẩn 2.2: Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh 

theo quy định. 
1 1 

  

Tiêu chuẩn 2.3: Hằng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và 

thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, 

công bằng, khách quan. 

1 1 

  
Tiêu chuẩn 2.4: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức 

đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học. 
1 1 

  

Tiêu chuẩn 2.5: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ 

đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, 

theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô 

đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với 

từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định. 

1 1 

  
Tiêu chuẩn 2.6: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, 

tiến độ đào tạo đã được phê duyệt. 
1 1 

  

Tiêu chuẩn 2.7: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục 

tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối 

hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng dẫn 

cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại đơn vị sử 

dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 2.8: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn 

luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát 

huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập 

của người học, tổ chức làm việc theo nhóm. 

1 1 

  
Tiêu chuẩn 2.9: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động dạy và học. 
1 1 

  
Tiêu chuẩn 2.10:  Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm 

tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch. 
1 1 

  

Tiêu chuẩn 2.11: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, 

giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao 

chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt 

động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 2.12: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm 

tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn 

luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 2.13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của 

người học có sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động và theo 

quy định đặc thù của ngành nếu có. 

1 1 

  
Tiêu chuẩn 2.14: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận 

tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, 
1 1 
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chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan. 

  

Tiêu chuẩn 2.15: Hằng năm, trường thực hiện rà soát các quy 

định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả 

học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh 

nếu cần thiết. 

1 1 

  
Tiêu chuẩn 2.16: Trường có hướng dẫn và tổ chức thực hiện về 

đào tạo liên thông theo quy định. 
1 0 

  
Tiêu chuẩn 2.17: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào 

tạo và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả. 
1 0 

3 
Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao 

động  
15 15 

  

Tiêu chuẩn 3.1: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy 

hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, 

viên chức và người lao động theo quy định. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 3.2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy 

hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, 

viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, 

minh bạch, khách quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho 

nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy 

định. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 3.3: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy 

đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành 

khác nếu có. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 3.4: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao 

động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi 

phạm quy chế, nội quy và quy định của trường. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 3.5: Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy 

đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình 

mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định; trường đảm bảo tỷ lệ nhà 

giáo có trình độ sau đại học theo quy định. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 3.6: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của 

chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương 

trình đào tạo. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 3.7: Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các 

chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi 

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương 

pháp giảng dạy.  

1 1 

  

Tiêu chuẩn 3.8: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 3.9: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử 

dụng lao động để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ 

chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định 

đặc thù của ngành nếu có. 

1 1 

  
Tiêu chuẩn 3.10: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá 

hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo. 
1 1 

  

Tiêu chuẩn 3.11: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp 

ứng các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quyền hạn, 

trách nhiệm được giao. 

1 1 

  
Tiêu chuẩn 3.12: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc 

trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. 
1 1 
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Tiêu chuẩn 3.13: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về 

chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ 

được giao. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 3.14: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 3.15: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường 

đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc 

được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ. 

1 1 

4 Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình 15 13 

  
Tiêu chuẩn 4.1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên 

ngành hoặc nghề mà trường đào tạo. 
1 1 

  
Tiêu chuẩn 4.2: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc 

lựa chọn theo quy định. 
1 1 

  

Tiêu chuẩn 4.3: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được 

mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến 

thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm vi và 

cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức 

đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng 

chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 4.4: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham 

gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ 

khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo 

quy định đặc thù của ngành nếu có. 

1 1 

  
Tiêu chuẩn 4.5:  Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và 

đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động. 
1 1 

  

Tiêu chuẩn 4.6: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm 

việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các 

trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc dân theo quy 

định. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 4.7: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập 

nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban 

hành. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 4.8: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập 

nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến 

ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình đào tạo 

tương ứng của nước ngoài. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 4.9: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn 

cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, 

môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học 

mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người 

học. 

1 0 

  
Tiêu chuẩn 4.10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của 

từng chương trình đào tạo. 
1 1 

  
Tiêu chuẩn 4.11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa 

chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức. 
1 0 

  

Tiêu chuẩn 4.12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội 

dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương 

trình đào tạo. 

1 1 

  
Tiêu chuẩn 4.13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện 

phương pháp dạy học tích cực. 
1 1 
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Tiêu chuẩn 4.14: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của 

nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử 

dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo 

trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 4.15: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, 

trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với 

giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định. 

1 1 

5 Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện 15 12 

  

Tiêu chuẩn 5.1: Địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy 

hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, khu đất xây dựng cần đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng 

dạy và học tập; giao thông thuận tiện và an toàn; thuận tiện cho 

việc cung cấp điện, nước, đảm bảo khoảng cách đối với các xí 

nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại; thực hiện theo quy định 

đặc thù của ngành nếu có. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 5.2: Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, 

phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến 

trúc và môi trường sư phạm; diện tích đất sử dụng, diện tích cây 

xanh đảm bảo theo quy định. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 5.3: Có đủ các khu vực phục vụ hoạt động của trường 

theo tiêu chuẩn: khu học tập và nghiên cứu khoa học (phòng học 

lý thuyết, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm và phòng học 

chuyên môn); khu thực hành (xưởng thực hành, thực tập, trại 

trường, vườn thí nghiệm); khu vực rèn luyện thể chất; khu hành 

chính quản trị, phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho người học và 

nhà giáo. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 5.4: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường 

giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, 

chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy) theo quy chuẩn và 

đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt; được bảo 

trì, bảo dưỡng theo quy định. 

1 0 

  

Tiêu chuẩn 5.5: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, 

phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu 

chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết 

bị đào tạo. 

1 1 

  
Tiêu chuẩn 5.6: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, 

bảo dưỡng thiết bị đào tạo. 
1 1 

  

Tiêu chuẩn 5.7: Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, 

xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng theo 

quy định hiện hành. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 5.8: Thiết bị đào tạo đáp ứng danh mục và tiêu chuẩn 

thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo 

theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước về 

giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định. Đối với các chuyên 

ngành hoặc nghề mà cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề 

nghiệp ở trung ương chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết 

bị tối thiểu thì trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu 

chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên 

ngành hoặc nghề đó. 

1 1 

  
Tiêu chuẩn 5.9: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp 

lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ 
1 1 
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chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an 

toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường. 

  

Tiêu chuẩn 5.10: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, 

bảo dưỡng thiết bị đào tạo, trong đó có quy định về việc định kỳ 

đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị 

đào tạo. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 5.11: Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được 

sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy 

định của trường và nhà sản xuất; hằng năm đánh giá và đề xuất 

biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng theo quy định. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 5.12: Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định 

mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo và có quy định về quản lý, 

cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo; tổ chức thực hiện theo 

quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo; 

vật tư được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc 

bảo quản và sử dụng. 

1 0 

  

Tiêu chuẩn 5.13: Trường có thư viện bao gồm phòng đọc, phòng 

lưu trữ bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế. Thư viện có đủ chương 

trình, giáo trình đã được trường phê duyệt, mỗi loại giáo trình 

đảm bảo tối thiểu 05 bản in. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 5.14: Tổ chức hoạt động, hình thức phục vụ của thư 

viện trường phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà 

giáo và người học. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 5.15: Trường có thư viện điện tử, có phòng máy tính 

đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và người 

học; các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường được số hóa và 

tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào 

tạo. 

1 0 

6 
Tiêu chí 6: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và 

hợp tác quốc tế 
5 5 

  

Tiêu chuẩn 6.1: Trường có chính sách và thực hiện các chính sách 

khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia 

nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ 

nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 6.2: Hằng năm, trường có đề tài nghiên cứu khoa học, 

sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công 

tác đào tạo của trường (ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học, 

sáng kiến cải tiến đối với trường trung cấp, ít nhất 02 đề tài 

nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng). 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 6.3: Hằng năm, trường có các bài báo, ấn phẩm của 

nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các 

báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế. 

1 1 

  
Tiêu chuẩn 6.4: Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải 

tiến của trường được ứng dụng thực tiễn. 
1 1 

  

Tiêu chuẩn 6.5: Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động 

hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; các 

hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo 

của trường. 

1 1 

7 Tiêu chí 7: Quản lý tài chính 6 4 

  
Tiêu chuẩn 7.1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh 

quyết toán về tài chính theo quy định và công bố công khai. 
1 1 
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Tiêu chuẩn 7.2: Quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch 

vụ đào tạo; tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng theo quy 

định. 

1 1 

  
Tiêu chuẩn 7.3: Trường có các nguồn lực về tài chính đảm bảo đủ 

kinh phí phục vụ các hoạt động của trường. 
1 1 

  
Tiêu chuẩn 7.4: Thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết 

toán đúng quy định. 
1 1 

  

Tiêu chuẩn 7.5:  Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán; 

thực hiện kiểm toán theo quy định; xử lý, khắc phục kịp thời các 

vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định về quản 

lý và sử dụng tài chính khi có kết luận của các cơ quan có thẩm 

quyền; thực hiện công khai tài chính theo quy định. 

1 0 

  

Tiêu chuẩn 7.6:Hằng năm, trường có đánh giá hiệu quả sử dụng 

nguồn tài chính của trường; có các biện pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng các hoạt 

động của trường. 

1 0 

8 Tiêu chí 8:  Dịch vụ người học 9 7 

  

Tiêu chuẩn 8.1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về 

mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công 

nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các chế độ, chính 

sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất 

lượng dạy và học theo quy định. 

1 1 

  
Tiêu chuẩn 8.2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách 

theo quy định. 
1 1 

  

Tiêu chuẩn 8.3: Có chính sách và thực hiện chính sách khen 

thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao 

trong học tập, rèn luyện. Người học được hỗ trợ kịp thời trong 

quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

1 1 

  
Tiêu chuẩn 8.4: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, 

không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân. 
1 1 

  

Tiêu chuẩn 8.5: Ký túc xá đảm bảo đủ diện tích nhà ở và các điều 

kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho 

sinh hoạt và học tập của người học. 

1 0 

  

Tiêu chuẩn 8.6: Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ; 

dịch vụ ăn uống của trường đáp ứng nhu cầu của người học và 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

1 0 

  

Tiêu chuẩn 8.7:  Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập 

luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; 

được đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường. 

1 1 

  
Tiêu chuẩn 8.8: Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người 

học sau khi tốt nghiệp. 
1 1 

  
Tiêu chuẩn 8.9: Hằng năm, trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức 

hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng. 
1 1 

9 Tiêu chí 9: Giám sát, đánh giá chất lượng 6 5 

  

Tiêu chuẩn 9.1: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử 

dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc 

tại đơn vị sử dụng lao động. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 9.2: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% 

cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các 

chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào 

tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà 

1 1 
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giáo, viên chức và người lao động. 

  

Tiêu chuẩn 9.3: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% 

người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu 

quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất lượng dịch vụ, 

giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học 

của trường. 

1 1 

  
Tiêu chuẩn 9.4: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất 

lượng và kiểm định chất lượng theo quy định. 
1 1 

  

Tiêu chuẩn 9.5: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện 

pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ 

sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có. 

1 1 

  

Tiêu chuẩn 9.6: Trường có tỷ lệ 80% người học có việc làm phù 

hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt 

nghiệp. 

1 0 

3.2. Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn 

3.2.1 TIÊU CHÍ 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý 

Đánh giá tổng quát tiêu chí 1:  

Mở đầu: 

Trường CĐCĐST được thành lập theo Quyết định số 2917/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 

tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở Trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên tỉnh Sóc Trăng. Trường thực hiện mô hình đào tạo đa cấp, đa ngành, đa lĩnh 

vực; với phương châm giúp người học có thể dễ dàng chọn lựa ngành nghề phù hợp với khả 

năng học tập và ứng dụng vào công việc. Trường là cầu nối giữa nhà khoa học với người 

nông dân; đội ngũ khoa học kỹ thuật với các công ty, doanh nghiệp, xí nghiệp trong tỉnh và 

khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

Trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường được ban hành kèm theo Quyết 

định số 466/QĐ-CTUBND ngày 28 tháng 8 năm 2006 và Quyết định số 375/QĐTC-

CTUBND ngày 29/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã xác định: “Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Sóc Trăng có chức năng đào tạo trình độ cao đẳng chuyên môn và các trình 

độ thấp hơn, nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, gồm các ngành 

nghề chủ yếu sau: Trồng trọt, Chăn nuôi, Thú y, Nuôi trồng thủy sản, Chế biến Nông - Thủy 

sản, Công nghệ cơ khí, Điện - Điện tử - Điện lạnh, Xây dựng, Công nghệ môi trường, Công 

nghệ thông tin, Tài chính - Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngoại ngữ”. Trong Quy chế tổ chức 

và hoạt động của Trường CĐCĐST ban hành kèm theo Quyết định số 57/CĐCĐ ngày 

18/5/2018 cũng xác định: “Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng có sứ mạng đào tạo 

nguồn nhân lực có trình độ từ cao đẳng trở xuống, có đạo đức, tri thức và kỹ năng nghề 

nghiệp trong các lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp, xã hội - nhân văn, khoa học kỹ thuật và công 

nghệ; tổ chức nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ nhu cầu cộng đồng; hợp tác chặt 

chẽ với các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước giới thiệu việc làm, 

đào tạo, bồi dưỡng góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong 

bối cảnh hội nhập quốc tế”. 

Qua từng giai đoạn phát triển, mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển của Trường 

không ngừng được điều chỉnh phù hợp với điều kiện thực tế, phù hợp với yêu cầu phát triển 

kinh tế xã hội của địa phương và nhu cầu của các đơn vị sử dụng lao động, nhằm từng bước 

nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần cung cấp dịch vụ đào tạo đa ngành, đa cấp có chất 

lượng cao, đáp ứng nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển KTXH của địa phương, góp 

phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. 
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* Những điểm mạnh:  

Trường CĐCĐST có đủ các quyết định thành lập trường được các cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt và đã đề ra mục tiêu, sứ mạng một cách rõ ràng phù hợp với từng giai đoạn 

phát triển. Căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Sóc Trăng, của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo và của Bộ LĐ-TB&XH, nhà trường đã xây dựng kế hoạch phát triển giai đoạn 

2015-2020 và định hướng phát triển đến năm 2025. Trong kế hoạch phát triển trường đến 

năm 2020, Nhà trường đặt ra mục tiêu xây dựng Trường CĐCĐST trở thành trường trọng 

điểm và có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng. Được sự quan tâm chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ-TB&XH, Tổng cục GDNN và căn cứ 

tình hình thực tiễn, sứ mạng của Nhà trường đã được điều chỉnh, phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ và các nguồn lực của Trường, luôn gắn kết với chiến lược phát triển của ngành và 

chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của cả nước trong lĩnh vực đào tạo, 

phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao cho địa phương và các tỉnh lân cận. 

* Những tồn tại: 

Nhà trường nhận thấy đã thực hiện đầy đủ những điều kiện đề ra, tuy nhiên trong từng 

giai đoạn, kế hoạch phát triển của nhà trường chưa thật sự gắn kết chặt chẽ với mục tiêu đã 

xác định ngay từ đầu. 

* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 

Trong thời gian từ nay đến 2025, Nhà trường đã hoạch định các công việc sau: Xây 

dựng mục tiêu và nhiệm vụ theo tiêu chí trường chất lượng cao. Đào tạo bồi dưỡng giáo viên, 

cán bộ quản lý; xây dựng chương trình, giáo trình, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết 

bị để đào tạo nguồn nhân lực đạt chuẩn khu vực và quốc gia. 

Điểm đánh giá tiêu chí 1 

 

Tiêu chí, tiêu chuẩn   Điểm tự đánh giá 

Tiêu chí 1 12/12 

Tiêu chuẩn  1 01 

Tiêu chuẩn  2  01 

Tiêu chuẩn  3  01 

Tiêu chuẩn  4  01 

Tiêu chuẩn  5  01 

Tiêu chuẩn  6  01 

Tiêu chuẩn  7  01 

Tiêu chuẩn  8  01 

Tiêu chuẩn  9  01 

Tiêu chuẩn  10  01 

Tiêu chuẩn  11  01 

Tiêu chuẩn  12  01 

 

Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác định cụ thể, phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân 

lực của địa phương, ngành và được công bố công khai. 

Mô tả: 

Sứ mạng và mục tiêu của nhà trường đã được thể hiện rõ ràng trong Đề án thành lập 

trường “Mục tiêu thành lập Trường CĐCĐST là thiết lập một cơ sở đào tạo công lập, đa cấp, 

đa hệ nhằm đáp ứng tại chỗ nhu cầu đào tạo nhân lực thiết yếu cho một số lĩnh vực kinh tế xã 

hội, một số ngành kinh tế mà địa phương có tiềm năng, thế mạnh, đồng thời từng bước đáp 
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ứng nhu cầu đa dạng về học tập, bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao trình độ học vấn 

của nhân dân” [1.1.01]. 

Ngoài ra, mục tiêu của nhà trường còn được thể hiện trong Quyết định thành lập trường 

năm 2006, trong báo cáo chính trị tại đại hội Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015-2020, trong kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, trong Quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Hiện 

nay, nhờ nâng cao nhận thức về quản lý giáo dục và ý thức được vai trò ngày càng cao của 

nhà trường đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhà trường đặc biệt quan tâm đối 

với việc xác định, cụ thể hóa và công bố sứ mạng đã được và được thể hiện rõ trong chiến 

lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015-2020 và định hướng phát triển đến năm 2025.  

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, các kế hoạch phát triển ngắn hạn theo 

từng giai đoạn, từng năm của nhà trường luôn gắn kết chặt chẽ với mục tiêu đã xác định ban 

đầu và phù hợp với việc đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương. Cụ thể: 

- Kế hoạch phát triển trường giai đoạn 2011-2015 đã xác định: “Phát triển Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Sóc Trăng thành cơ sở đào tạo đa cấp, đa hệ, đa ngành, đa lĩnh vực để 

người học có thể dễ dàng lựa chọn ngành nghề phù hợp; Nhà trường là cầu nối giữa doanh 

nghiệp và người lao động, là nơi cung cấp đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn có kỹ 

thuật cao, có đạo đức nghề nghiệp” [1.1.02]. 

- Kế hoạch phát triển trường giai đoạn 2016-2020 có nêu: “Phát triển Trường Cao đẳng 

Cộng đồng Sóc Trăng thành cơ sở đào tạo đa cấp, đa hệ, đa ngành, đa lĩnh vực để người học 

có thể dễ dàng chọn lựa ngành nghề phù hợp; nhà trường là cầu nối giữa các tổ chức, doanh 

nghiệp với người lao động; là nơi cung cấp đội ngũ lao động có trình độ chuyên môn cao; có 

đạo đức nghề nghiệp đáp ứng theo nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài 

tỉnh” [1.1.03];[1.1.04]. 

Trong Quyết định số 423/QĐ-TTg ngày 11 tháng 04 năm 2012 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 có 

nêu “…Đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề theo hướng gắn với giải quyết việc làm sau 

đào tạo; chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, củng cố mạng lưới các trường dạy 

nghề; phấn đấu hàng năm tổ chức dạy nghề cho khoảng 2,5 vạn lao động trong giai đoạn đến 

năm 2015 và 3-3,2 vạn lao động trong giai đoạn đến năm 2020. Khuyến khích các cơ sở đào 

tạo liên kết với các trường đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Nghiên cứu đến năm 

2015, nâng cấp một số trường như trường Cao đẳng Cộng đồng, trường Trung cấp Y tế và 

Trung cấp Văn hóa nghệ thuật…”. 

Mục tiêu, sứ mạng của trường được công bố công khai trên website của nhà trường 

(http://www.stcc.edu.vn), trên một số phương tiện thông tin đại chúng như Đài PT-TH, Đài 

truyền thanh, Báo Sóc Trăng, chuyên mục phát thanh học đường, và được phổ biến tới từng 

CBGV, viên chức và người lao động. Ngoài ra, trong tuần lễ sinh hoạt công dân - HSSV đầu 

năm, đầu khóa, nhà trường còn triển khai mục tiêu, sứ mạng của nhà trường đến HSSV. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Mục tiêu, sứ mạng của Trường được xác định rõ ràng, cụ thể, đúng quy 

định của pháp luật; phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của địa phương và được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt. Mục tiêu, sứ mạng được phổ biến rộng rãi đến từng CBVC, người lao 

động, người học và nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và địa chỉ 

Website của trường. 

- Những tồn tại: Mục tiêu, sứ mạng của Trường tuy đã được phổ biến và quán triệt rộng 

rãi trong CBGV, HSSV trong toàn Trường nhưng vẫn còn một số CBGV, HSSV chưa hiểu rõ 

những nội dung của mục tiêu, sứ mạng của nhà trường. 

http://www.stcc.edu.vn/
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Nhận định: 

Từ năm học 2019 - 2020, Nhà trường sẽ tích cực tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, sứ 

mạng của trường trên các phương tiện thông tin đại chúng như Đài PT-TH, Đài truyền thanh, 

Báo Sóc Trăng, chuyên mục phát thanh học đường, trong Tuần sinh hoạt công dân - HSSV, 

các buổi sinh hoạt Đoàn, sinh hoạt lớp để cộng đồng xã hội, CBGV và HSSV của trường hiểu 

rõ. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 1: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 2: Trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa 

phương hoặc ngành để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp. 

Mô tả: 

Khi xây dựng đề án thành lập trường, Nhà trường có thực hiện việc phân tích, đánh giá 

nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, của ngành để xác định các ngành, nghề đào tạo và 

quy mô đào tạo [1.1.01]. Tuy nhiên, việc phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của 

địa phương, của ngành chưa được thực hiện, cập nhật thường xuyên, liên tục. 

Sau khi Nghị định số 143/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ được ban hành, Nhà trường 

đã thực hiện việc đăng ký hoạt động GDNN và đã được Tổng cục GDNN cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động GDNN cho 17 mã ngành đào tạo: 09 mã ngành hệ cao đẳng và 08 mã 

ngành hệ trung cấp [1.2.01].  

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Sóc Trăng và tình hình phát triển kinh 

tế xã hội của địa phương, Nhà trường đã xây dựng các ngành nghề đào tạo phù hợp với nhu 

cầu thị trường lao động, nhu cầu sử dụng lao động của các cơ quan, doanh nghiệp. Vì vậy, số 

lượng tuyển sinh hàng năm, tỷ lệ HSSV có việc làm sau khi tốt nghiệp của Trường khá cao 

[1.2.02]. Qua đó cho thấy, các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo của nhà trường phù 

hợp với kết quả phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương. 

Trước đây, Trường có tổng cộng 22 mã ngành đào tạo (06 ngành Cao đẳng và 16 ngành 

Trung cấp), nhưng sau khi nghiên cứu những phân tích, đánh giá nhu cầu lao động của địa 

phương, nhà trường đã xác định 17 mã ngành đào tạo thiết thực mà địa phương có nhu cầu và 

nhà trường đã đề nghị Tổng cục GDNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN. Các 

ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo được cấp phép là phù hợp với kết quả phân tích, đánh 

giá nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Nhà trường xác định nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương thông qua 

những định hướng phát triển của tỉnh như Chiến lược phát triển kinh tế xã hội… 

- Những tồn tại: Nhà trường chưa thực hiện thường xuyên việc phân tích, đánh giá nhu 

cầu sử dụng nhân lực của địa phương, của ngành để xác định các ngành, nghề đào tạo và quy 

mô đào tạo. 

Nhận định: 

Từ năm học 2019 - 2020: định kỳ 02 năm/1 lần, nhà trường sẽ tiến hành điều tra xã hội 

học để khảo sát nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương, nhất là đối với các cơ quan, doanh 

nghiệp, đơn vị sử dụng lao động để xác định các ngành, nghề và quy mô đào tạo. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 1: 01 điểm  
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Tiêu chuẩn 3: Trường ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo hướng đảm 

bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định. 

Mô tả: 

Trường CĐCĐST được thành lập theo Quyết định số 2917/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 

tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở Trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên tỉnh Sóc Trăng [1.3.01]. 

Ngay từ khi thành lập, Nhà trường đã xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy chế 

tổ chức và hoạt động của Trường CĐCĐST [1.3.02].  

Năm 2017, sau khi Nghị định số 143/NĐ-CP của Thủ tướng chính phủ ra đời, Bộ LĐ-

TB&XH đã ban hành Thông tư 46/2016/TT-BLĐTBXH quy định về Điều lệ của trường cao 

đẳng, Nhà trường đã xây dựng và ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của 

Trường CĐCĐST [1.3.03]. Đến năm 2018, Nhà trường đã hoàn thiện và chính thức ban hành 

Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường CĐCĐST [1.3.04] [1.3.05]. 

Năm 2006, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quyết định thành lập Trường CĐCĐST 

trên cơ sở Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Sóc Trăng. Sau đó, Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường CĐCĐST. Trong quy chế 

này đã quy định rõ về tổ chức, cơ chế quản lý của Nhà trường: “Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Sóc Trăng là cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý nhà 

nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chủ quản trực tiếp là UBND tỉnh Sóc Trăng. 

Trường Cao đẳng Công đồng Sóc Trăng là đơn vị sự nghiệp có thu, dự toán cấp I, được mở 

tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và sử dụng con dấu riêng”. 

Ngoài các văn bản quy định của UBND tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo, để hoạt động 

của Trường theo đúng chức năng, nhiệm vụ đề ra, Hiệu trưởng đã ban hành các văn bản quy 

định về tổ chức, cơ chế quản lý, chức năng nhiệm vụ của các phòng, khoa theo hướng đảm 

bảo quyền tự chủ và chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự nghiệp Nhà nước. Cơ cấu tổ chức, 

quản lý của trường hiện nay gồm 07 phòng chức năng: Phòng Đào tạo, phòng KT&ĐBCL, 

Phòng TC-HC-QT, Phòng Thanh tra, Phòng Kế hoạch tài chính, Phòng CTHSSV, Phòng 

QLKH&HTQT;  05 khoa gồm: Khoa Cơ bản, Khoa Nông nghiệp, Khoa Kinh tế, Khoa KT-

CN, Khoa Chính trị - Luật; 03 Trung tâm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm Liên 

kết đào tạo, Trung tâm NCUDKH&CGCN. 

- Phòng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 59/QĐ-CĐCĐ ngày 18/5/2018 của 

Hiệu trưởng Trường CĐCĐST trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ của phòng 

Đào tạo (được thành lập theo Quyết định số 693/QĐ-CĐCĐ ngày 25/10/2012). Phòng Đào 

tạo có chức năng và nhiệm vụ: Lập kế hoạch đào tạo cho từng hệ, ngành đào tạo; giúp Hiệu 

trưởng quản lý, kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, phương thức đào tạo của các khoa. 

- Phòng TC-HC-QT được thành lập theo Quyết định số 58/QĐ-CĐCĐ ngày 18/5/2018 

của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ của 

phòng TC-HC-TH (được thành lập theo Quyết định số 692/QĐ-CĐCĐ ngày 25/10/2012). 

Phòng TC-HC-QT có chức năng và nhiệm vụ tham mưu cho Ban Giám hiệu thực hiện các 

hoạt động hành chính, tổng hợp, tổ chức, quản trị của nhà trường, bảo đảm phục vụ kịp thời 

có hiệu quả các hoạt động trên.  

- Phòng CTHSSV được thành lập theo Quyết định số 62/QĐ-CĐCĐ ngày 18/5/2018 của 

Hiệu trưởng Trường CĐCĐST trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ của phòng 

CTCT&QLHSSV (được thành lập theo Quyết định số 694/QĐ-CĐCĐ ngày 25/10/2012). 

Phòng CTHSSV có chức năng và nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức học 

tập sinh hoạt chính trị, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, các chủ trương chính sách của nhà 

nước, và các hoạt động liên quan đến HSSV. 

http://stcc.edu.vn/index.php?category/7/21
http://stcc.edu.vn/index.php?category/7/24
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- Phòng Kế hoạch tài chính được thành lập theo Quyết định số 60/QĐ-CĐCĐ ngày 

18/5/2018 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm 

vụ của phòng Tài vụ (được thành lập theo Quyết định số 696/QĐ-CĐCĐ ngày 25/10/2012) và 

trước đây là phòng Tài vụ-Thiết bị (được thành lập theo Quyết định số 51/QĐ-CĐCĐ.06 

ngày 22/9/2006). Phòng Kế hoạch tài chính có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong 

việc xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm; thực hiện việc thu-chi, thanh toán quyết; lập sổ 

sách chứng từ kế toán theo quy định của nhà nước. 

 - Phòng Thanh tra được thành lập theo Quyết định số 61/QĐ-CĐCĐ ngày 18/5/2018 

của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ của 

phòng Thanh tra (được thành lập theo Quyết định số 697/QĐ-CĐCĐ ngày 25/10/2012 và 

trước đây là theo Quyết định số 273/QĐ-CĐCĐST ngày 19/5/2008). Phòng Thanh tra với 

chức năng và nhiệm tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra 

chuyên môn về các hoạt động của nhà trường theo quy định pháp luật. 

- Phòng KT&ĐBCL được thành lập theo Quyết định số 63/QĐ-CĐCĐ ngày 18/5/2018 

của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ của 

phòng KT&ĐBCL (được thành lập theo Quyết định số 698/QĐ-CĐCĐ ngày 25/10/2012) và 

trước đây là phòng ĐBCL (được thành lập theo Quyết định số 312/QĐ-CĐCĐ ngày 

03/6/2009). Phòng có chức năng và nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu Trưởng tổ chức triển khai 

các hoạt động về KT&ĐBCL giáo dục của nhà trường. 

- Phòng QLKH&HTQT được thành lập theo Quyết định số 64/QĐ-CĐCĐ ngày 

18/5/2018 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm 

vụ của phòng QLKH&HTQT (được thành lập theo Quyết định số 695/QĐ-CĐCĐ ngày 

25/10/2012). Phòng QLKH&HTQT có chức năng và nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng 

trong việc quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động quản lý khoa học, hợp tác quốc tế và 

thông tin tư liệu. 

Các khoa có chức năng và nhiệm vụ tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, 

giảng dạy, học tập và các hoạt động khác thuộc phạm vi trách nhiệm chuyên môn của mình 

theo chương trình kế hoạch của Nhà trường. Hiện nay, trường có 05 khoa: khoa Cơ bản, khoa 

Kinh tế, khoa KT-CN, khoa Nông nghiệp, khoa Chính trị - Luật. Các khoa có các bộ môn trực 

thuộc khoa. 

- Khoa Kinh tế được thành lập Quyết định số 67/QĐ-CĐCĐ ngày 18/5/2018 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng về việc thành lập Khoa Kinh tế thuộc Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. 

- Khoa Kỹ thuật - Công nghệ được thành lập Quyết định số 70/QĐ-CĐCĐ ngày 

18/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng về việc thành lập Khoa 

Kỹ thuật - Công nghệ thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. 

- Khoa Chính trị - Luật được thành lập theo Quyết định số 69/QĐ-CĐCĐ ngày 

18/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng về việc thành lập Khoa 

Chính trị - Luật thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. 

- Khoa Cơ bản được thành lập theo Quyết định số 68/QĐ-CĐCĐ ngày 18/5/2018 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng về việc thành lập Khoa Cơ bản thuộc 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. 

- Khoa Nông nghiệp được thành lập theo Quyết định số 71/QĐ-CĐCĐ ngày 18/5/2018 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng về việc thành lập Khoa Nông 

nghiệp thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. 

Các trung tâm: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm Liên kết đào tạo, Trung tâm 

NCUDKH&CGCN. 

http://stcc.edu.vn/index.php?category/7/24
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- Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học được thành lập theo Quyết định số 655/QĐTC-

CTUBND ngày 21/6/2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc thành lập Trung tâm Ngoại 

ngữ, Tin học thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng; 

- Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ được thành lập 

theo Quyết định số 66/QĐ-CĐCĐ ngày 18/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Sóc Trăng về việc thành lập Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Chuyển giao 

công nghệ thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng; 

- Trung tâm Liên kết đào tạo  được thành lập theo Quyết định số 65/QĐ-CĐCĐ ngày 

18/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng về việc thành lập Trung 

tâm Liên kết đào tạo thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng; 

Ngoài các Quyết định thành lập các phòng, khoa, để hoạt động của Trường theo đúng 

chức năng, nhiệm vụ đề ra, Nhà trường đã xây dựng và ban hành các văn bản quy định về tổ 

chức, cơ chế quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ và chịu trách nhiệm đối với đơn vị sự 

nghiệp Nhà nước, bao gồm: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế  tổ chức và hoạt động các 

phòng, khoa, trung tâm; Quy chế đào tạo; Quy chế HSSV; Quy chế thi đua khen thưởng; Quy 

chế đánh giá phân loại; các quyết định bố trí, điều động và bổ nhiệm CBGV và nhân viên 

trong Nhà trường. 

Nội dung các văn bản trên như Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường CĐCĐST 

[1.3.05]; Quyết định thành lập các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc [1.3.06]; Quy chế chi tiêu 

nội bộ; Quy chế đào tạo; Quy chế HSSV; Quy chế thi đua khen thưởng; Quy chế tuyển dụng, 

Quy chế quản lý và sử dụng tài sản,… đều thể hiện rõ sự phân cấp trong quản lý, điều hành, 

quyền tự chủ và chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường [1.3.04]. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Có đầy đủ các văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo hướng đảm 

bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định và được 

triển khai đến các phòng, khoa và bộ phận của Nhà trường. Kế hoạch phát triển, phương 

hướng hoạt động của Nhà trường được phổ biến công khai để mọi thành viên tham gia đóng 

góp ý kiến và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các văn bản nội bộ thực hiện hàng năm được rà 

soát điều chỉnh, bổ sung trong hội nghị CBVC, trong các cuộc họp giao ban đảm bảo công 

khai, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế của Nhà trường. Hệ thống các văn 

bản để tổ chức, quản lý các hoạt động của Nhà trường được triển khai thực hiện có hiệu quả.  

- Những tồn tại: Không có. 

Nhận định 

Trong năm học 2019 - 2020, Nhà trường tiếp tục rà soát và điều chỉnh các quy chế, quy 

định phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, phù hợp với nhiệm vụ phát 

triển của Trường khi đã chuyển sang loại hình GDNN. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 1: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 4: Hằng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của trường được rà 

soát, thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết. 

Mô tả: 

Hàng năm, Nhà trường đều có thực hiện việc rà soát, điều chỉnh các văn bản quy định 

về tổ chức và quản lý. Các quy định về công tác tổ chức và quản lý của Nhà trường được điều 

chỉnh định kỳ phù hợp với sự phát triển của Nhà trường, cụ thể: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy 

chế dân chủ (02 năm/lần); các quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ phòng, khoa được rà 

soát, điều chỉnh kịp thời hàng năm. 
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Căn cứ vào tình hình phát triển của Nhà trường theo từng năm, cơ cấu tổ chức của Nhà 

trường cũng được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả. 

Việc rà soát các văn bản quy định về tổ chức và quản lý đều đạt kết quả tích cực nhằm 

mục đích điều chỉnh, hoàn thiện văn bản cho phù hợp với kế hoạch hoạt động của từng năm. 

Các văn bản quy định về tổ chức và quản lý được điều chỉnh như Quy chế tổ chức và 

quản lý của Nhà trường, Quy chế chi tiêu nội bộ, Đề án vị trí việc làm... 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Hàng năm, Nhà trường đều có thực hiện việc rà soát, điều chỉnh các văn 

bản quy định về tổ chức và quản lý. Các quy định về tổ chức và quản lý của Nhà trường được 

điều chỉnh định kỳ phù hợp với sự phát triển của Nhà trường.  

- Những tồn tại: Không. 

Nhận định: 

Trong năm học 2019 - 2020, Nhà trường tiếp tục rà soát và điều chỉnh các quy chế, quy 

định sao cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà, của ngành, nhất là 

thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường khi đã chuyển sang GDNN [1.3.05]. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 1: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 5: Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường được phân công, 

phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo 

và mục tiêu của trường. 

Mô tả: 

Nhà trường có đầy đủ các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo, 

các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường [1.5.01]. 

Hàng năm, Nhà trường, phòng Đào tạo và các phòng chức năng, các khoa đều có báo 

cáo tổng kết công tác hoạt động và đề ra phương hướng hoạt động cho năm tiếp theo [1.5.02]. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Để phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng đơn vị, Nhà trường có sự 

phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa, bộ môn và các đơn 

vị trực thuộc trường, phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường. 

- Những tồn tại: Không có. 

Nhận định: 

Từ năm học 2018 - 2019: Nhà trường tiếp tục có sự phân công, phân cấp rõ ràng về 

chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường, phù hợp 

với cơ cấu ngành nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 1: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 6: Hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị, các hội đồng tư vấn, các phòng, 

khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo 

quy định và có hiệu quả. 

Mô tả: 

Trường đã thành lập Hội đồng Trường theo tinh thần Công văn số 3268/TCGDNN-

PCTT, ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Tổng cục GDNN và đã được sự phê duyệt của UBND 

tỉnh Sóc Trăng thông qua Quyết định số 379/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 

ngày 08 tháng 02 năm 2018 gồm 15 thành viên. Nhà trường cũng đã thành lập các hội đồng tư 

vấn như Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Hội đồng Thi đua và Khen thưởng, Hội đồng tuyển 
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sinh, Hội đồng thẩm định chương trình, giáo trình và các hội đồng chuyên môn khác và đều 

có ban hành quyết định thành lập [1.6.01]. 

Nhà trường có văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo, các phòng, 

khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường [1.5.01]. 

Hằng năm, phòng Đào tạo và các phòng chức năng, các khoa, bộ môn trực thuộc trường 

đều có báo cáo tổng kết công tác hoạt động và đề ra phương hướng hoạt động cho năm tiếp 

theo. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Trường có cơ cấu tổ chức hợp lý, phù hợp với quy định của Nhà nước 

cũng như với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Nhà trường trong từng giai đoạn. Các 

phòng chức năng, các khoa chuyên môn và các bộ phận trực thuộc đều có chức năng, nhiệm 

vụ rõ ràng và hoạt động có hiệu quả. Hằng năm các phòng, khoa đều hoàn thành nhiệm vụ 

được giao. 

- Những tồn tại: Không.  

Nhận định: 

Trong năm 2018, Trường đã tiến hành thành lập Hội đồng Trường theo tinh thần Công 

văn số 3268/TCGDNN-PCTT, ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Tổng cục GDNN và Thông tư 

số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 quy định về Điều lệ trường cao đẳng gồm 15 

thành viên. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6 tiêu chí 1: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 7: Trường xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng theo quy định. 

 Mô tả: 

Nhà trường có thành lập phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thực hiện chức năng 

khảo thí và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng của nhà trường. Năm 2013, Nhà trường 

cũng đã tiến hành công tác tự đánh giá lần 01 và có nộp báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo 

[9.4.02]. Tháng 12/2017, Nhà trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở 

GDNN năm 2017 và đã gởi báo cáo về Tổng cục GDNN Bộ LĐ-TB&XH theo đúng thời gian 

quy định. Tháng 12/2018, Nhà trường cũng đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ 

sở GDNN năm 2018 và đã gởi báo cáo về Tổng cục GDNN Bộ LĐ-TB&XH theo đúng thời 

gian quy định [9.4.03]. 

Hàng năm, Nhà trường, phòng Đào tạo và các phòng chức năng, các khoa và các đơn vị 

quản lý trực thuộc trường đều có báo cáo tổng kết công tác hoạt động và đề ra phương hướng 

hoạt động cho năm tiếp theo [1.5.02]. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Hàng năm, Nhà trường đều có báo cáo về thực trạng hệ thống đảm bảo 

chất lượng của trường. Phòng Đào tạo và các phòng chức năng, các khoa và các đơn vị quản 

lý trực thuộc trường đều có báo cáo tổng kết công tác hoạt động và đề ra phương hướng hoạt 

động cho năm tiếp theo. Hiện nay, Nhà trường đã thành lập Hội đồng Kiểm định CLGDNN. 

- Những tồn tại: Không.  

Nhận định: 

Từ tháng 9/2019 đến tháng 12/2019, Nhà trường đã và đang tiến hành công tác tự đánh 

giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2019 và sẽ nộp báo cáo về Tổng cục GDNN theo đúng tinh 

thần Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL, ngày 25/3/2019. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7 tiêu chí 1: 01 điểm  
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Tiêu chuẩn 8: Trường có bộ phận phụ trách thực hiện công tác quản lý, đảm bảo chất 

lượng đào tạo và hằng năm hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Mô tả: 

Nhà trường có thành lập phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng thực hiện chức năng 

khảo thí và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng của nhà trường [1.8.01]. 

Hàng năm, Nhà trường và phòng KT&ĐBCL đều có báo cáo tổng kết về công tác đảm 

bảo chất lượng [1.8.02]. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Nhà trường có đơn vị chức năng thực hiện công tác đảm bảo chất lượng 

và đã tiến hành công tác tự đánh giá, có nộp báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 

2013. Sau khi chuyển sang loại hình GDNN, Nhà trường đã lần đầu tiên hoàn thành Báo cáo 

Tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN năm 2017 để gởi báo cáo về Tổng cục GDNN, Bộ LĐ-

TB&XH. Trong năm 2018, Nhà trường cũng đã hoàn thành Báo cáo Tự đánh giá chất lượng 

cơ sở GDNN năm 2018 để gởi báo cáo về Tổng cục GDNN, Bộ LĐ-TB&XH [9.4.03]. 

Hàng năm, Nhà trường, phòng KT&ĐBCL đều có báo cáo tổng kết công tác hoạt động 

và đề ra phương hướng hoạt động cho năm tiếp theo. 

- Những tồn tại: Không có.  

Nhận định: 

Trong năm học 2019 - 2020: Nhà trường sẽ tiếp tục sắp xếp lại bộ phận KT&ĐBCL 

cũng như hoàn thiện hệ thống đảm chất lượng nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác đảm bảo 

chất lượng của nhà trường. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8 tiêu chí 1: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 9: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường phát huy được vai trò lãnh 

đạo, hoạt động đúng điều lệ và theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. 

Mô tả: 

Đảng bộ Trường CĐCĐST được thành lập theo Quyết định số 47-QĐ/TV ngày 

23/10/2006 của Ban Thường vụ Đảng ủy Dân chính Đảng Sóc Trăng (nay là Đảng ủy các cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng). Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 09 đồng chí, Ban 

Thường vụ gồm 03 đồng chí. 

Đảng bộ hiện có 84 đảng viên (46 nữ, 03 đảng viên dự bị; 03 dân tộc Hoa, 02 dân tộc 

Khmer, 01 sinh viên) sinh hoạt tại 08 chi bộ, gồm:  

CB 1 có 11 đảng viên; CB 2 có 06 đảng viên;  CB 3 có 11 đảng viên; 

CB 4 có 12 đảng viên; CB 5 có 12 đảng viên; CB 6 có 10 đảng viên; 

CB 7 có 11 đảng viên; CB 8 có 11 đảng viên; 

Về trình độ chuyên môn có 02 đảng viên là tiến sĩ, 64 đảng viên là thạc sĩ (trong đó có 

07 nghiên cứu sinh), 17 đảng viên tốt nghiệp đại học. Về trình độ chính trị: có 15 cử nhân/cao 

cấp, 11 trung cấp. 

Đảng bộ nhà trường hoạt động trong khuôn khổ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và 

Hiến pháp, pháp luật của nhà nước, thực hiện sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của mình 

nhằm thực hiện thắng lợi mọi chủ trương Nghị quyết của Đảng; Nghị quyết, Chỉ thị của Quốc 

hội, Chính phủ và Chỉ thị, Quy định của ngành giáo dục đào tạo và sứ mệnh của nhà trường. 

Cụ thể: “Đảng bộ lãnh đạo nhà trường và các đoàn thể phấn đấu xây dựng nhà trường có kỉ 

cương, nề nếp, có môi trường sư phạm lành mạnh, đội ngũ cán bộ viên chức có trình độ 

ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ đào tạo, có phong cách quản lý tiên tiến, có cơ sở vật chất 

kỹ thuật phục vụ dạy và học đầy đủ, tạo sự chuyển biến cơ bản và toàn diện, ổn định và nâng 
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cao chất lượng hiệu quả đào tạo, đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, công tác quản lý, 

nâng cao chất lượng NCKH, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức và 

HSSV”. 

Đảng bộ nhà trường lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối mọi hoạt động của nhà trường được 

thể hiện thông qua các Nghị quyết của Đảng bộ và các chi bộ trực thuộc. Từ các Nghị quyết 

đó, Đảng bộ và các chi bộ xây dựng chương trình và kế hoạch công tác cho toàn nhiệm kỳ và 

kế hoạch công tác cho từng tháng. Trong quá trình lãnh đạo Đảng bộ trường luôn luôn căn cứ 

vào các yêu cầu cụ thể của thực tiễn để bổ sung điều chỉnh sự lãnh đạo của mình. 

Sự lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường thể hiện ở các nhiệm vụ sau: lãnh đạo công tác 

chính trị tư tưởng (các Nghị Quyết của Trung ương đều được nhà trường tổ chức quán triệt 

cho CBVC và HSSV học tập để thực hiện); lãnh đạo công tác cán bộ của nhà trường để đảm 

bảo những cán bộ được bổ nhiệm có đủ phẩm chất và năng lực nhằm phát huy hết khả năng 

trong công tác; lãnh đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ trong dạy và học theo yêu cầu đổi 

mới giáo dục; lãnh đạo tổ chức Công đoàn để công đoàn chăm lo đời sống và bảo vệ quyền 

lợi chính đáng của người lao động theo đúng quy định; lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản 

Hồ Chí Minh để tập hợp, đoàn kết thanh niên, phát huy sức mạnh của tuổi trẻ trong học tập và 

công tác; Đảng bộ luôn luôn chăm lo phát triển Đảng, hàng năm đều có quần chúng ưu tú là 

CBVC và HSSV được kết nạp vào Đảng. 

Trong những năm qua, Đảng bộ trường đã lãnh đạo và phát huy sức mạnh toàn trường, 

đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ, tập trung được mọi nguồn lực, đẩy mạnh sự nghiệp đào tạo, 

chủ động và tích cực trước điều kiện và nhiệm vụ mới, phát triển nhà trường nhanh và bền 

vững nhằm sớm đưa trường trở thành trường chất lượng cao. Với những thành tích đạt được, 

nhiều năm liền Đảng bộ trường được công nhận là “Trong sạch, vững mạnh”, Nhà trường 

được công nhận là đơn vị thi đua xuất sắc và nhận được nhiều bằng khen của các cấp. 

Định kỳ hằng năm, nhà trường đều có báo cáo bằng văn bản kết quả hoạt đông của 

trường về đơn vị chủ quản là UBND tỉnh Sóc Trăng. Đảng bộ nhà trường đều có báo cáo tổng 

kết hoạt động và đề ra phương hướng hoạt động cho năm tiếp theo về Đảng ủy các cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng là đơn vị trực tiếp quản lý đảng bộ Trường [1.9.01];[1.5.02]. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Đảng bộ trường không ngừng xây dựng, chỉnh đốn, phát huy vai trò lãnh 

đạo tổ chức và tập hợp sức mạnh của toàn đơn vị, chú trọng công tác giáo dục, rèn luyện đảng 

viên, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị. Đảng ủy đã đề ra chủ trương và biện pháp 

xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu 

của tổ chức đảng và đảng viên. Tập thể Đảng bộ nhà trường luôn luôn đoàn kết thống nhất, 

tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ và đổi mới nên đã thực hiện tốt vai trò của tổ chức Đảng 

trong nhà trường.  

- Những tồn tại: trong hoạt động đôi khi công việc của Đảng và chính quyền còn chồng 

chéo nên một số hoạt động lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền nhà trường triển khai còn 

chậm.  

Nhận định: 

Trong những năm tới, Đảng bộ nhà trường cần phân định rõ chức năng và nhiệm vụ của 

mỗi tổ chức theo đúng tinh thần: Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, đồng thời Đảng bộ 

phải luôn chỉ đạo sát sao, đôn đốc để chính quyền triển khai các Nghị quyết, kế hoạch chương 

trình công tác của Đảng bộ được kịp thời. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 9 tiêu chí 1: 01 điểm  
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Tiêu chuẩn 10: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động theo đúng điều lệ của 

tổ chức mình và theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lượng 

đào tạo của trường. 

Mô tả: 

Các tổ chức đoàn thể trong trường gồm: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban nữ công, 

Hội Sinh viên, Hội Chữ thập đỏ. 

Các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường đã tập hợp được CBGV, người lao động và 

người học tình nguyện tham gia các hoạt động phong trào. Hiện nay, Công đoàn trường có 

101 đoàn viên, 290 đoàn viên thanh niên là CBGV, HSSV; chị em phụ nữ đều tham gia hoạt 

động phong trào nữ công [1.10.01];[1.10.02];[1.10.03]. Các tổ chức đoàn thể trong nhà 

trường (Công đoàn trường, Đoàn Thanh niên,...) hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, 

giáo dục và động viên CBVC và HSSV tích cực tham gia các hoạt động, góp phần thực hiện 

mục tiêu, nguyên lý giáo dục và quy định của pháp luật. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ trường, sự quan tâm tạo điều kiện của BGH, các tổ chức 

đoàn thể trong nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động phong trào và đạt hiệu quả cao, thu hút 

nhiều đoàn viên, hội viên tham gia, hoạt động đúng pháp luật và điều lệ của tổ chức đã đề ra. 

Nhiều năm liền, Công đoàn, Đoàn thanh niên được công nhận là đơn vị vững mạnh xuất sắc 

trong các phong trào, nhiều đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

* Công đoàn Trường CĐCĐST là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức 

tỉnh Sóc Trăng. Trong những năm qua, Công đoàn trường đã phối hợp tốt với chính quyền tổ 

chức vận động đoàn viên quán triệt, thực hiện các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương 

Đảng, đã cụ thể hoá các Nghị quyết của Đảng uỷ vào chương trình hành động năm học theo 

các chức năng của tổ chức công đoàn, vận động đoàn viên chấp hành tốt các chủ trương, 

đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Công đoàn đã tổ chức quán triệt, 

thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Ban chấp hành Công đoàn sinh 

hoạt thường kỳ mỗi tháng 01 lần để rút kinh nghiệm và lập kế hoạch hoạt động cho tháng sau. 

Công đoàn chăm lo đời sống CBGV. Từ năm 2007 đến nay, Công đoàn trường nhiều năm 

liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Ban chấp hành Công đoàn các cấp tặng nhiều Bằng 

khen, Giấy khen. 

* Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường CĐCĐST là đơn vị trực thuộc Đoàn Khối các cơ 

quan tỉnh Sóc Trăng. Đoàn trường hiện có 21 chi đoàn trực thuộc (19 chi đoàn HSSV, 01 chi 

đoàn GV, 01 chi đoàn Phòng và Trung tâm), với 386 đoàn viên. Đoàn Thanh niên luôn quán 

triệt, bám sát nội dung các Nghị quyết, đường lối chỉ đạo của Đảng và Đoàn cấp trên trong 

công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đoàn Thanh niên đã tổ chức nhiều đợt học tập, sinh hoạt 

chính trị các nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy và Đảng uỷ các 

cấp góp phần giúp sinh viên rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, thi đua học tập, chấp 

hành nội quy, quy chế. Bên cạnh đó còn triển khai nhiều hình thức hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao, hội thi phù hợp với tuổi trẻ, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên 

tham gia. Ban chấp hành Đoàn trường có lịch sinh hoạt định kỳ, dựa trên nguyên tắc tập 

trung, dân chủ để đánh giá kết quả hoạt động tháng trước, thông qua kế hoạch và ra nghị 

quyết công tác tháng sau. Từ năm 2014 đến nay, Đoàn trường CĐCĐST luôn luôn hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ, được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp. 

Đảng bộ và BGH nhà trường luôn tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên hoạt động nhằm 

phát huy truyền thống cách mạng, tính năng động sáng tạo của tuổi trẻ. Kế hoạch công tác 

Đoàn và phong trào thi đua trong những năm qua luôn gắn với nhiệm vụ dạy và học của 

Trường. Các công trình thanh niên của Đoàn tập trung vào những nội dung liên quan đến học 

tập rèn luyện của HSSV như: phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, các hoạt động tình nguyện, 

các hoạt động VHVN, TDTT mang tính truyền thống. Nhiều đoàn viên đã khơi dậy niềm say 
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mê sáng tạo trong thiết kế, làm đồ dùng dạy học, áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học 

[1.10.04]. 

* Ban Nữ công nhà trường hoạt động theo sự chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn, tổ 

chức được nhiều hoạt động phong phú nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội liên 

hiệp phụ nữ Việt nam 20/10, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua dạy tốt, 

học tốt”,... góp phần đáng kể vào thành tích chung của nhà trường. 

Hàng năm, Công đoàn trường đã xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động 

phong trào, tích cực thực hiện quy chế dân chủ cơ sở nâng cao khả năng tập hợp lực lượng, 

tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh và thường xuyên phát động các phong trào 

thi đua trong toàn trường như: Hội thi Tiết giảng tốt, vận động đoàn viên đóng góp Quỹ mái 

ấm Công đoàn, Quỹ vì người nghèo, tổ chức tham quan học tập, tham gia các phong trào văn 

hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hiến máu tình nguyện,... [1.10.05];[1.10.06];[1.10.08]. Qua 

các hoạt động, đã góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dạy học của cán bộ giảng 

viên. Công đoàn trường nhiều năm liền được Công đoàn cấp trên tặng Giấy khen và được 

công nhận là đơn vị vững mạnh xuất sắc [1.10.09];[1.10.10]. 

Những hoạt động của Đoàn thanh niên trong Trường đã tập hợp được đông đảo thanh 

niên đang công tác, học tập tại Trường tham gia nhằm khơi dậy tính sáng tạo, tạo sự hưng 

phấn, sự tự tin giúp các em hăng say học tập như phong trào: Thanh niên tình nguyện, vận 

động ĐVTN tích cực hưởng ứng kỳ thi nghiêm túc, ĐVTN tham gia NCKH,... Qua đó, góp 

phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng dạy học của nhà trường 

[1.10.11];[1.10.12];[1.10.13]. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường đã góp phần thực hiện tốt 

mục tiêu, nguyên lý giáo dục và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Nhờ có sự phối 

hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể trong nhà trường mà các hoạt động của trường được 

thực hiện đúng với kế hoạch đề ra, đạt hiệu quả tốt góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị 

của nhà trường. 

- Những tồn tại: Hoạt động của các đoàn thể phần lớn tập trung vào các đợt cao điểm, 

các ngày lễ lớn trong năm mà chưa trở thành các phong trào sâu rộng, huy động sức mạnh của 

toàn thể đoàn viên, hội viên. Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên chưa có nhiều đổi 

mới nội dung và phương thức hoạt động nên chất lượng hoạt động chưa cao, chưa đi vào 

chiều sâu, còn nặng tính hành chính hóa. 

Nhận định: 

Trong năm học 2019 - 2020, nhà trường tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt 

động của Công đoàn và Đoàn thanh niên theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, cần nâng 

cao vai trò của Công đoàn trong lĩnh vực đổi mới phương pháp giảng dạy, NCKH; đổi mới 

nội dung hoạt động Đoàn theo hướng tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho HSSV.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 10 tiêu chí 1: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 11: Trường có quy định và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động 

của trường theo quy định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Hằng năm rà soát, 

cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát. 

Mô tả: 

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng và 

hiệu quả đào tạo, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 697/QĐ-CĐCĐ ngày 25/10/2012 

của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST về việc thành lập phòng Thanh tra. Phòng Thanh tra với 

chức năng và nhiệm vụ tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra 
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chuyên môn về các hoạt động của nhà trường theo quy định pháp luật. Ngoài ra, còn có Ban 

Thanh tra nhân dân (TTND) do Đại hội CBVC bầu ra, nhiệm kỳ là 02 năm; hàng năm, Ban 

TTND xây dựng kế hoạch hoạt động trình BCH Công đoàn phê duyệt để có căn cứ thực hiện 

[1.11.01];[1.11.02]. Nội dung kiểm tra của Ban TTND như: kiểm tra việc thực hiện các quy 

chế trong đơn vị, kiểm tra và giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị CBVC, kiểm tra 

về công tác tài chính kế toán, kiểm tra công tác quản lý sử dụng thiết bị, kiểm tra về công tác 

chăm lo quyền lợi, chế độ, chính sách đối với người lao động, kiểm tra về công tác thực hành 

tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, quan liêu trong đơn vị… [1.11.03].  

Để đảm bảo kế hoạch đào tạo được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả, 

phòng Thanh tra của trường đã xây dựng kế hoạch kiểm tra hồ sơ giảng viên, kiểm tra việc 

cập nhật sổ lên lớp, dự giờ giảng viên [1.11.04];[3.6.03]. 

Bên cạnh đó, Nhà trường thường xuyên tổ chức kiểm tra các hoạt động khác như: kiểm 

tra công tác tài chính, quỹ tiền mặt đột xuất, hàng quý, kiểm tra sổ theo dõi trang thiết bị văn 

phòng hàng năm, kiểm tra cơ sở vật chất thường xuyên và định kỳ [1.11.06]. 

Hàng năm, phòng Thanh tra của trường thực hiện việc kiểm tra hồ sơ giảng viên, kiểm 

tra việc cập nhật sổ lên lớp, dự giờ giảng viên [1.11.07];[1.11.08];[1.11.09]. Bên cạnh đó, 

Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra các hoạt động khác như: kiểm tra công tác 

tài chính, quỹ tiền mặt đột xuất, hàng quý, kiểm tra sổ theo dõi trang thiết bị văn phòng hàng 

năm, kiểm tra cơ sở vật chất thường xuyên và định kỳ [1.11.10]. Qua các đợt kiểm tra, Nhà 

trường đã thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra trước Hội nghị cán bộ - viên chức. Ngoài việc 

kiểm tra thường xuyên và định kỳ trong nội bộ, Trường còn được nhiều Đoàn thanh tra, kiểm 

tra, giám sát của cấp trên kiểm tra đánh giá các mặt hoạt động của Trường. Căn cứ kết luận 

của các Đoàn thanh tra, kiểm tra, Nhà trường đã đề ra giải pháp khắc phục thiếu sót, nhằm 

nâng cao chất lượng và hiệu quả các mặt hoạt động của đơn vị như: Tăng cường công tác giờ 

dự, kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ hồ sơ giảng viên. Do thực hiện tốt công tác kiểm tra, 

vì vậy trong thời gian qua không có trường hợp đơn khiếu nại, tố cáo của các cá nhân, tập thể 

về thực hiện quyền lợi, chế độ, chính sách đối với CBGV-NV và HSSV về thu chi tài chính; 

chất lượng dạy và học, kết quả rèn luyện của HSSV được nâng cao. 

Ngoài những phương pháp kiểm tra đánh giá định kỳ, đột xuất, báo cáo đánh giá định 

kỳ hàng tháng, năm của các phòng, khoa. Nhà trường đã thường xuyên cải tiến các phương 

pháp và công cụ kiểm tra trong các hoạt động như: thành lập đường dây nóng, hòm thư góp ý 

để xử lý kịp thời những vướng mắc của HSSV và điều hành các vấn đề nảy sinh hàng ngày 

theo chức trách nhiệm vụ. Kiểm tra, đánh giá giảng viên thông qua dự giờ đột xuất, đăng ký 

tiết giảng tốt. Ngoài ra, mỗi CBGV-NV tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng là 

một trong những nội dung cải tiến phương pháp và công cụ kiểm tra của Nhà trường.  

Thông qua việc cải tiến các phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát trong các hoạt 

động, Nhà trường đã kịp thời giải quyết, xử lý những vấn đề bức xúc của HSSV; kết quả thực 

hiện nhiệm vụ của các phòng ban, chất lượng dạy và học có nhiều chuyển biến rõ nét. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: phòng Thanh tra, Ban Thanh tra nhân dân, các tổ kiểm tra đều có xây 

dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể và thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra; quá trình 

thực hiện minh bạch, rõ ràng, công khai, tạo được niềm tin cho CBGV và HSSV. Nhà trường 

đã có nhiều cải tiến công cụ kiểm tra và áp dụng có hiệu quả các phương pháp thanh tra, kiểm 

tra. 

- Những tồn tại: Đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra đều là cán bộ kiêm 

nhiệm, chưa được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn. 

Nhận định: 
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Năm 2019, Trường tiếp tục có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 

cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra, cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

thanh tra của Tổng cục GDNN, của Liên đoàn LĐ tỉnh Sóc Trăng tổ chức; đưa công tác kiểm 

tra, giám sát trở thành công việc thường xuyên, liên tục của nhà trường.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 11 tiêu chí 1: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 12: Trường có văn bản và thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước 

cho các đối tượng được thụ hưởng; thực hiện chính sách bình đẳng giới theo quy định. 

Mô tả: 

Đối với việc thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi của nhà nước đối với các đối tượng 

được thụ hưởng, Nhà trường có xây dựng văn bản hướng dẫn về việc thực hiện chế độ chính 

sách đối với HSSV và được quy định cụ thể trong Chương 4, Sổ tay HSSV [1.12.01]. Vào 

đầu năm học, khóa học, trong tuần sinh hoạt công dân - HSSV, phòng Công tác chính trị và 

Quản lý HSSV đã phổ biến đầy đủ cho người học về các chế độ chính sách như miễn giảm 

học phí, trợ cấp xã hội, vay vốn HSSV, học bổng khuyến khích học tập,... Ngoài ra, phòng 

CTCT&QLHSSV còn tập hợp thông tin về HSSV (đối tượng là con gia đình chính sách, hộ 

nghèo, tình trạng sức khỏe,...) để có biện pháp giúp đỡ kịp thời và có bộ phận hướng dẫn 

HSSV làm các thủ tục hưởng chế độ ưu đãi; tạo điều kiện để người học được hưởng chế độ 

ưu đãi theo quy định của nhà nước một cách kịp thời. 

Định kỳ hàng năm, Nhà trường đều có lập dự toán các khoản chi cho các đối tượng 

được hưởng chính sách ưu đãi như HSSV thuộc hộ nghèo, con của người có công với cách 

mạng, HSSV khuyết tật, con của người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam,... Sau khi kết thúc 

năm học, Nhà trường đều có báo cáo và hồ sơ lưu trữ đầy đủ [1.12.02];[1.12.03].  

Trong tất cả các văn bản của trường có liên quan đến người học như thông báo tuyển 

sinh, quy định về chính sách ưu tiên, khen thưởng,… không có các nội dung phân biệt về giới 

tính, thể hiện sự nhất quán trong chính sách của nhà trường là nam nữ bình quyền. 

Nhà trường hiện nay có tổng cộng 102 cán bộ, viên chức và người lao động, trong đó nữ 

là 56; hơn 50% giảng viên là nữ (37/73 giảng viên). Trong những năm qua, Nhà trường luôn 

quan tâm, tạo điều kiện ưu tiên cho những CBGV là nữ trong việc thực hiện nhiệm vụ, cũng 

như trong bổ nhiệm vị trí công tác. Cụ thể, trong 07 phòng chức năng của Nhà trường thì có 

04 lãnh đạo phòng là nữ, 05 khoa thì có 02 lãnh đạo khoa là nữ. Trong từng khoa thì các 

trưởng bộ môn chủ yếu là nữ (Khoa Kinh tế là 2/3, Khoa Chính trị - Luật là 1/2, Khoa Kỹ thuật - 

Công nghệ là 1/1, Khoa Cơ bản 2/4, chỉ có Khoa Nông nghiệp là 1/3 trưởng bộ môn là nữ).  

Nhà trường cũng đã có văn bản quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đặc thù đối với nữ để 

thực hiện chính sách ưu tiên trong từng công việc, vị trí cụ thể đối với nhà giáo. Cụ thể, điểm 

b và c khoản 4 điều 8 trong Quy định chế độ làm việc của giảng viên trường có nêu: “… b) 

Giảng viên là nữ có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi được giảm 15% định mức giờ giảng; c) 

Giảng viên trong thời gian thai sản, chữa bệnh dài ngày được giảm định mức giờ giảng theo 

tỷ lệ tương ứng giữa thời gian nghỉ hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội với thời gian phải thực 

hiện công tác giảng dạy được quy định…” 

Trường chưa có báo cáo của trường về việc thực hiện nữ được quyền lựa chọn và việc 

ưu tiên nữ đối với nhà giáo, cán bộ quản lý khoa/đơn vị phụ trách việc thực hiện các chương 

trình đào tạo hằng năm. 

Trường chưa có báo cáo của trường về việc bảo đảm cho nam, nữ bình đẳng về trách 

nhiệm và quyền lợi đối với nhà giáo, cán bộ quản lý khoa/đơn vị phụ trách việc thực hiện các 

chương trình đào tạo (theo công việc, vị trí) hằng năm. 
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Phân tích: 

- Điểm mạnh: Nhà trường đã thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ chính sách đối với 

HSSV theo quy định. Ngoài ra, nhà trường còn đẩy mạnh các hoạt động xã hội để giúp đỡ 

HSSV gặp khó khăn. HSSV được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể 

dục thể thao để rèn luyện sức khoẻ, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện. Sau khi 

ra trường, HSSV được hỗ trợ tư vấn việc làm, được giải quyết các thủ tục, hồ sơ theo đúng 

quy định. Bên cạnh đó, Nhà trường còn thực hiện tốt các chính sách ưu tiên đối với cán bộ nữ 

trong thực hiện nhiệm vụ, trong bổ nhiệm vị trí công tác, nhất là đối với nữ giáo viên, nữ cán 

bộ quản lý phòng, khoa. 

- Những tồn tại: kinh phí thực hiện các chế độ chính sách đối với HSSV còn hạn chế; 

Trường chưa có trạm y tế riêng, biên chế cán bộ y tế thiếu ảnh hưởng đến chất lượng chăm 

sóc sức khỏe cho HSSV; việc giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp còn gặp nhiều 

khó khăn. Nhà trường chưa có báo cáo của trường về việc thực hiện nữ được quyền lựa chọn 

và việc ưu tiên nữ đối với nhà giáo, cán bộ quản lý khoa/đơn vị phụ trách việc thực hiện các 

chương trình đào tạo hằng năm. 

Nhận định: 

Từ năm học 2019 - 2020: Nhà trường sẽ triển khai thực hiện tốt hơn nữa các chế độ 

chính sách đối với HSSV; Đẩy mạnh các hoạt động VHVN, TDTT cũng như nâng cao hơn 

nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe cho HSSV; Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, Hội 

Sinh viên trong việc giáo dục kỹ năng mềm, tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho 

HSSV sau khi tốt nghiệp. 

Xây dựng các văn bản quy định cụ thể về tiêu chuẩn, điều kiện đặc thù đối với nữ để 

thực hiện tốt hơn nữa chính sách ưu tiên trong từng công việc, vị trí công tác đối với giáo 

viên, cán bộ quản lý khoa, phòng là nữ. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 12 tiêu chí 1: 01 điểm  

 

3.2.2 TIÊU CHÍ 2: Hoạt động đào tạo 

Đánh giá tổng quát tiêu chí 2:  

Mở đầu: 

Hoạt động đào tạo là hoạt động quan trọng nhất của nhà trường, nó quyết định tới hiệu 

quả hoạt động và chất lượng đào tạo của nhà trường. Trong những năm qua, Nhà trường đã 

thực hiện khá tốt các hoạt động đào tạo như: xây dựng và ban hành các chương trình đào tạo 

theo quy định; thực hiện công tác tuyển sinh theo từng ngành nghề; đa dạng hóa các phương 

thức tổ chức đào tạo như: đào tạo chính quy, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo 

theo địa chỉ để đáp ứng nhu cầu của người học và đơn vị sử dụng lao động. 

* Những điểm mạnh:  

Chương trình đào tạo (CTĐT) của trường được xây dựng theo đúng quy định của Thông 

tư 08/ 2011/TT-BGDĐT ngày 17/2/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định 

điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở 

ngành đào tạo trình độ đại học, trình độ cao đẳng; Thông tư 52/2011/TT-BGDĐT ngày 

11/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình mở 

ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp 

chuyên nghiệp; Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ LĐ-TB&XH quy 

định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, 

thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Trong từng chương trình 

đều có những quy định cụ thể về mục tiêu, chuẩn đầu ra, khối lượng và phân bổ thời gian đào 

tạo, các học phần bắt buộc, tự chọn, điều kiện tiên quyết của từng học phần và hướng dẫn 
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thực hiện chương trình. Định kỳ 02 năm 01 lần, Nhà trường đều tiến hành điều chỉnh CTĐT 

cho phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương. 

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn xây dựng CTĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ LĐ-

TB&XH, nhà trường đã thành lập Hội đồng xây dựng từng chương trình, tổ chức cho tất cả 

các giảng viên thuộc tổ chuyên môn nghiên cứu để thảo luận, góp ý kiến thiết kế, sắp xếp và 

điều chỉnh chương trình. Sau khi Hội đồng KH&ĐT của nhà trường tiến hành thẩm định, 

Hiệu trưởng ra quyết định ban hành chính thức CTĐT để thực hiện. 

Căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phương hướng, nhiệm vụ 

công tác của ngành, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch đào tạo theo từng năm và triển khai 

thực hiện nghiêm túc, phù hợp với thực tiễn hoạt động của nhà trường; thực hiện đổi mới 

phương pháp dạy học, phương pháp và quy trình kiểm tra, đánh giá phù hợp với phương thức 

đào tạo, hình thức học tập và đặc thù của từng môn học.  

Các hoạt động dạy và học dựa trên mục tiêu, chương trình đào tạo đã được phê duyệt, 

Trường đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo đúng tiến độ và đạt hiệu quả. 

Trong quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, Nhà trường luôn đảm bảo nghiêm túc, 

khách quan, phù hợp với phương thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù của từng môn 

học.  

* Những tồn tại: 

Việc gắn kết với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo vẫn còn hạn chế, nhất là trong 

việc đóng góp ý kiến xây dựng chương trình đào tạo, giáo viên, sinh viên tham gia thực tập 

tại doanh nghiệp. 

* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 

Từ năm 2019, Nhà trường sẽ tăng cường công tác phối hợp với các doanh nghiệp, đơn 

vị sử dụng lao động trong việc đóng góp ý kiến xây dựng chương trình đào tạo, tạo điều kiện 

cho giáo viên tham gia thực tập nghề nghiệp tại doanh nghiệp; phối hợp trong việc đào tạo 

gắn với giải quyết việc làm cho học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp. Thực hiện tốt công tác 

tuyển sinh theo từng ngành nghề; mở rộng đối tượng tuyển sinh; đa dạng hóa các phương 

thức tổ chức đào tạo như: đào tạo chính quy, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, đào tạo 

theo địa chỉ để đáp ứng yêu cầu của người học, đơn vị sử dụng lao động. 

Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy học, đầu 

tư trang thiết bị dạy học, giáo trình, bài giảng nhằm giúp HSSV có nhiều tài liệu học tập để 

nâng cao tính tự học, tự nghiên cứu. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn 

nghiệp vụ cho CBGV nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, tạo ra nguồn nhân lực có chất 

lượng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. 

Điểm đánh giá tiêu chí 2 
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Tiêu chuẩn 1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trường ban hành chuẩn đầu ra của 

từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học và xã hội biết. 

Mô tả: 

Căn cứ Công văn số 134/TCDN-PCTT ngày 20/01/2017 của Tổng cục Dạy nghề (nay là 

Tổng cục GDNN) về việc đăng ký hoạt động GDNN, Nhà trường đã tiến hành chuyển đổi 

chương trình đào tạo từ giáo dục chuyên nghiệp sang GDNN và đăng ký hoạt động GDNN 

cho 17 mã ngành gồm 08 mã ngành hệ trung cấp và 09 mã ngành hệ cao đẳng [1.2.01]; các 

ngành, nghề đã đăng ký đều có trong danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, phù hợp với cơ cấu ngành, nghề, trình độ đào tạo 

và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Căn cứ Công văn số 106/TCDN-DNCQ ngày 19/01/2017 của Tổng cục trưởng Tổng 

cục Dạy nghề (nay là Tổng cục GDNN) về việc hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương 

trình đào tạo theo Luật GDNN, Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ 

LĐ-TB&XH quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức 

biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và 

Công văn số 148/SLĐTBXH-DN ngày 27/02/2017 của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng về 

việc hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật GDNN; Trường 

CĐCĐST đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 14/KH-CĐCĐ-BTVXDPTCT ngày 

01/6/2017 về việc xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật GDNN tại Trường 

[2.1.01]. Đến nay, Trường đã tổ chức biên soạn, thẩm định và ban hành 17 chương trình đào 

tạo đều thực hiện theo chương trình khung và các hướng dẫn của của Bộ LĐ-TB&XH ban 

hành. Nội dung các chương trình đào tạo đều có xây dựng chuẩn đầu ra theo cấp trình độ của 

ngành, nghề đào tạo; có quyết định phê duyệt và ban hành của Hiệu trưởng nhà trường. 

Các chương trình đào tạo của trường đã được cấp phép gồm: 

- Cao đẳng (09 mã ngành): Tiếng Anh (6220206), Công tác xã hội (6760101), Tin học 

ứng dụng (6480206), Kế toán (6340301), Quản trị kinh doanh (6340114), Quản trị văn phòng 

(6340403), Tài chính ngân hàng (6340202), Tài chính doanh nghiệp (6340201), Bảo vệ thực 

vật (6620116). 

- Trung cấp (08 mã ngành): Pháp luật (5380101), Công tác xã hội (5760101), Trồng trọt 

và bảo vệ thực vật (5620111), Chăn nuôi - Thú y (5620120); Kế toán doanh nghiệp 

(5340302), Thư ký văn phòng (5320306), Nuôi trồng thủy sản (5620303), Tin  học văn phòng 

(5480203). 

Thực hiện theo Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ LĐ-

TB&XH quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên 

soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, Trường đã 
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tổ chức biên soạn, thẩm định và ban hành 17 chương trình đào tạo, tất cả chương trình đào tạo 

đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN và đều có chuẩn đầu ra [2.1.01]. 

Sau khi chuyển đổi xong chương trình đào tạo và đăng ký hoạt động GDNN theo quy 

định, Nhà trường đã thông tin đến HSSV chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra vào “Tuần 

sinh hoạt công dân đầu khóa” và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của nhà 

trường để phụ huynh và xã hội biết (www.stcc.edu.vn). 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: các CTĐT của nhà trường khi xây dựng đã bám sát văn bản hướng dẫn 

của Bộ LĐ-TB&XH và phù hợp với yêu cầu thực tế của địa phương. CTĐT được xây dựng 

với sự tham gia của các giảng viên, cán bộ quản lý. Trường CĐCĐST đã thực hiện chặt chẽ 

quy trình trong việc xây dựng các CTĐT. 

- Những tồn tại: Nhà trường chưa mời được các chuyên gia có kinh nghiệm, đại diện 

của các tổ chức, hội nghề nghiệp và các nhà tuyển dụng tham gia xây dựng và góp ý cho 

chương trình. 

Nhận định: 

Từ năm học 2019 - 2020, nhà trường tiếp tục tiến hành điều chỉnh chuẩn đầu ra của các 

CTĐT cho phù hợp với nhu cầu xã hội. Hội đồng nghiệm thu chuẩn đầu ra có sự tham gia 

góp ý của toàn thể CBGV trong trường và có đóng góp của các đơn vị tuyển dụng lao động, 

các tổ chức xã hội nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 2: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 2: Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định. 

Mô tả: 

Từ năm 2014 trở về trước, Nhà trường không có xây dựng quy chế tuyển sinh riêng mà 

chỉ tuyển sinh theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong  năm 2015 và 

2016, Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đề án tuyển sinh riêng và tổ chức 

tuyển sinh theo đề án này [2.2.01]. Từ năm 2017 đến nay, Nhà trường đều có ban hành Quy 

chế tuyển sinh theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ LĐ-

TB&XH về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung 

cấp, cao đẳng.  

Trong năm 2019, Nhà trường đã xây dựng quy chế tuyển sinh theo Thông tư số 

05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ 

tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng. Nhà trường đã cụ thể hóa bằng Quy chế tuyển 

sinh của trường cho phù hợp với nhu cầu học tập thực tế tại địa phương. Trường đã thành lập 

Hội đồng tuyển sinh, xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo từng giai đoạn. Tiêu chí tuyển sinh 

được cụ thể hóa trong các thông báo của Trường như ngành nghề đào tạo, đối tượng tuyển 

sinh, hình thức tuyển sinh, các chế độ ưu tiên đối với người học… [2.2.02]. Sau khi xét duyệt 

hồ sơ đạt yêu cầu, Nhà trường gửi giấy báo cho thí sinh trúng tuyển đến làm thủ tục nhập học. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Nhà trường có xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh riêng nhằm phát 

huy tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo. 

- Những tồn tại: công tác tuyển sinh của trường chủ yếu tập trung theo mùa tuyển sinh 

hàng năm (sau kỳ thi tốt nghiệp THPT), chứ chưa tuyển sinh thường xuyên. 

Nhận định: 

Từ năm 2019 trở đi, Nhà trường sẽ điều chỉnh Quy chế tuyển sinh của trường theo 

hướng thật linh hoạt đáp ứng yêu cầu tuyển sinh thường xuyên, mở đối tượng tuyển sinh (cả 



 

40 

 

học sinh tốt nghiệp THPT và THCS) để đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của cộng đồng xã 

hội. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 2: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện công tác tuyển 

sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan. 

Mô tả: 

Hàng năm, sau khi kết thúc kỳ tuyển sinh, Nhà trường tiến hành phân tích, đánh giá nhu 

cầu nhân lực tại địa phương và nhu cầu học tập của cộng đồng. Trên cơ sở đó, Nhà trường 

xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm tiếp theo và đề nghị UBND tỉnh Sóc Trăng, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo phê duyệt chỉ tiêu. Năm 2017 và 2018, Nhà trường đã đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh và 

được Tổng cục GDNN phê duyệt [2.3.01];[2.3.02];[2.3.03];[1.2.01];[2.3.04]. 

Năm 2019, Nhà trường đã đăng ký 850 chỉ tiêu tuyển sinh (cao đẳng 450 và trung cấp 

400) và được UBND tỉnh Sóc Trăng và Tổng cục GDNN phê duyệt [2.3.05];[2.3.06]. 

Hàng năm, căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo, Nhà trường đã tiến hành xây dựng kế hoạch tuyển sinh của trường, trong kế 

hoạch xác định cụ thể các đợt tuyển sinh, nhiệm vụ sẽ thực hiện trong từng giai đoạn, đơn vị 

chủ trì thực hiện, đơn vị phối hợp [2.3.07]. 

Để thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm, Nhà trường đều có ban hành thông báo 

tuyển sinh. Trong thông báo có nêu cụ thể đối tượng tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, ngành 

nghề đào tạo và chỉ tiêu của từng ngành, hồ sơ tuyển sinh, thời gian nộp hồ sơ và thời gian 

thông báo kết quả trúng tuyển. Thông báo tuyển sinh của trường được gửi trực tiếp cho học 

sinh ở các trường THPT trong kỳ tư vấn tuyển sinh, ngoài ra còn được đăng trên các phương 

tiện thông tin đại chúng như Báo Sóc Trăng, Đài Phát thanh-Truyền hình Sóc Trăng, Đài 

truyền thanh các huyện và website của trường [1.2.02]. 

Để thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm, Nhà trường đều có thành lập Hội đồng 

tuyển sinh theo quy định. Trong Quyết định xác định cụ thể thành phần và nhiệm vụ của từng 

thành viên hội đồng [2.3.09]. 

Nhà trường có đầy đủ hồ sơ đăng ký học nghề theo quy định (hồ sơ đăng ký tuyển sinh, 

hồ sơ nhập học, hồ sơ tốt nghiệp). 

Nhà trường có đầy đủ hồ sơ liên quan đến công tác coi thi, chấm thi, xét tuyển theo quy 

định [2.3.10]. 

Sau khi họp Hội đồng tuyển sinh của nhà trường để xét tuyển, Nhà trường có ban hành 

Quyết định phê duyệt danh sách trúng tuyển theo quy định [2.3.11]. 

Hàng năm, sau khi kết thúc kỳ tuyển sinh, Nhà trường đều có văn bản báo cáo công tác 

tuyển sinh về Bộ Giáo dục và Đào tạo [2.3.12]. Kể từ năm 2017, Nhà trường đã báo cáo về 

Tổng cục GDNN, Bộ LĐ-TB&XH và UBND tỉnh Sóc Trăng [2.3.13]. 

Nhà trường có lưu trữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến công tác thanh, kiểm tra công tác 

tuyển sinh [2.3.14]. 

Sau khi có danh sách trúng tuyển và số lượng thực tế thí sinh nộp hồ sơ nhập học, Nhà 

trường có lập danh sách sinh viên nhập học và có quyết định phân lớp [2.3.15]. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Trong những năm qua, Nhà trường thực hiện khá tốt công tác tuyển sinh, 

từ việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng kế hoạch, ra thông báo, thành lập hội đồng đến 

tổ chức xét tuyển và công nhận trúng tuyển đều thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo 

nghiêm túc, công bằng, khách quan. 
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- Những tồn tại: Không. 

Nhận định: 

Trong những năm tới, Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyển sinh, 

từ việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, xây dựng kế hoạch, ra thông báo, thành lập hội đồng, xây 

dựng phương án, tổ chức xét tuyển và công nhận trúng tuyển đều thực hiện theo đúng quy 

định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 2: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 4: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học 

tập của người học. 

Mô tả: 

Trong những năm qua, Nhà trường đã tổ chức nhiều phương thức tổ chức đào tạo nhằm 

đáp ứng nhu cầu của người học: tổ chức đào tạo theo tín chỉ; hình thức đào tạo chính quy và 

vừa làm vừa học. Tuy nhiên, trường chưa có báo cáo tổng hợp nhu cầu của người học về 

phương thức tổ chức đào tạo.  

Hiện nay, Nhà trường chỉ tổ chức đào tạo theo phương thức tích lũy tín chỉ, với 02 hình 

thức đào tạo: chính quy và vừa làm vừa học. 

Nhà trường có đầy đủ thông tin về phương thức tổ chức đào tạo của trường (hình thức 

tổ chức, ngành/nghề, trình độ, số lượng tuyển sinh) và được thể hiện trong chương trình đào 

tạo, Quy chế tuyển sinh, thông báo tuyển sinh và công bố rộng rãi trên website của trường và 

các phương tiện thông tin đại chúng (Báo Sóc Trăng, Đài PT-TH Sóc Trăng). 

Qua khảo sát ý kiến của người học, thì hơn 90% người học có nhu cầu phù hợp với các 

phương thức đào tạo hiện nay của trường [9.3.04]. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Nhà trường thực hiện đa dạng hóa các phương thức đào tạo, hình thức 

đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người học và thông tin rộng rãi về phương 

thức, hình thức tổ chức đào tạo của trường trên website của trường và các phương tiện thông 

tin đại chúng. 

- Những tồn tại: Chưa có báo cáo tổng hợp nhu cầu của người học về phương thức tổ 

chức đào tạo. 

Nhận định: 

Trong năm học 2019-2020: Nhà trường chỉ tổ chức đào tạo theo phương thức tích lũy 

tín chỉ và thực hiện đa dạng hóa về hình thức đào tạo: chính quy, vừa làm vừa học, đào tạo 

theo địa chỉ. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 2: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 5: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng 

khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến 

từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, 

phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.  

Mô tả: 

Đến tháng 11/2018, tổng số chương trình đào tạo của Trường đã xây dựng và ban hành 

theo quy định của Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2017 của Bộ LĐ-TB&XH 

quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa 

chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng là 17 chương trình, 
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trong đó có 08 chương trình trình độ trung cấp và 09 chương trình trình độ cao đẳng. Các 

chương trình đào tạo của Trường đều có quyết định ban hành chương trình [2.1.01].  

Căn cứ vào chương trình đào tạo đã được ban hành, các đơn vị quản lý đào tạo của nhà 

trường (phòng Đào tạo, các khoa) đều có xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, 

từng khóa học của mỗi ngành, theo từng học kỳ và năm học. 

Kế hoạch, tiến độ đào tạo được xây dựng một cách chặt chẽ, sau khi xây dựng đều được 

lãnh đạo trường phê duyệt và triển khai thực hiện theo đúng quy định.  

Căn cứ vào chương trình đào tạo đã được ban hành, Nhà trường xây dựng kế hoạch đào 

tạo với nội dung chi tiết đến từng môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập, phù hợp 

với chương trình đào tạo và hình thức, phương thức tổ chức đào tạo. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Nhà trường có xây dựng và ban hành chương trình đào tạo theo quy định, 

tất cả các chương trình đào tạo đều có quyết định ban hành và có quyết định điều chỉnh, bổ 

sung định kỳ 02 năm một lần; Có xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa 

học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học; Kế hoạch, tiến độ đào tạo được 

xây dựng và phê duyệt đúng quy định; Nội dung các kế hoạch đào tạo chi tiết đến từng môn 

học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập, phù hợp với chương trình đào tạo và hình thức, 

phương thức tổ chức đào tạo. 

- Những tồn tại: Không có. 

Nhận định: 

Trong những năm tiếp theo, Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng và ban 

hành chương trình đào tạo theo quy định; Hàng năm xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo cho 

từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành đào tạo, theo từng học kỳ, năm học, chi tiết đến từng 

môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập, phù hợp với chương trình đào tạo và hình 

thức, phương thức tổ chức đào tạo; Triển khai thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo đảm bảo 

hiệu quả, chất lượng. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 2: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 6: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê 

duyệt.  

Mô tả: 

Căn cứ vào chương trình đào tạo đã được ban hành, hàng năm nhà trường đều có xây 

dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng khóa học theo từng học kỳ, năm học thể hiện bằng 

biểu đồ học tập cho từng khóa học, theo từng học kỳ, năm học. Riêng kế hoạch giáo viên, do 

trước đây Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý nên thể hiện bằng bản định mức 

chuyên môn năm học. Từ năm 2017 trở về sau, Trường đã bắt đầu thực hiện kế hoạch giáo 

viên [2.6.01]. 

Năm 2014, Nhà trường đã ban hành Quyết định số 441/QĐ-CĐCĐ ngày 29 tháng 5 

năm 2014 quy định về hồ sơ công tác chuyên môn của giảng viên Trường CĐCĐST [2.6.02]. 

Thực hiện văn bản trên, tất cả giáo viên giảng dạy đều có giáo án giảng dạy. Tuy nhiên, do 

trước đây Trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý, sổ lên lớp thể hiện bằng sổ đầu 

bài, sổ tay nhà giáo thể hiện bằng sổ ghi chép cá nhân của giáo viên. Từ năm 2017 trở đi, theo 

qui định của Trường sẽ bắt đầu thực hiện sổ lên lớp, giáo án giảng dạy và sổ tay nhà giáo theo 

Quyết định số 62/2008/QĐ-LĐTBXH ngày 04 tháng 11 năm 2008 của Bộ LĐ-TB&XH về 

việc ban hành hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề. 
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Năm 2019, Nhà trường đã ban hành quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ 

trung cấp, cao đẳng (theo Quyết định số 258/QĐ-CĐCĐ ngày 15 tháng 10 năm 2019 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng) [2.6.03]. 

Hàng năm, phòng Thanh tra của nhà trường đều có kế hoạch thanh tra, kiểm tra về công 

tác đào tạo của nhà trường như kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo của các đơn 

vị; kiểm tra hồ sơ quản lý của khoa, bộ môn; hồ sơ giảng viên. Qua thanh tra, kiểm tra, phòng 

Thanh tra của trường đều có biên bản và báo cáo về Ban Giám hiệu. Cụ thể: 

* Năm học 2014 - 2015: Phòng Thanh tra lập Kế hoạch số 02/KH-TTr ngày 29/8/2014 

về việc thanh tra toàn diện Trung tâm Đào tạo-Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên, kết 

quả thể hiện qua Báo cáo số 55/BC-TTr ngày 17/9/2014; Kế hoạch số 03/KH-TTr ngày 

30/3/2015 về việc thanh tra toàn diện Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, kết quả thể 

hiện qua Báo cáo số 55/BC-TTr ngày 27/5/2015; Kế hoạch số 04/KH-CĐCĐ-TTr ngày 

7/5/2015 về việc thanh tra toàn diện các Khoa, kết quả thể hiện qua Báo cáo số 55/BC-TTr 

ngày 10/7/2015 [2.5.01];[2.5.02]. 

* Năm học 2015 - 2016: Phòng Thanh tra lập Kế hoạch số 05/KH-TTr ngày 2/11/2015 

về việc thanh tra toàn diện Phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp, kết quả thể hiện qua Báo 

cáo số 62/BC-TTr ngày 4/12/2015; Kế hoạch số 07/KH-TTr ngày 29/2/2016 về việc thanh tra 

toàn diện Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, kết quả thể hiện qua Báo cáo số 68/BC-TTr ngày 

12/5/2016; Kế hoạch số 08/KH-TTr ngày 18/5/2016 về việc thanh tra toàn diện các Khoa, kết 

quả thể hiện qua Báo cáo số 73/BC-TTr ngày 4/8/2016; Kế hoạch số 06/KH-TTr ngày 

21/01/2016 về việc thanh tra đột xuất tất cả các Phòng, Khoa, Trung tâm, kết quả thể hiện qua 

Báo cáo số 69/BC-TTr ngày 12/5/2016 [2.5.01];[2.5.02]. 

* Năm học 2016 - 2017: Phòng Thanh tra lập Kế hoạch số 09/KH-TTr ngày 3/11/2016 

về việc thanh tra toàn diện Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Chuyển 

giao công nghệ, kết quả thể hiện qua Báo cáo số 78/BC-TTr ngày 27/12/2016; Kế hoạch số 

02/KH-TTr ngày 15/3/2017 về việc thanh tra toàn diện Phòng Đào tạo, kết quả thể hiện qua 

Báo cáo số 82/BC-TTr ngày 15/5/2017; Kế hoạch số 03/KH-CĐCĐ-TTr ngày 1/6/2017 về 

việc thanh tra toàn diện các Khoa, kết quả thể hiện qua Báo cáo số 01/BC-TTr ngày 1/8/2017 

[2.5.01];[2.5.02]. 

* Năm học 2017 - 2018: Phòng Thanh tra ban hành Kế hoạch số 10/KH-TTr ngày 

12/9/2017 công tác tổ chức tự thanh tra, kiểm tra năm học 2017 - 2018 [2.5.01]. 

* Năm học 2018 - 2019: Phòng Thanh tra ban hành Kế hoạch số 05/KH-TTr ngày 

20/8/2018 công tác tổ chức tự thanh tra, kiểm tra năm học 2018 – 2019 [2.5.01]. 

* Năm học 2019 - 2020: Nhà trường ban hành Kế hoạch số 512/KH-CĐCĐ ngày 

13/9/2019 về thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục đào tạo; việc thực hiện 

mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, cấp văn 

bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng ở mọi loại hình, cấp học 

và trình độ đào tạo; việc thực hiện quy chế giảng dạy, tổ chức thi... [2.5.01].  

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Trường đã thực hiện khá tốt kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo đã được 

phê duyệt theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Năm 2017 đến nay, Trường đã triển 

khai thực hiện theo các quy định của Bộ LĐ-TB&XH. 

- Những tồn tại: do vừa chuyển sang loại hình GDNN thuộc Bộ LĐ-TB&XH quản lý 

nên việc triển khai thực hiện các biểu mẫu do Bộ LĐ-TB&XH ban hành cũng còn khá lúng 

túng. 

Nhận định: 

Năm 2019, Nhà trường đã ban hành quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ 

trung cấp, cao đẳng (theo quy định của Thông tư 23). 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6 tiêu chí 2: 01 điểm  
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Tiêu chuẩn 7: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào 

tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hướng 

dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại đơn vị sử dụng lao động; thực hiện 

theo quy định đặc thù của ngành nếu có. 

Mô tả: 

Trường thực hiện đạt Tiêu chuẩn 5 - Tiêu chí 2. 

Nhà trường chưa có văn bản/tài liệu thể hiện trường đã thực hiện rà soát, đánh giá mức 

độ phù hợp giữa hoạt động đào tạo với mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê 

duyệt. 

Căn cứ vào chương trình đào tạo đã được phê duyệt, hàng năm nhà trường tổ chức các 

hoạt động đào tạo bám sát vào mục tiêu, nội dung của chương trình. Kết thúc năm học, phòng 

đào tạo, các khoa quản lý đào tạo đều có báo cáo việc thực hiện. 

Trường có ký hợp đồng ghi nhớ với các đơn vị sử dụng lao động về việc cho người học 

thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động và có đánh giá của đơn vị sử dụng lao động 

về quá trình tham gia thực tập của sinh viên. 

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo hàng năm, các khoa quản lý đều có xây dựng kế hoạch cho 

HSSV đi thực hành, thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động [2.7.01].  

Trong quá trình đi thực hành, thực tập, các khoa có ghi lại hình ảnh quá trình thực tập 

và thể hiện trong báo cáo thực tập của sinh viên nhưng việc ghi lại hình ảnh được thực hiện 

không đồng đều ở các Khoa. 

Căn cứ chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo của khóa học, năm học, các khoa quản lý 

đào tạo đều có lập danh sách HSSV đi thực hành, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động và kèm 

theo danh sách giáo viên hướng dẫn. 

Sau mỗi đợt thực hành, thực tập sinh viên đều viết bài báo cáo kết quả nộp cho giáo viên hướng 

dẫn; sau đó trực tiếp báo cáo kết quả thực hành, thực tập cho hội đồng chấm điểm. 

Sau khi HSSV kết thúc đợt thực hành, thực tập, đơn vị sử dụng lao động có đánh giá kết quả 

thực hành, thực tập của từng HSSV nhưng không có báo cáo đánh giá tổng hợp về kết quả thực 

hành, thực tập của tất cả HSSV. 

Trong mỗi chương trình đào tạo của từng ngành, đều có quy định đặc thù của từng 

ngành nghề trong việc tổ chức đào tạo, thực hành, thực tập thực tế,... 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Nhà trường có xây dựng kế hoạch, tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng 

khóa học của mỗi ngành đào tạo, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết đến 

từng môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương 

thức tổ chức đào tạo và đúng quy định; Có văn bản thể hiện các hoạt động đào tạo được thực 

hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê duyệt; Có xây dựng kế hoạch 

cho HSSV đi thực hành, thực tập; Có danh sách HSSV đã được thực hành, thực tập tại đơn vị 

sử dụng lao động; HSSV sau khi kết thúc đợt thực hành, thực tập đều có báo cáo kết quả thực 

hành tại đơn vị sử dụng lao động. 

- Những tồn tại: Chưa có báo cáo đánh giá của đơn vị sử dụng lao động về kết quả thực 

hành, thực tập của HSSV. 

Nhận định: 

Từ năm học 2018 - 2019, Nhà trường tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ với nhiều đơn 

vị sử dụng lao động về việc cho HSSV thực hành, thực tập; Đề nghị đơn vị sử dụng lao động 

có báo cáo đánh giá về kết quả thực hành, thực tập của HSSV sau khi kết thúc đợt thực hành, 

thực tập. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7 tiêu chí 2: 01 điểm  
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Tiêu chuẩn 8: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng lực thực hành 

với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm 

việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm. 

Mô tả: 

Năm học 2014 - 2015 và 2015 - 2016, chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng thực hiện 

theo Quyết định số 192/QĐ-CĐCĐ ngày 30/6/2015 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình 

độ cao đẳng theo hệ thống tín chỉ tại Trường CĐCĐST được cụ thể hóa từ Quyết định số 

43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui 

chế đào tạo đại học và cao đẳng chính qui theo hệ thống tín chỉ; chương trình đào tạo trình độ 

Trung cấp thực hiện theo Thông tư 22/2014/TT-BGDĐT ngày 9/7/2014 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp đều được thực hiện đúng 

thời lượng thực hành, thực tập của người học đảm bảo kết hợp rèn luyện năng lực thực hành 

với trang bị kiến thức chuyên môn theo quy định (đảm bảo tỷ lệ lý thuyết và thực hành) 

[2.8.01]. 

Từ năm 2017, Trường việc tổ chức và thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp 

và cao đẳng theo Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ LĐ-TB&XH 

được thiết kế đảm bảo tỷ lệ lý thuyết và thực hành theo quy định. 

Các môn học đều có giáo án giảng dạy, trong đó thể hiện rõ giáo viên thực hiện nhiều 

phương pháp dạy học phát huy được tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc 

lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm của người học như thuyết trình, thảo luận, làm 

bài tập nhóm,...  

Mỗi năm học, giáo viên đều phải thực hiện việc dự giờ chuyên môn theo quy định, có 

sổ dự giờ chuyên môn, trong đó thể hiện rõ giáo viên thực hiện nhiều phương pháp dạy học 

phát huy được tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ 

chức làm việc theo nhóm của người học. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Hàng năm, Nhà trường tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nghiệp 

vụ sư phạm cho giáo viên như dự giờ chuyên môn, hội thi giáo viên Giỏi cấp trường, hội thi 

Tiết giảng tốt, cử giáo viên tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi toàn quốc. Qua đó, giới thiệu 

và nhân rộng trong CBGV những phương pháp dạy học hay, phát huy được tính tích cực, tự 

giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm của 

người học. 

- Những tồn tại: Không. 

Nhận định: 

Năm học 2019 - 2020, Trường tiếp tục nghiên cứu thực hiện các phương pháp mới 

nhằm phát huy tính tích cực, tự giác, năng động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ 

chức làm việc theo nhóm của người học để nâng cao hơn nữa chất lượng giảng dạy. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8 tiêu chí 2: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 9: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học. 

Mô tả: 

Hiện Nhà trường đang sử dụng Hệ thống tích hợp thông tin quản lý đào tạo cho phép 

giáo viên nhập điểm và phòng Đào tạo quản lý điểm trực tuyến [2.9.01]. Song song đó, 

phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng còn sử dụng phần mềm trộn đề thi để in sao đề thi kết 

thúc môn học [2.9.02]. 
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Trong giảng dạy, 100% giáo viên của trường đều sử dụng bài giảng điện tử, ngoài ra 

một số Khoa còn sử dụng phần mềm Misa, SPSS, Photoshop trong giảng dạy một số chuyên 

ngành như Kế toán, Tin học ứng dụng. 

Trong những năm qua, Nhà trường đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị để đẩy mạnh 

việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động dạy và học. Cụ thể: 01 bảng Activeboard, 

15 máy chiếu projector, màn chiếu, thiết bị âm thanh phục vụ cho hoạt động dạy học. Ngoài 

ra, Nhà trường còn phủ sóng internet không dây (Wifi) toàn trường để giáo viên, HSSV dễ 

dàng tìm kiếm thông tin phục vụ hoạt động dạy và học. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Lãnh đạo trường luôn quan tâm đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh việc ứng 

dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên, HSSV trong hoạt động dạy và 

học. 

- Những tồn tại: Không. 

Nhận định: 

Năm học 2019 - 2020, Trường sẽ tiếp tục đầu tư thêm các trang thiết bị trong phòng học 

phục vụ cho giảng dạy như máy chiếu và các thiết bị khác nhằm nâng cao chất lượng giảng 

dạy, tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên và HSSV trong giảng dạy và học tập. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 9 tiêu chí 2: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy 

và học theo đúng kế hoạch. 

Mô tả: 

Để thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học, Nhà trường đã thành lập 

phòng Thanh tra. Trong Quy chế hoạt động của phòng Thanh tra, Nhà trường quy định rất rõ 

chức năng, nhiệm vụ của phòng Thanh tra, trong đó có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động 

dạy và học. 

Năm học 2019-2020, để thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học, Nhà 

trường ban hành Kế hoạch số 512/KH-CĐCĐ ngày 13/9/2019 về thanh tra: việc thực hiện 

chính sách pháp luật về giáo dục đào tạo; việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội 

dung, phương pháp giáo dục, quy chế đào tạo, cấp văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các 

quy định về giáo trình, bài giảng ở mọi loại hình, cấp học và trình độ đào tạo; việc thực hiện 

quy chế giảng dạy, tổ chức thi... [2.5.01]. 

Sau khi thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo kế hoạch hàng năm, 

phòng Thanh tra có tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát và báo cáo với BGH nhà trường về 

những vi phạm trong việc thực hiện Quy chế đào tạo, đồng thời kiến nghị các biện pháp sửa 

đổi, bổ sung, đảm bảo thi hành các quy định về đào tạo tại trường.  

Kết quả thanh tra, kiểm tra được báo cáo trong các cuộc họp giao ban. Nhà trường có sử 

dụng kết quả thanh tra, kiểm tra để điều chỉnh các hoạt động dạy và học và được thể hiện 

trong phần căn cứ xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của các đơn vị trực thuộc trường, 

cũng như trong kế hoạch hoạt động của trường [2.10.01]. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Định kỳ hàng năm, Nhà trường đều có kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt 

động dạy và học, có thực hiện thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất, có báo cáo kết quả. 

- Những tồn tại: Mặc dù có thực hiện việc kiểm tra, giám sát để điều chỉnh các hoạt 

động dạy và học nhưng việc kiểm tra, giám sát chưa đi vào chiều sâu nên hiệu quả kiểm tra, 

giám sát chưa cao. 
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Nhận định: 

Năm học 2019 - 2020, Trường sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc thanh tra, kiểm tra, giám sát 

các hoạt động dạy và học, và có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát để Nhà trường và các đơn 

vị trực thuộc có kế hoạch nâng cao chất lượng dạy và học. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 10 tiêu chí 2: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 11: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và 

học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh 

các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết. 

Mô tả: 

Theo từng năm học, Nhà trường có kế hoạch tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động dạy 

và học của các đơn vị tham gia hoạt động đào tạo, trường luân phiên kiểm tra các đơn vị này. 

Sau khi kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy và học, phòng Thanh tra tổng hợp kết quả 

kiểm tra, giám sát và báo cáo với BGH nhà trường, lãnh đạo các đơn vị trong cuộc họp giao 

ban [2.5.02]. 

Việc sử dụng kết quả kiểm tra, giám sát trong điều chỉnh các hoạt động dạy và học được 

thể hiện trong phần căn cứ xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm của các đơn vị trực thuộc 

trường, cũng như trong kế hoạch hoạt động của trường [2.10.01]. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Nhà trường có báo cáo định kỳ và đột xuất về việc kiểm tra, giám sát hoạt 

động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp 

thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất. Việc kiểm tra linh hoạt, có thể kiểm 

tra đột xuất các đơn vị, từ đó các đơn vị luôn chủ động trong phối hợp kiểm tra, giám sát hoạt 

động dạy và học. 

- Những tồn tại: Việc báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học còn 

chậm nên Nhà trường bị động trong việc lập kế hoạch điều chỉnh các hoạt động dạy và học 

theo đề xuất. 

Nhận định: 

Thời gian tới, báo cáo về việc kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học sẽ được thực 

hiện đầy đủ hơn, chi tiết hơn. Việc báo cáo kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học sẽ đi vào 

bản chất, phản ánh đúng ưu điểm, hạn chế của từng tập thể, cá nhân và là tiêu chí quan trọng 

gắn với việc bình xét thi đua cá nhân và tập thể. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, kiểm 

tra chuyên đề,… từ đó đề xuất lãnh đạo nhà trường có những quyết định kịp thời nhằm cải 

tiến công tác quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác kiểm tra, nâng cao chất 

lượng dạy học của nhà trường. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 11 tiêu chí 2: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 12: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt 

nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định. 

Mô tả: 

Trong quá trình tổ chức đào tạo, Nhà trường có ban hành các văn bản của trường quy 

định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, cấp văn bằng, chứng 

chỉ, cụ thể: 

- Năm học 2012 - 2013, Nhà trường ban hành Quy định về quy trình tổ chức thi kết thúc 

học phần, thi tốt nghiệp [2.12.01]. 
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- Năm học 2013 - 2014: Nhà trường ban hành Quy định tổ chức thực tập cuối khóa, thi 

tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp cho các lớp CĐ và TCCN hệ chính quy [2.12.02]. 

- Năm học 2015 - 2016, trường ban hành Quy chế đào tạo trình độ Cao đẳng theo hệ 

thống tín chỉ tại Trường CĐCĐST [2.8.01] và được chỉnh sửa, bổ sung tại Quyết định số 

85/QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày 30/3/2016, trong đó quy định rõ về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt 

nghiệp, đánh giá kết quả học tập, cấp văn bằng và chứng chỉ. 

- Đối với các lớp trung cấp từ năm 2014 - 2017, trường áp dụng quy chế đào tạo theo 

thông tư 22/2014/QĐ-BGDĐT áp dụng cho các lớp đào tạo tại trường. 

Năm học 2018 - 2019, Trường đã ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp và cao 

đẳng theo phương thức tích luỹ tín chỉ [2.12.03]. 

* Về đánh giá kết quả rèn luyện HSSV (từ năm 2014 đến 2017): Nhà trường thực hiện 

theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV các cơ sở giáo dục đại học và trường 

trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-

BGDĐT. 

Từ năm học 2018 - 2019, việc đánh giá kết quả rèn luyện HSSV được thực hiện theo 

Thông tư 17/2017/TT-BLĐTBXH Quy chế công tác HSSV trường trung cấp cao đẳng. 

Đối với sinh viên cao đẳng niên khóa 2014-2015, trường thực hiện theo  quy chế 25 

(25/2006/QĐ-BGDĐT). Đối với sinh viên niên khóa 2015-2016 và 2016-2017 trường thực 

hiện theo quy chế 192/QĐ-CĐCĐ ngày 30/6/2015 và 85/QĐ-CĐCĐ-ĐT 30/3/2016 do trường 

ban hành, được cụ thể các quy chế đào tạo từ Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ thống tín 

chỉ (17/VBHN-BGDĐT) về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, 

rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định. 

Đối với học sinh trung cấp niên khóa 2014-2015 và 2015-2016, trường áp dụng quy chế 

22 (22/2014/TT-BGDĐT) do Bộ GD&ĐT ban hành. 

Từ năm học 2017 - 2018, chuyển sang loại hình GDNN nên trường áp dụng Quy chế 

đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp theo Thông tư 09 (09/2017/TT-BLĐTBXH) và in, quản 

lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp theo Thông tư 10 

(10/2017/TT-BLĐTBXH). Từ năm học 2018 – 2019, Trường đã xây dựng Quy chế đào tạo 

cao đẳng và trung cấp tại trường, được cụ thể hóa từ Thông tư 09 (09/2017/TT-BLĐTBXH) 

và Thông tư 10 (10/2017/TT-BLĐTBXH) [2.12.03]. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Nhà trường luôn thực hiện tốt và cụ thể hóa các thông tư mà Bộ GD&ĐT 

và Bộ LĐ-TB&XH ban hành, trong quá trình hoạt động đào tạo luôn tuân thủ các quy định, 

ban hành các văn bản đúng với những quy định của Bộ chủ quản, tạo môi trường thuận lợi 

cho người học phát huy hết khả năng học tập. 

- Những tồn tại: Việc xây dựng và ban hành các văn bản quy định về kiểm tra, thi, xét 

công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ còn chậm. 

Nhận định: 

Từ năm học 2018 - 2019, Nhà trường đã ban hành Quy chế đào tạo áp dụng cho trường 

dựa trên Thông tư 09 (09/2017/TT-BLĐTBXH) và Thông tư 10 (10/2017/TT-BLĐTBXH). 

Ngoài ra, Nhà trường cũng tiến hành rà soát các biểu mẫu, xây dựng quy trình học vụ,... nhằm 

nâng cao tính phục vụ, hỗ trợ tốt nhất cho người học. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 12 tiêu chí 2: 01 điểm  
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Tiêu chuẩn 13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có sự tham gia của 

đơn vị sử dụng lao động và theo quy định đặc thù của ngành nếu có. 

Mô tả: 

Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của HSSV, bên cạnh việc đánh giá kết quả học 

tập tại trường, nhà trường còn lấy ý kiến nhận xét, đánh giá từ các doanh nghiệp, cơ quan nhà 

nước, những đơn vị sử dụng lao động thông qua kết quả thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt 

nghiệp tại cơ sở [2.13.01]. 

Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại giữa doanh nghiệp và sinh viên 

nhằm giúp sinh viên nắm bắt được những yêu cầu của doanh nghiệp đối với người lao động, 

từ đó ra sức rèn luyện, trau dồi kỹ năng và kiến thức [8.1.02]. 

Ngoài ra, trong quá trình đào tạo, Nhà trường chủ trương mời một số chuyên gia từ các 

lĩnh vực chuyên môn cao, các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả về giảng dạy một số học phần, từ 

đó giúp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho HSSV sau khi tốt nghiệp ra trường. 

Đặc thù của ngành được thể hiện cụ thể trong từng chương trình đào tạo được Hiệu 

trưởng ban hành trong các quyết định đã công bố. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Nhà trường luôn khuyến kích các Khoa quản lý đào tạo mời nhiều 

chuyên gia về giảng dạy, nhận xét, đánh giá HSSV để từ đó HSSV tiếp cập được nhiều kinh 

nghiệm và kiến thức chuyên môn sâu từ các chuyên gia. 

- Những tồn tại: Các đơn vị sử dụng lao động có tham gia vào quá trình đánh giá kết 

quả học tập của người học, nhưng sự tham gia đánh giá của đơn vị sử dụng lao động chưa 

nhiều. 

Nhận định: 

Trong năm học 2019 - 2020, Nhà trường sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động gắn kết 

Nhà trường với các doanh nghiệp như “Nhịp cầu Sinh viên-Doanh nghiệp”, hội chợ việc làm, 

từ đó mời các đơn vị sử dụng lao động tích cực tham gia đánh giá kết quả học tập của người 

học cũng như đóng góp ý kiến xây dựng chương trình đào tạo sát với yêu cầu của doanh nghiệp. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 13 tiêu chí 2: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 14: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả 

học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc, khách quan. 

Mô tả: 

Nhà trường đều có ban hành các văn bản về thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt 

nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ. 

Qua các đợt thanh kiểm tra, công tác tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, 

đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ tại trường đều được ghi nhận là 

thực hiện nghiêm túc, khách quan [2.14.01]. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Trường công khai các biểu mẫu, quy trình, thời gian tổ chức kiểm tra, thi, 

xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ trên 

Website của trường. Thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy trình và quy chế về tổ chức 

kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, 

chứng chỉ, có ban hành văn bản và có báo cáo kết quả cho lãnh đạo nhà trường. 

- Những tồn tại: Không. 
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Nhận định: 

Từ năm học 2019 - 2020, Nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc, khách quan việc 

tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn 

bằng, chứng chỉ từ khâu giảng dạy, ra đề thi, tổ chức thi, chấm thi, chấm điểm rèn luyện, xét 

tốt nghiệp, công nhận tốt nghiệp và cấp văn bằng chứng chỉ. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 14 tiêu chí 2: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 15: Hằng năm, trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công 

nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và kịp thời 

điều chỉnh nếu cần thiết. 

Mô tả: 

Hằng năm, sau khi kết thúc năm học, phòng Đào tạo, phòng CTHSSV và các khoa tiến 

hành tổng kết hoạt động đào tạo, trên cơ sở kết quả hoạt động thực tế, các đơn vị có kế hoạch 

rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn 

luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ để điều chỉnh, bổ sung kịp thời [2.12.01]. 

Sau khi kết thúc mỗi năm học, phòng Đào tạo cùng các đơn vị trong trường tiến hành rà 

soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn 

luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và có báo cáo kết quả rà soát cho lãnh đạo trường, nhất là các 

vấn đề còn tồn tại để lãnh đạo trường kịp thời chỉ đạo điều chỉnh các quy định trong công tác 

tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn 

bằng, chứng chỉ [1.5.02]. 

Hằng năm, Nhà trường đều có tiến hành rà soát, đánh giá các quy định về kiểm tra, thi, 

xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và có 

báo cáo kết quả rà soát nhưng việc sử dụng kết quả rà soát, đánh giá các quy định về kiểm tra, 

thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Trường thường xuyên tiến hành rà soát đánh giá các quy định về kiểm 

tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ 

để kịp thời có những điều chỉnh, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo. 

- Những tồn tại: Không. 

Nhận định: 

Từ năm học 2019 - 2020: Nhà trường sẽ nghiêm túc thực hiện việc rà soát, đánh giá các 

quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp 

văn bằng, chứng chỉ. Sau khi rà soát, Nhà trường sẽ sử dụng kết quả rà soát để có những điều 

chỉnh kịp thời, nhằm thực hiện tốt hơn công tác tổ chức kiểm tra, thi, xét công nhận tốt 

nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 15 tiêu chí 2: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 16: Trường có hướng dẫn và tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy 

định. 

Mô tả: 

Trong những năm qua, nhà trường chưa có tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo 

quy định. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Không có 
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- Những tồn tại: nhà trường chưa có tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy 

định. 

Nhận định: 

Trong năm học 2019 - 2020, Nhà trường sẽ tiến hành xây dựng các văn bản hướng dẫn 

và tổ chức thực hiện đào tạo liên thông theo quy định. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 16 tiêu chí 2: 0 điểm  

 

Tiêu chuẩn 17: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản lý, sử 

dụng hiệu quả. 

Mô tả: 

Từ nhiều năm qua, song song với việc cung cấp các dịch vụ cơ bản cho người học, Nhà 

trường đã triển khai nhiều hình tổ chức quản lý và sử dụng các dữ liệu về hoạt động đào tạo 

(thông tin người học, kết quả học tập...) như quản lý điểm trên phần mềm tích hợp, lưu trữ hồ 

sơ học nghề, kết quả học tập của người học bằng bản giấy. 

Trường đang triển khai xây dựng Hệ thống thông tin tích hợp nhằm tạo một môi trường 

tương tác để khai thác các thông tin, dịch vụ và ứng dụng trực tuyến cho người học như đăng 

ký việc học, xem điểm môn học, điểm rèn luyện, thông tin cá nhân,... 

Trong những năm qua Nhà trường quản lý, sử dụng dữ liệu về các hoạt động đào tạo để 

phục vụ hoạt động dạy và học, tuy nhiên nhà trường chưa quy định cụ thể bằng văn bản việc 

quản lý, sử dụng dữ liệu về các hoạt động đào tạo. 

Nhiệm vụ tổ chức quản lý và sử dụng các dữ liệu về hoạt động đào tạo của Nhà trường 

được thực hiện thường xuyên từ việc xây dựng và sử dụng phần mềm quản lý điểm và lưu trữ 

hồ sơ, thông tin cá nhân, kết quả học tập của người học. 

Quản lý, sử dụng dữ liệu về các hoạt động đào tạo là nhiệm vụ bắt buộc và quan trong 

trong trường cao đẳng, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của nhà trường vì thế nhà 

trường luôn tập trung đầu tư cải tiến việc quản lý, sử dụng để đem lại hiệu quả cao nhất. Tuy 

nhiên, thời gian qua nhà trường chưa có văn bản thể hiện việc nhà trường tổ chức quản lý, sử 

dụng hiệu quả dữ liệu về các hoạt động đào tạo. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Thường xuyên rà soát việc quản lý, sử dụng dữ liệu về các hoạt động đào 

tạo (thông tin người học, kết quả học tập...) để thực hiện đúng quy định hiện hành, nâng cao 

hiệu quả hoạt động quản lý, sử dụng dữ liệu về các hoạt động đào tạo. 

- Những tồn tại: Chưa thể hiện bằng văn bản quy định về quản lý, sử dụng dữ liệu về 

các hoạt động đào tạo, việc cải tiến quản lý và sử dụng dữ liệu về các hoạt động đào tạo còn 

chậm. 

Nhận định: 

Xây dựng cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo là nhiệm vụ quan trọng trong việc 

quản lý HSSV trong thời kỳ công nghệ thông tin bùng nổ là hết sức quan trọng và cấp bách, 

chính vì thế trong thời gian tới Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng nghệ công tin vào 

quản lý hoạt động đào tạo (thông tin người học, kết quả học tập...), sử dụng quản lý dữ liệu 

phục vụ người học, từ đó giúp nhà trường đẩy nhanh tốc độ tương tác giữa người học, dễ dàng 

phân tích, tổng hợp, đánh giá kết quả người học. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 17 tiêu chí 2: 0 điểm 
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3.2.3 TIÊU CHÍ 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động 

Đánh giá tổng quát tiêu chí 3: 

Mở đầu 

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động giữ vai trò quan trọng 

trong mọi hoạt động của Nhà trường. Những năm qua Ban giám hiệu trường rất quan tâm đến 

công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, nghiệp vụ 

quản lý cho đội giáo viên và cán bộ quản lý, đặc biệt là đội ngũ giảng viên trực tiếp giảng 

dạy. Tính đến hết tháng 11/2019, Nhà trường có 102 CBVC (Nam: 46, Nữ: 56); trong đó dân 

tộc Khmer/khác 05, Hoa 03. Về trình độ chuyên môn hiện tại: tiến sĩ là 03 người (01 đang 

nghiên cứu sau Tiến sĩ), thạc sỹ là 69 người (có 09 nghiên cứu sinh); trình độ đại học là 18 

người (03 đang học cao học); trình độ trung cấp là 01 người, còn lại 11 là trình độ khác. Về 

trình độ chính trị: Cử nhân 02, Cao cấp 16, Trung cấp 11 (đang học cao cấp 03; đang học 

trung cấp 04). Trường hiện có 15 đơn vị trực thuộc Ban Giám hiệu gồm 07 phòng, 05 khoa 

chuyên môn và 03 trung tâm; có 04 tổ chức đoàn thể gồm Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh, Hội Sinh viên và Hội Chữ Thập đỏ. 

Nhà trường luôn chú trọng công tác bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý mang 

tính kế thừa về kinh nghiệm, công tác chuyên môn, độ tuổi ở từng vị trí công tác. Việc đề bạt, 

bổ nhiệm cán bộ được tuyển chọn và thực hiện đúng Qui trình thủ tục hiện hành và có chính 

sách hỗ trợ bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt; đồng thời có rà soát, bổ sung theo từng 

giai đoạn. Đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động đáp ứng được yêu cầu công việc của 

trường. Đây chính là nguồn lực đóng góp rất lớn vào việc nâng cao chất lượng đào tạo giúp 

nhà trường ngày càng phát triển chất lượng đào tạo. 

* Những điểm mạnh 

Ban Giám hiệu nhà trường là những người có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên 

môn vững vàng; khả năng điều hành, quản lý và hoạch định chiến lược phát triển đơn vị tốt; 

tâm huyết với nghề và luôn quan tâm đến chính sách phát triển của nhà trường. 

Nhà trường có hệ thống văn bản quy định về tổ chức, cơ chế quản lý rõ ràng đảm bảo 

quyền tự chủ, chịu trách nhiệm trong mọi hoạt động. Hệ thống văn bản nội bộ thực hiện hàng 

năm được rà soát, điều chỉnh, bổ sung thường xuyên trong hội nghị CBVC, các cuộc họp giao 

ban, cuộc họp chuyên đề đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế của 

Nhà trường. 

Nhà trường có cơ cấu tổ chức hợp lý, phù hợp với quy định của Nhà nước cũng như với 

các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của Trường trong từng giai đoạn; Các đơn vị trực thuộc đều 

có quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ rõ ràng. Công tác phân cấp quản lý được 

thực hiện đến các bộ phận trong Nhà trường để tổ chức hoạt động có hiệu quả thiết thực.  

Đội ngũ cán bộ quản lý cấp trưởng, phó các phòng, khoa, trung tâm luôn năng động 

sáng tạo trong công tác quản lý điều hành, đáp ứng được nhu cầu thực tế tại Nhà trường. Đây 

chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào việc thúc đẩy Nhà trường phát triển 

đồng bộ.  

Đội ngũ giảng viên của trường đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, kỹ năng thực hành, 

ngoại ngữ và tin học theo quy định; luôn nhiệt tình, năng nỗ với mọi công việc; thể hiện tinh 

thần trách nhiệm và tính tự giác cao trong mọi hoạt động; tích cực học hỏi, ứng dụng phương 

pháp dạy học tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 

người học và các đơn vị sử dụng lao động. 

Tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Nhà trường phát huy được sức mạnh tập thể tạo không 

khí thi đua trong học tập và làm việc. Nội bộ đoàn kết, thống nhất thực hiện nhiệm vụ đề ra 

hàng năm. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên 
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chức và người lao động; công tác thanh tra, kiểm tra có kế hoạch, tổ chức thực hiện theo đúng 

quy trình, công khai, dân chủ, tạo niềm tin trong CBVC - GV và HS trong toàn Trường.  

* Những tồn tại 

Do thực hiện việc chuyển đổi từ giáo dục chuyên nghiệp sang GDNN nên giảng viên 

của trường chỉ đạt chuẩn về nghiệp vụ sư phạm giảng dạy lý thuyết còn giảng dạy thực hành 

và tích hợp thì đa số chưa đạt chuẩn theo quy định vì thiếu Chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp 

với ngành, nghề đang giảng dạy theo quy định của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

10/3/2017 Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN của Bộ LĐ-

TB&XH. 

Do công tác tuyển sinh thiếu ổn định qua các năm cộng với điều kiện biến động giá cả 

thị trường nên các chính sách hỗ trợ nhằm động viên và khuyến khích đối với CBGV đi đào 

tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị phục vụ cho Nhà 

trường vẫn còn hạn chế. 

Đội ngũ cán bộ làm công tác đặc thù như: thanh tra, đảm bảo chất lượng chưa được đào 

tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên, đa số là làm việc kiêm nhiệm. 

* Kế hoạch nâng cao chất lượng 

Phấn đấu từ nay đến hết năm 2019, toàn thể giảng viên của trường sẽ đạt chuẩn giảng 

dạy thực hành theo quy định của Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 Quy 

định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN của Bộ LĐ-TB&XH. 

Từ năm học 2019 - 2020, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá hình ảnh của trường, các 

hoạt động dịch vụ nhằm tạo nguồn thu để hỗ trợ CBGV đi đào tạo, bồi dưỡng, học tập nâng 

cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. 

Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác thanh 

tra, kiểm tra, đảm bảo chất lượng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cho công việc và phát triển 

Trường. 

Điểm đánh giá tiêu chí 3 
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Tiêu chuẩn 1: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, 

phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định. 

Mô tả 

Công tác tổ chức cán bộ, quản lý nhân sự là yếu tố cơ bản nhất trong hệ thống quản lý 

của một đơn vị. Trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà 

trường, sự phối hợp hài hòa giữa các đơn vị trực thuộc nên trường đã có những chuyển biến 

tích cực trong công tác này. Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, viên chức đảm bảo yêu cầu 

về chuyên môn, nghiệp vụ ngày càng tăng, tổ chức ngày càng ổn định. Công tác tuyển dụng 

nhân sự tại Trường luôn được Ban Giám hiệu nhà trường quan tâm chỉ đạo; hằng năm trường 

đều có xây dựng và ban hành quyết định thành lập hội đồng tuyển dụng nhà trường. 

Về công tác tuyển dụng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường là người trực tiếp đề xuất 

bằng văn bản tuyển dụng nhân sự cho đơn vị mình theo đúng chức năng nhiệm vụ, phù hợp 

với quy định pháp luật của nhà nước và quy định của nhà trường. Ban giám hiệu xem xét và 

phê duyệt các đề xuất tuyển dụng nhân sự trên cơ sở phân tích nhu cầu thực tế công việc, cơ 

cấu tổ chức cũng như quy mô hoạt động từng đơn vị [3.1.01]. 

Công tác đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động luôn 

được nhà trường rất quan tâm; hằng năm nhà trường đều có xây dựng và ban hành các quy 

định về tiêu chí thi đua cụ thể cho đối tượng là cán bộ giảng viên và lãnh đạo các đơn vị. Đây 

cũng chính là mục tiêu, động lực để toàn thể CBGV, viên chức và người lao động trong toàn 

Trường nổ lực phấn đấu góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường [3.1.02]. 

Công tác bồi dưỡng, phát triển đội ngũ, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ luôn 

được nhà trường chú trọng và tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ giảng dạy, quản lý tham gia. 

Bên cạnh đó, nhà trường luôn chú trọng đến công tác trẻ hóa đội ngũ cán bộ, cụ thể số cán bộ 

trẻ có trình độ được bổ nhiệm giữ các chức vụ chủ chốt (Trưởng/Phó các phòng, khoa, trung 

tâm …) ngày càng tăng và đúng theo quy hoạch mà Trường đã đề ra, tạo bước chuyển biến 

mạnh mẽ trong công tác quản lý và giảng dạy.  

Công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán 

bộ quản lý, viên chức và người lao động tại Trường đều thực hiện đúng theo Quyết định số 

3341/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt danh mục 

vị trí việc làm tại Trường CĐCĐST và Quyết định số 57/QĐ-CĐCĐ ngày 18/5/2018 của 

Hiệu trưởng Trường CĐCĐST về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường. 

Quy chế nêu rõ: Trường CĐCĐST là cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân, chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan chủ quản trực tiếp là 

UBND tỉnh Sóc Trăng. Trường CĐCĐST là đơn vị sự nghiệp có thu, dự toán cấp I, được 

mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và sử dụng con dấu riêng. Trường CĐCĐST hoạt động 

theo Luật GDNN và quy định hiện hành của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND 

tỉnh Sóc Trăng. Trường có chức năng đào tạo trình độ cao đẳng chuyên môn và các trình 

độ khác thấp hơn, nhằm phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Biên chế 

công chức, vị trí việc làm và số lượng người làm việc của Trường CĐCĐST được Chủ tịch 

UBND tỉnh phân bổ hàng năm theo quy mô phát triển của Trường 

[3.1.03];[3.1.04];[3.1.05];[3.1.06]. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Trường có kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh 

giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động đáp ứng mục tiêu, chức 

năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Trường có chính sách hỗ 

trợ về tài chính, tạo điều kiện cho CBGV, viên chức và người lao động học tập nâng cao 

trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư 

139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc lập dự toán, quản lý và 
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sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức. Bên cạnh hỗ trợ về mặt vật chất nhà trường còn tạo điều kiện về thời gian cho những 

cá nhân tham gia học tập nâng cao kiến thức, tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao 

trình độ lý luận chính trị. Từ đó kêu gọi được sự nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, 

ý thức học tập của toàn thể CBGV-NV nhà trường. 

- Những tồn tại: 

Kế hoạch phát triển nhân sự tại các đơn vị trong toàn trường chưa đồng bộ, công tác 

tham mưu chưa chặt chẽ, ở một số đơn vị chất lượng giảng viên và nhân viên vẫn chưa theo 

kịp sự phát triển của nhà trường. 

Còn thiếu một số văn bản quy định về công tác tuyển dụng nhân sự.  

Nhận định 

Từ năm học 2019-2020, Ban Giám hiệu nhà trường sẽ quan tâm chặt chẽ hơn nữa tới 

công tác tuyển dụng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo các đơn vị và đội ngũ cán bộ kế thừa, tạo 

điều kiện và hỗ trợ để đội ngũ này ngày càng phát triển. 

Xây dựng và ban hành các các văn bản quy định về công tác tuyển dụng nhâ sự tại 

trường theo danh mục vị trí việc làm đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và bộ tiêu chí 

cụ thể cho từng vị trí tuyển dụng, từ đó ban hành các văn bản hướng dẫn về quy trình tuyển 

dụng đối với CBGV-NV để đáp ứng được nhu cầu ngày càng phát triển của nhà trường.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 3: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà 

giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách 

quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động 

theo quy định. 

Mô tả 

Trường có đầy đủ các văn bản quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, 

đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định. Hằng năm, 

trên cơ sở tổng kết đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động, nhà 

trường tiến hành xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho từng đối tượng, vị trí cụ 

thể ở các đơn vị [3.1.01];[3.1.02];[3.1.05];[3.1.06]. 

Từ năm 2014 đến nay, nhà trường đều có kế hoạch cử cán bộ quản lý, giảng viên tham 

gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng tổ chức, các lớp bồi dưỡng 

chuyên môn như: bồi dưỡng cho giảng viên dạy ngoại ngữ, dạy chính trị, dạy chuyên ngành 

công tác xã hội,… Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức cho các giảng viên tham gia các lớp 

tập huấn như: đổi mới phương pháp dạy học, thiết kế bài giảng trên phần mềm 

activinspire,…đặc biệt để đảm bảo cho giảng viên đạt chuẩn về chuyên môn trong giảng dạy, 

nhà trường đã cử tất cả giảng viên tham gia lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ kỹ năng GDNN 

và lớp chứng chỉ GDNN nâng cao. 

Công tác đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động luôn được 

nhà trường quan tâm. Nhà trường đã tiến hành xây dựng và ban hành Quy chế đánh giá, phân loại viên 

chức hằng năm của Trường CĐCĐST, trong đó cụ thể hóa các tiêu chuẩn thi đua cho từng đơn vị, từng 

đối tượng từ cán bộ quản lý đến giảng viên, viên chức, người lao động  [3.1.02]. 

Hằng năm, trên cơ sở quy mô ngành nghề đào tạo, nhu cầu thực tế sử dụng giáo viên, đề 

xuất của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; nhà trường tiến hành xây dựng kế hoạch, thực hiện 

tuyển dụng giảng viên. Từ đầu năm 2018 đến nay, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 1664/UBND-TH ngày 04/9/2018 về việc tạm thời chưa 

thực hiện việc tuyển dụng viên chức đối với các trường trung cấp, cao đẳng thuộc Đề án sáp 
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nhập, nhà trường đã tạm dừng công tác tuyển dụng viên chức. Việc tiếp nhận giảng viên, bổ 

nhiệm cán bộ thực hiện đúng quy trình, kế hoạch, quy hoạch. Trên cơ sở các kết quả tuyển 

dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người 

lao động theo quy định nhà trường đều có báo cáo cụ thể bằng văn bản về Sở Nội vụ và cơ quan 

chủ quản trực tiếp là UBND tỉnh Sóc Trăng. Công tác đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản 

lý, viên chức và người lao động được thực hiện vào cuối mỗi năm và đều có báo cáo bằng văn bản về 

Sở Nội vụ [3.2.01]. 

Nhà trường đặc biệt chú trọng việc thực hiện chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ 

quản lý, viên chức, người lao động hằng năm. Cụ thể hóa bằng các chế độ khuyến khích như: 

hỗ trợ tài chính, tạo điều kiện về thời gian cho giảng viên, cán bộ quản lý đi đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ yêu cầu phát triển của Trường về 

lâu dài. Để đảm bảo tính dân chủ và hiệu quả trong các hoạt động của Trường, hàng năm 

BCH Công đoàn phối hợp với BGH Nhà trường tổ chức hội nghị CBVC. Hội nghị đã phát 

huy tinh thần dân chủ, CBVC được tham gia đóng góp ý kiến, được thảo luận các chỉ tiêu 

phương hướng hoạt động của Nhà trường năm tới; trong hội nghị, Hiệu trưởng đã giải trình 

các kiến nghị, đề xuất của CBVC và của các phòng, khoa và các bộ phận; qua hội nghị các 

chế độ chính sách đối với CBVC cũng được bàn thảo và được cụ thể hóa vào các quy chế của 

Nhà trường. Những nội dung này đều được báo cáo hằng năm bằng văn bản cho các đơn vị có 

liên quan [3.2.02]. 

Mọi chủ trương, kế hoạch của Nhà trường đều lấy ý kiến đóng góp của cán bộ chủ chốt, 

các phòng, khoa, trung tâm và giảng viên, nhân viên, người lao động trong toàn Trường. 

Thông qua ý kiến đóng góp, BGH đã tổng hợp, chọn lọc những ý kiến phù hợp, khả thi để 

đưa vào phương hướng thực hiện, hoặc đưa vào các văn bản quy định của Nhà trường. 

Nhờ sự phối hợp tốt giữa BGH trường và BCH Công đoàn, Phòng Thanh tra và Ban 

TTND đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ như: kiểm tra, giám sát việc thực hiện quá trình 

thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, 

viên chức và người lao động; kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CBVC hàng năm, bao gồm 

cả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của CBVC, xử lý, giải quyết đơn, thư của CBGV (nếu 

có). BGH Nhà trường, BCH Công đoàn luôn tạo điều kiện để Phòng Thanh tra và Ban TTND 

thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ theo chức năng.  

Phân tích 

- Điểm mạnh: Trường có đầy đủ các văn bản quy định về tổ chức và cơ chế quản lý, 

tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, 

viên chức và người lao động đáp ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện 

cụ thể của từng đơn vị, được triển khai đến các phòng, khoa, trung tâm và bộ phận của Nhà 

trường. 

Tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch phát triển, phương hướng hoạt động của Nhà trường 

được phổ biến công khai để mọi thành viên tham gia đóng góp ý kiến và tổ chức thực hiện có 

hiệu quả. Các văn bản nội bộ thực hiện hàng năm được rà soát bổ sung sửa đổi trong hội nghị 

CBVC, các cuộc họp giao ban đảm bảo công khai, đúng quy định của pháp luật và phù hợp 

với thực tế của Nhà trường. 

Nhà trường tổ chức thực hiện tốt việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng, đánh 

giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động theo quy định, đảm bảo 

công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán bộ 

quản lý, viên chức, người lao động theo quy định và được cụ thể hóa bằng các văn bản đã ban 

hành. Trong quá trình thực hiện nhà trường luôn nhận được sự hỗ trợ từ đơn vị chủ quản là 

UBND tỉnh cũng như sự phối hợp của các đơn vị, ban, ngành có liên quan. 
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- Những tồn tại: 

Việc thực hiện các chế độ, chính sách chưa được rà soát chặt chẽ và kiểm tra thường 

xuyên nên vẫn còn một số trường hợp chậm so với quy định dẫn đến tình trạng số liệu chưa 

khớp với việc đóng các khoản bảo hiểm cho người lao động.  

Nhận định 

Từ năm học 2019 - 2020, Ban giám hiệu nhà trường sẽ quan tâm chặt chẽ hơn nữa tới 

việc thực hiện các chế độ, chính sách cho CBVC và người lao động đảm bảo tính dân chủ, 

công bằng, công khai, minh bạch cho tất cả mọi đối tượng. 

Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm 

công tác thanh tra, kiểm tra, đảm bảo chất lượng; cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ thanh tra, đảm bảo chất lượng do Tổng cục GDNN tổ chức; đưa công tác đảm bảo 

chất lượng trở thành công việc thường xuyên để đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển của 

nhà trường.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 3: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, 

nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác. 

Mô tả 

Nhà trường đã có đủ số lượng giảng viên đứng lớp giảng dạy các mô đun, môn học cho 

tất cả các ngành đang đào tạo cho hai bậc: Cao đẳng và Trung cấp với tổng số 17 ngành nghề 

đã được Tổng cục GDNN cấp phép. Tất cả các giáo viên đều đạt chuẩn về trình độ được đào 

tạo và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề, cụ thể: nhà trường hiện có 73 GV- CBGD; trong đó trình 

độ tiến sĩ là 03 người (01 người đang nghiên cứu sau Tiến sĩ), thạc sỹ là 69 người (có 09 

nghiên cứu sinh); 18 có trình độ đại học. Giảng viên tham gia giảng dạy đều có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm dạy nghề theo quy định. Hầu hết giảng viên của Trường đều ứng dụng 

công nghệ thông tin trong chuyên môn, sử dụng powerpoint để soạn bài giảng, giáo án trong 

giảng dạy, có trình độ tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo 

quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền 

thông. Trình độ ngoại ngữ của giảng viên từ trình độ A2 trở lên theo Khung Ngoại ngữ 6 bậc 

quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ LĐ-TB&XH 

[3.3.01];[3.3.02]. 

Về công tác quản lý nhà giáo, Nhà trường có đầy đủ hồ sơ quản lý nhà giáo theo từng 

chức danh, chức vụ cụ thể từng đơn vị. Việc quản lý được thực hiện theo Luật viên chức năm 

2010 và Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2017 quy định về chế độ báo cáo thống kê 

và quản lý hồ sơ công chức của Bộ Nội vụ. Bên cạnh đó, nhà trường cũng thường xuyên cập 

nhật thông tin dữ liệu của CBVC trong toàn trường khi có thay đổi [3.3.01]. 

Công tác đánh giá, phân loại nhà giáo được Nhà trường thực hiện theo kế hoạch hàng 

năm. Nhà trường đã ban hành Quy chế đánh giá, phân loại viên chức Trường CĐCĐST kèm 

theo Quyết định số 164/QĐ-CĐCĐ ngày 06/9/2018 [3.1.02]. Trên cơ sở đó, hằng năm Phòng 

TC-HC-QT, rà soát, đối chiếu với các tiêu chuẩn theo quy định về công tác thi đua khen 

thưởng và ý kiến đóng góp của các cá nhân CBVC trong toàn trường trình trước Hội nghị 

CBVC Trường xem xét điều chỉnh theo từng năm cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn 

vị. 

Tất cả giảng viên tham gia giảng dạy các học phần trong chương trình đào tạo của 11 ngành đang 

đào tạo tại trường đều đạt chuẩn về chuyên môn, bao gồm cả những giáo viên giảng dạy các môn văn 

hóa trung học phổ thông cho các đối tượng học sinh đang học hệ Trung cấp nhưng chưa tốt nghiệp phổ 

thông trung học [3.3.01];[3.3.02]. 
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Phân tích 

- Điểm mạnh: Nhà trường có đội ngũ giáo viên hùng hậu, có đủ năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ đảm bảo khả năng giảng dạy. Giảng viên trẻ, năng động, nhiệt tình, yêu nghề đa số 

được đào tạo tại các trường đại học có uy tín, đã qua đào tạo nghiệp vụ sư phạm, có năng lực 

chuyên môn vững vàng, trình độ sư phạm và trình độ ngoại ngữ, tin học tốt, phù hợp với các 

chương trình đào tạo nghề. 

- Những tồn tại: 

Mặc dù lãnh đạo trường rất nổ lực trong việc bồi dưỡng cán bộ viên chức, giảng viên, 

nhưng về chuẩn giảng dạy hiện nay lực lượng giáo viên trường chỉ đạt chuẩn về giảng dạy lý 

thuyết. Hầu hết giảng viên đều chưa có chứng chỉ thực hành nghề vì thế việc dạy tích hợp và 

thực hành còn nhiều lúng túng hơn nữa do trước đây chủ yếu dạy theo hình thức giáo dục 

chuyên nghiệp nay chuyển sang GDNN nhiều giáo viên còn bỡ ngỡ, chưa theo kịp. 

Về trình độ ngoại ngữ tuy đa số đều đạt chuẩn, song thực tế việc sử dụng ngoại ngữ 

trong giao tiếp còn nhiều hạn chế. 

Nhận định 

Từ năm học 2019 - 2020, nhà trường sẽ có kế hoạch cử giảng viên tham gia các lớp bồi 

dưỡng chứng chỉ thực hành nghề để giảng viên có thể đảm bảo đạt chuẩn về giảng dạy theo 

Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TB&XH đảm bảo đến cuối năm 2021 tất cả 

giảng viên trường sẽ đạt chuẩn về giảng dạy cả Lý thuyết, Thực hành và Tích hợp. Bên cạnh 

đó, sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho CBGV; có chính sách, động viên, khuyến 

khích giảng viên tự bồi dưỡng ngoại ngữ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện tay 

nghề để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giảng dạy và công tác theo yêu cầu phát triển 

nhà trường. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 3: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 4: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trường. 

Mô tả 

Nhà trường đã có đủ số lượng giảng viên đứng lớp giảng dạy các mô đun, môn học cho 

tất cả các ngành đang đào tạo cho hai bậc: Cao đẳng và Trung cấp với tổng số 11 ngành nghề 

đã được Tổng cục GDNN cấp phép. Tất cả các giáo viên đều đạt chuẩn về trình độ được đào 

tạo và nghiệp vụ sư phạm dạy nghề [3.3.01];[3.3.02].  

Danh sách về cán bộ quản lý, viên chức và người lao động được thống kê cụ thể theo 

từng đơn vị theo chức vụ, trình độ chuyên môn, trình độ chính trị ở từng bộ phận công tác 

[3.4.01]. 

Trên cơ sở hướng dẫn Luật Công chức, Luật Viên chức, pháp luật lao động; nhà trường đã 

ban hành Quy chế đánh giá, phân loại viên chức Trường CĐCĐST [3.1.02], trong đó có đầy 

đủ quy trình và các biểu mẫu hướng dẫn nhận xét, đánh giá và phân loại cán bộ quản lý, nhà giáo, 

viên chức, người lao động. Theo đó, hằng năm Trường sẽ tổ chức cho CBVC-NLĐ tự nhận xét, 

đánh giá, chấm điểm, thông qua bình xét công khai, dân chủ của các đơn vị theo các tiêu 

chuẩn quy định.  

Phân tích 

- Điểm mạnh: Hầu hết cán bộ quản lý của Trường đều trưởng thành từ giáo viên trực 

tiếp giảng dạy, có nhiều thành tích trong giảng dạy, có năng lực quản lý, có phẩm chất đạo 

đức, có sức khỏe tốt. Các chức danh đang đảm nhiệm về cơ bản đều đạt chuẩn về trình độ, có 

năng lực trong chuyên môn, nghiệp vụ quản lý, nhạy bén trong xử lý công việc, có ý thức cầu 
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tiến, cầu thị. Trong những năm qua, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao 

động của Trường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao không vi phạm nội quy, quy chế. 

- Những tồn tại: không có. 

Nhận định: không có. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 3: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 5: Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu 

đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định; trường đảm bảo 

tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định. 

Mô tả 

Nhà trường hiện có 73 GV- CBGD; trong đó trình độ tiến sĩ là 03 người, thạc sỹ là 69 

người (có 09 nghiên cứu sinh); 18 có trình độ đại học [3.3.01];[3.3.02]. Tổng số HSSV do 

Trường đào tạo (Cao đẳng và Trung cấp chính quy) là 540 (tính đến hết tháng 11/2019). Tỷ lệ 

HSSV quy đổi trên giáo viên, giảng viên tương đương 7 HSSV/1GV, điều này đảm bảo tỷ lệ 

quy đổi theo quy định tối đa là 20 HSSV trên 01 giáo viên, giảng viên tại Nghị định 

143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và 

hoạt động trong lĩnh vực GDNN và Quyết định số 1261/QĐ-LĐTBXH ngày 07/9/2015 của 

Bộ LĐ-TB&XH về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Bộ LĐ-TB&XH [3.5.01];[3.5.08]. 

Thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ LĐ-TBXH quy 

định chế độ làm việc của nhà giáo GDNN, năm 2018 nhà trường đã cụ thể hóa và ban hành 

Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên tại Trường CĐCĐST [3.5.01]. Những năm 

học trước đây việc ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên tại Trường được 

xây dựng dựa trên Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo [3.5.01]. 

Hàng năm, căn cứ vào Chương trình đào tạo các ngành nghề được Tổng cục GDNN cấp 

phép và chỉ tiêu tuyển sinh được giao cho. Hiệu trưởng chỉ đạo các khoa phối hợp với Phòng 

Đào tạo xây dựng Kế hoạch tiến độ đào tạo từng học kỳ, năm học, kế hoạch đào tạo cho từng 

ngành nghề, môn học, mô đun chi tiết [2.6.01]. 

Kế hoạch đào tạo của từng ngành và Tiến độ đào tạo các lớp được Phòng đào tạo xây 

dựng và công bố vào đầu khóa học và năm học. Trên cơ sở đó, các Khoa xây dựng Kế hoạch 

giáo viên cho từng môn học, mô đun cụ thể cho các giờ học lý thuyết, học thực hành, tích 

hợp, sau đó trình lãnh đạo Trường xem xét, phê duyệt [3.5.02]. Các Khoa gửi Kế hoạch năm 

học, Kế hoạch giáo viên cụ thể cho từng môn, từng mô đun của học kỳ và cả năm về Phòng 

Đào tạo. Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm triển khai cho GV đăng ký lịch dạy trên phần mềm 

sắp xếp thời khóa biểu; theo dõi tiến độ giảng dạy; giám sát việc thực hiện tiến độ đào tạo 

theo đúng chương trình, thời gian, kế hoạch của từng ngành nghề đã xây dựng 

[3.5.02];[3.5.03]. 

Phòng Đào tạo là đơn vị được phân công quản lý hồ sơ, danh sách HSSV cụ thể tất cả 

các lớp thuộc các ngành nghề đào tạo của Trường. Phòng có trách nhiệm cung cấp cho giảng 

viên giảng dạy các môn học, vào đầu mỗi học kỳ để GV ghi điểm thành phần, điểm kiểm tra 

quá trình cho HSSV. Đối với các môn thực hành, GV sẽ tự tổ chức, bố trí lớp, số lượng người 

học cụ thể cho từng lớp (thông thường theo nhóm) sau đó báo cáo về Phòng Đào tạo để theo 

dõi, kiểm tra quá trình giảng dạy cũng như sắp xếp phòng học, bố trí thiết bị, máy móc phục 

vụ đảm bảo theo yêu cầu của từng môn học [3.5.04];[3.5.05]. 

Đầu mỗi năm học trên cơ sở xây dựng kế hoạch giáo viên cụ thể cho từng môn, từng học kỳ; 

lãnh đạo các Khoa sẽ dự kiến tổng số giờ giảng dạy của từng GV cho từng lớp, từng ngành nghề. Việc 

phân công giảng dạy được thực hiện theo quy định của Trường trên tinh thần cân đối về số giờ giảng 
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của từng GV, hài hòa giữa các bộ môn, đảm bảo GV không giảng dạy vượt quá mức quy định. Cuối 

năm, các Khoa sẽ thống kê tổng số giờ giảng dạy của giảng viên và các hoạt động khác (bao gồm cả 

GV thỉnh giảng) làm căn cứ để xét thi đua hoặc phối hợp với Phòng Đào tạo và Phòng Kế hoạch tài 

chính thanh toán cho các trường hợp GV giảng dạy vượt giờ chuẩn theo định mức cho phép [3.5.06]. 

Phòng Kế hoạch tài chính là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Ban Giám hiệu về các khoản thu, chi 

tài chính bao gồm thanh toán lương hàng tháng và thanh toán vượt giờ cho GV. Công tác lập kế 

hoạch tài chính và quản lý tài chính của trường được thực hiện theo Thông tư số 36/2018/TT-BTC 

ngày 30/3/2018 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thay cho Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 

21/9/2010 của Bộ Tài chính và được thực hiện công khai minh bạch. Các khoản thanh toán vượt 

giờ được nhà trường cụ thể hóa trong Quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với hoạt động đào tạo 

thực tế của trường và thực hiện cơ chế quản lý tài chính thống nhất trong toàn đơn vị [3.5.07]. 

Tính đến tháng 10/2019, Nhà trường có 102 CBVC; trong đó trình độ giảng viên có 

trình độ sau đại học là 73 người: 03 tiến sĩ (01 đang nghiên cứu sau Tiến sĩ), 69 thạc sỹ (09 

nghiên cứu sinh). Như vậy, so với tổng số CBVC của trường thì tỷ lệ giáo viên, giảng viên có 

trình độ sau đại học đạt 71,56%, vượt xa so với quy định của Bộ LĐTBXH (tỷ lệ giáo viên, 

giảng viên có trình độ sau đại học không ít hơn 15% tổng số giáo viên, giảng viên của trường trung cấp 

và không ít hơn 30% tổng số giáo viên, giảng viên của trường cao đẳng). Tất cả 17 ngành trường 

đang đào tạo, trong mỗi ngành nhà trường đều có ít nhất 01 giảng viên có trình độ chuyên 

môn thạc sỹ gắn với chuyên ngành đó [3.3.02]. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Đội ngũ giáo viên của trường đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ, tin học, ngoại ngữ theo quy định. Tỷ lệ quy đổi người học/nhà giáo của trường ở các bậc 

cao đẳng, trung cấp chính quy và trung cấp VLVH đều đảm bảo theo qui định. Trong mỗi 

ngành đào tạo, nhà trường đều có ít nhất 01 GV có trình độ thạc sĩ phù hợp với chuyên môn 

cùa ngành. 

- Những tồn tại: Hiện nay, nhà trường chưa thực hiện đào tạo trình độ sơ cấp. 

Nhận định: Từ nay đến hết năm 2020, nhà trường sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho các 

giáo viên còn lại đang học cao học và nghiên cứu sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn 

của mình theo đúng tiến độ. 

Xây dựng ít nhất 02 Chương trình đào tạo nghề sơ cấp để đảm bảo nhu cầu nguồn lực 

cho tỉnh nhà, đồng thời đảy mạnh công tác đào tạo tại trường theo hình thức đa ngành, đa 

nghề, đa bậc học. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 3: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 6: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình đào tạo và thực 

hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo. 

Mô tả 

Hiệu tại, nhà trường có đầy đủ các kế hoạch đào tạo cho từng ngành phù hợp với 

chương trình dạy nghề đã ban hành, chương trình chi tiết đến từng môn học; cụ thể cho các 

giờ học lý thuyết, học thực hành, tích hợp [2.6.01]. 

Từ năm học 2016-2017 trở về trước, hồ sơ lên lớp của nhà giáo được thực hiện theo quy 

định của Bộ GD&ĐT gồm: giáo án, bài giảng, kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu, sổ ghi 

điểm thành phần, sổ đầu bài của lớp,.... GV giảng dạy không có sổ lên lớp. Năm học 2017-

2018 nhà trường bắt đầu triển khai cho GV thực hiện sổ lên lớp của nhà giáo theo Quyết định 

62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/11/2008 của Bộ LĐ-TB&XH về việc ban hành Hệ thống 

biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề [3.6.01]. 
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Để đảm bảo chất lượng đào tạo, kiểm tra việc thực hiện giảng dạy của giảng viên, các 

khoa thường xuyên kiểm tra hồ sơ, ký duyệt giáo án trước khi giảng viên thực hiện giảng dạy; 

tổ chức dự giờ; Phòng Thanh tra định kỳ hằng năm phối hợp với các khoa thực hiện kiểm tra 

hồ sơ giáo viên. Qua dự giờ và kiểm tra hồ sơ giáo viên, tất cả giáo viên đều thực hiện giảng 

dạy đúng theo thời khóa biểu của Trường và có chuẩn bị đầy đủ sổ giáo án có xác nhận của 

trưởng khoa, bộ môn đầy đủ [1.11.04]. 

Đội ngũ giáo viên của trường thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ giảng dạy theo thời khoá 

biểu [3.5.02];[3.5.03] và đảm bảo yêu cầu chất lượng; giảng dạy đúng tiến độ, đúng giờ 

thông qua phản hồi thông tin từ người học, dự giờ góp ý nâng cao chất lượng giảng dạy và 

qua việc giám sát giảng dạy của các Khoa và Phòng Đào tạo [3.6.03];[9.3.04]. 

Giảng viên thực hiện đầy đủ các yêu cầu chuẩn bị trước khi lên lớp và giảng dạy theo 

thời khoá biểu đã được phê duyệt, đảm bảo yêu cầu, chất lượng. Giáo án giảng dạy các môn 

học, mô đun của GV trước khi lên lớp đều được Bộ môn, Khoa phê duyệt [3.6.02]. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Đội ngũ giảng viên của trường đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ giảng 

dạy và đảm bảo yêu cầu chất lượng; giảng dạy đúng tiến độ, đúng giờ thông qua phản hồi 

thông tin từ người học, dự giờ góp ý nâng cao chất lượng giảng dạy và qua việc giám sát 

giảng dạy của các Khoa. Giảng viên trước khi lên lớp đều có đầy đủ sổ sách, hồ sơ chuyên 

môn theo quy định; 100% GV đều ứng dụng công nghệ tin vào các mô học, mô đun mà mình 

phụ trách. Công tác kiểm tra, thanh tra được thực hiện thường xuyên, định kỳ hằng năm, qua 

đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường. 

- Những tồn tại: Không có 

Nhận định 

Trong những năm tiếp theo, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động kiểm tra 

thường xuyên hơn nhằm đảm bảo yêu cầu về chất lượng thống nhất chung cho toàn trường. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6 tiêu chí 3: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 7: Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách, biện pháp 

khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi 

mới phương pháp giảng dạy.  

Mô tả 

Nhà trường luôn khuyến khích nhà giáo nghiên cứu học tập và tự bồi dưỡng nâng cao 

trình độ học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy. Để khuyến khích GV tự học nhà trường quy 

định cụ thể nội dung này trong tiêu chí xét thi đua hằng năm được quy định tại Quy chế đánh 

giá phân loại viên chức của Trường [3.1.02] và Quy định về công tác thi đua khen thưởng của 

Trường ban hành kèm theo quyết định số 243/QĐ-CĐCĐ ngày 18/10/2018 của Hiệu trưởng. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ nhà giáo được Ban Giám hiệu Nhà trường đặc 

biệt quan tâm. Trường luôn tạo điều kiện cho cán bộ ,viên chức, GV học tập, bồi dưỡng nâng 

cao trình độ. Hằng năm, đều có kế hoạch cử GV tham gia các lớp tập huấn do Bộ LĐ-

TB&XH tổ chức cho các GV dạy: ngoại ngữ, công tác xã hội,… các lớp tập huấn nghiệp vụ, 

chuyên môn do Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng tổ chức. Bên cạnh đó, các Khoa thường xuyên tổ 

chức báo cáo chuyên đề, sinh hoạt chuyên đề chuyên môn về “Đổi mới phương pháp dạy 

học”; các lớp tập huấn sử dụng phần mềm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của GV 

tại trường [3.7.01];[3.7.02]. 
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Phân tích 

- Điểm mạnh: Nhà trường có xây dựng kế hoạch cụ thể, có các biện pháp thực hiện các 

chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.  

- Những tồn tại: Một số chế độ chính sách khuyến khích giảng viên nghiên cứu, học tập 

và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy chưa đảm bảo đầy 

đủ do còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí hỗ trợ. 

Nhận định 

Trên cơ sở đó, Nhà trường sẽ tiếp tục đầu tư, nghiên cứu, cập nhật các chính sách có 

liên quan nhằm khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7 tiêu chí 3: 01 điểm 

Tiêu chuẩn 8: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo. 

Mô tả 

Nhà trường có văn bản quy định về việc khuyến khích nhà giáo nghiên cứu học tập và 

tự bồi dưỡng nâng cao trình độ học tập, đổi mới phương pháp giảng dạy cụ thể trong Quy 

định về công tác thi đua khen thưởng của Trường ban hành kèm theo quyết định số 243/QĐ-

CĐCĐ ngày 18/10/2018 của Hiệu trưởng [3.1.02];[3.7.01];[3.7.02]. 

Tùy theo nội dung, chủ đề từng khóa học tập, bồi dưỡng nhà trường sẽ tiến hành lựa 

chọn và gửi danh sách đối tượng có chuyên môn phù hợp tham dự [3.8.01]. Hầu hết giảng 

viên được cử đi tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng đều được đơn vị tập huấn cấp chứng 

chỉ hoặc giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học cũng như tài liệu theo đúng nội dung 

tập huấn. Bên cạnh đó GV sẽ báo cáo lại với lãnh đạo trường về nội dung được tập huấn 

thông qua các cuộc họp giao ban hằng tháng. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Hằng năm, nhà trường đều có kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho 

đội ngũ giảng viên nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV cơ hữu. 

- Những tồn tại: Việc giảng viên vận dụng những nội dung được bồi dưỡng, tập huấn 

vào thực tiễn công việc chưa nhiều. 

Nhận định 

Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cũng như có chính 

sách, cơ chế về vật chất tốt nhất để giảng viên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8 tiêu chí 3: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 9: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động để cập nhật 

kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo 

quy định đặc thù của ngành nếu có. 

Mô tả 

Việc quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức trong toàn Trường được Ban Giám hiệu giao cho 

Phòng TC-HC-QT, đơn vị này có đầy đủ danh sách trích ngang của đội ngũ giáo viên cơ hữu 

tại trường bao gồm trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, văn bằng, chứng chỉ và các môn học, mô 

đun đang phụ trách giảng dạy [3.3.01];[3.3.02]. 
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Trong những năm qua, Nhà trường không có giảng viên đi thực tập tại đơn vị sử dụng 

lao động. Do trước đây khi thực hiện hình thức giáo dục chuyên nghiệp thì Bộ GD&ĐT 

không có quy định nội dung này. Từ năm học 2018-2019 nhà trường đã tiến hành cử GV đến 

các doanh nghiệp, công ty, đơn vị sử dụng lao động... để được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, 

công nghệ,...theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH quy định tại Thông tư 06/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 08/3/2017. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Nhà trường có đầy đủ danh sách trích ngang về trình độ chuyên môn, văn 

bằng chứng chỉ của đội ngũ GV cơ hữu tại trường. 

- Những tồn tại: Hiện tại Nhà trường chỉ mới thực hiện việc cử GV ở các khoa chuyên 

môn đi thực tập tại đơn vị sử dụng lao động, tuy nhiên GV kiêm nhiệm ở các đơn vị khác thì 

chưa thực hiện được.  

Nhận định 

Từ năm học 2019 - 2020,  Nhà trường sẽ cử 100% GV trong toàn Trường tiếp tục bồi 

dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao động để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp 

tổ chức quản lý sản xuất theo quy định. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 9 tiêu chí 3: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, 

bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo. 

Mô tả 

Hằng năm, trong Hội nghị CBCCVC, nhà trường đều có thực hiện tổng kết, đánh giá 

kết quả đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, viên chức, giảng viên. Qua đó làm cơ sở 

để báo cáo cho UBND tỉnh thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho giai 

đoạn tiếp theo [3.10.01].  

Phân tích 

- Điểm mạnh: công tác tổng kết, đánh giá hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ 

giảng viên trong thời gian qua được thực hiện khá tốt và đều có báo cáo đầy đủ bằng văn bản 

đối với cấp trên.  

- Những tồn tại: Không có. 

Nhận định: Không có. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 10 tiêu chí 3: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 11: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy 

định và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao. 

Mô tả 

Ban Giám hiệu Trường hiện tại gồm 03 đồng chí: 01 Phó Hiệu trưởng phụ trách có trình 

độ Tiến sĩ; 01 Phó Hiệu trưởng có trình độ Thạc sĩ và 01 Phó Hiệu trưởng có trình độ cử 

nhân, tất cả đều có chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ đào tạo của nhà trường, đều trưởng 

thành từ giáo viên giảng dạy, có thâm niên công tác và độ tuổi theo quy định của Điều lệ 

trường cao đẳng nghề. Ban Giám hiệu nhà trường đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Hiệu 

trưởng, phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề: có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, 

được tập thể tín nhiệm cao về chuyên môn, nghiệp vụ, có sức khỏe và năng lực quản lý, điều 

hành hoạt động của nhà trường, không bị kỷ luật, không có biểu hiện vi phạm quyền hạn.  

Nhà trường có đầy đủ danh sách và thường xuyên cập nhật thông tin dữ liệu các chức 

danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng về trình độ chuyên môn, trình độ chính trị... 



 

64 

 

[3.4.01];[3.11.01]. Việc bổ nhiệm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng nhà Trường do Chủ 

tịch UBND tỉnh thực hiện trên cơ sở căn cứ vào các tiêu chuẩn được quy định trong Luật 

GDNN và Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 quy định về Điều lệ trường Cao 

đẳng của Bộ LĐ-TB&XH.. Trong năm 2019, Nhà trường đã được UBND tỉnh Sóc Trăng tái bổ 

nhiệm 01 Phó Hiệu trưởng tại Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng [3.11.04] và kéo dài đến tuổi nghỉ hưu của 01 Phó Hiệu trưởng khác 

tại Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 

[3.11.05]. 

Định kỳ hàng năm, Trường tổ chức cho cán bộ chủ chốt bao gồm trưởng, phó các đơn 

vị đóng góp ý kiến cho Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng về kết quả hoạt động được cấp 

trên phân công và từng mảng công việc phụ trách. Qua đó nêu ra những ưu điểm, hạn chế, 

mức độ tín nhiệm của tập thể đối với từng thành viên trong Ban Giám hiệu làm cơ sở điều 

chỉnh, khắc phục trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kết quả các đồng chí trong Ban Giám 

hiệu luôn được tín nhiệm với mức từ 90% trở lên [3.11.02]. 

Công tác tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của đơn vị gồm những nội dung về tất 

cả các mặt hoạt động của trường và đều có báo cáo bằng văn bản cụ thể về đơn vị chủ quản là 

UBND tỉnh Sóc Trăng [3.11.03]. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Ban Giám hiệu Nhà trường đều được bổ nhiệm đúng tiêu chuẩn, là những 

cán bộ có phẩm chất tốt, có năng lực công tác, khả năng điều hành, quản lý, tầm nhìn và 

hoạch định chiến lược, có tránh nhiệm và đã có những đóng góp cho sự phát triển vững mạnh, 

toàn diện của Nhà trường trong nhiều năm qua.  

- Những tồn tại: không có  

Nhận định: Không có. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 11 tiêu chí 3: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 12: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ nhiệm, miễn 

nhiệm theo quy định. 

Mô tả 

Những năm trước đây công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý được Nhà trường 

thực hiện đúng theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễm nhiệm cán 

bộ, công chức lãnh đạo và Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 01 năm 2014 

của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức, 

biên chế công chức số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa 

bàn tỉnh Sóc Trăng [1.3.02];[1.3.05];[3.12.02]. Từ năm học 2017 - 2018 nhà trường thực 

hiện công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ dựa trên Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 

22/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt danh mục vị trí việc làm tại 

Trường CĐCĐST và Quyết định số 57/QĐ-CĐCĐ ngày 18/5/2018 của Hiệu trưởng Trường 

CĐCĐST về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trường. Các tiêu chuẩn bổ 

nhiệm cán bộ quản lý được thực hiện theo Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 

15/6/2018 của Bộ LĐ-TB&XH quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên 

ngành GDNN [1.3.03];[3.1.06] và Quyết định số 141/QĐ-CĐCĐ ngày 16/8/2018 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều 

kiện, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị 

thuộc và trực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng [3.12.03]. 
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Phân tích  

- Điểm mạnh: Công tác bổ nhiệm, miễm nhiệm đội ngũ viên chức phục vụ công tác 

quản lý được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường rất quan tâm và chú trọng nhất là đội ngũ 

trí thức trẻ. Việc bổ nhiệm, miễm nhiệm vừa có sự kế thừa giữa những viên chức có nhiều 

kinh nghiệm, có thâm niên trong công tác quản lý vừa có đội ngũ viên chức trẻ tạo ra bước 

đột phá trong công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ. 

- Những tồn tại: Không có. 

Nhận định: Trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, miễn 

nhiệm, bố trí, sắp xếp cán bộ quản lý làm việc đúng chuyên môn nghiệp vụ. Tăng cường việc 

kiểm tra công tác bổ nhiệm, miễm nhiệm đảm bảo công khai, dân chủ và minh bạch. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 12 tiêu chí 3: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 13: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; 

thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao. 

Mô tả 

Nhà trường có đầy đủ danh sách trưởng, phó theo từng đơn vị cụ thể theo từng chức vụ, 

trình độ chuyên môn, trình độ chính trị ở từng bộ phân công tác và thường xuyên cập nhật 

thông tin dữ liệu của CBVC trong toàn Trường khi có thay đổi [3.3.01];[3.4.01]. 

Từ 01/6/2016 trở về trước nhà trường có Kế toán trưởng. Kế toán trưởng của trường 

được bổ nhiệm đảm bảo yêu cầu theo Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 

15/11/2013, có thời gian công tác thực tế về kế toán trong đơn vị sự nghiệp hơn 10 năm và có 

Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng. 

Ngày 30/7/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ký Quyết định số 2100/QĐ-UBND về 

việc bổ nhiệm kế toán trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, thời hạn 05 năm 

[3.13.02]. 

Nhà Trường đã xây dựng quy chế tuyển chọn chặt chẽ, xác định rõ tiêu chuẩn, quy trình 

tuyển chọn và có chính sách bồi dưỡng, đào tạo, đội ngũ quản lý có trình độ, năng lực chuyên 

môn cao, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo quy định 

tại Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 10/3/2017 quy định về chế độ làm 

việc của nhà giáo GDNN [3.11.03];[1.5.02];[3.5.01]. Hiện tại, tổng số cán bộ quản lý tại đơn 

vị là 35 người (cấp tổ phó trở lên) giảm 08 so với năm 2016. Định kỳ hằng năm đều có Kế 

hoạch thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc. Đội ngũ 

cán bộ quản lý của Nhà trường đã không ngừng học tập, rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất đạo 

đức, năng lực chuyên môn và đã thể hiện được khả năng của mình [3.14.01] và đều có thực 

hiện việc báo cáo tổng kết năm về các mặt công tác của nhà trường về Văn phòng Tỉnh ủy, 

Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân, ... đúng theo quy định [3.11.03]. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường có trình độ chuyên môn cao, hầu 

hết đều có trình độ Sau đại học, nhiệt tình, năng động trong công tác đáp ứng tốt những nhu 

cầu của công việc được giao.  

- Những tồn tại: cán bộ quản lý ở các khoa chuyên môn của nhà trường tuy có trình độ 

cao nhưng hầu hết chỉ đạt tiêu chuẩn giảng dạy lý thuyết, hầu hết đều chưa đạt chuẩn giảng 

dạy thực hành và tích hợp do chưa có chứng chỉ kỹ năng nghề theo quy định tại Thông tư số 

08/2017/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 10/3/2017 quy định về chế độ làm việc của nhà giáo 

GDNN. Một số cán bộ quản lý trẻ do chưa được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, chưa có 

nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức điều hành công việc của đơn vị nên hiệu quả ở một số 

đơn vị chưa cao. 
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Nhận định 

Trong thời gian tới, Trường tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý có 

năng lực, phẩm chất và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển của Nhà 

trường. Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ quản lý trẻ, tạo điều 

kiện cho các giảng viên trẻ đi học tập, bồi dưỡng ở trong và ngoài nước, nhằm đảm bảo kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức, nhân viên quản lý có hiệu quả. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 13 tiêu chí 3: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý. 

Mô tả 

Cán bộ quản lý là một trong những đội ngũ kế thừa, góp phần quan trọng trong sự phát 

triển của Nhà trường. Vì vậy, có thể nói công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý là nhiệm vụ hàng đầu được Đảng ủy, Ban Giám 

hiệu quan tâm. Hằng năm, nhà trường đều có kế hoạch cử cán bộ quản lý tham gia các lớp tập 

huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý do các Sở, ngành tổ chức; bên cạnh đó nhà trường cũng 

quan tâm bồi dưỡng về lý luận chính trị cho đối tượng này. Hiện nay, đội ngũ cán bộ quản lý 

của trường hầu hết đều có trình độ chuyên môn sau đại học và đa số đều có trình độ chính trị 

từ Trung cấp trở lên [3.7.01];[3.7.02]. 

Cán bộ quản lý được cử đi tham gia các khóa học tập, bồi dưỡng hầu hết đều được đơn 

vị tập huấn cung cấp tài liệu theo đúng nội dung tập huấn và cấp chứng chỉ hoặc giấy chứng 

nhận khi hoàn thành khóa học [3.14.01]. Cán bộ quản lý ở các khoa hiện nay đều có trình độ 

chuyên môn từ Thạc sĩ trở lên. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Đa số đội ngũ quản lý trẻ, năng động, có tinh thần học hỏi, cầu tiến trong 

công việc; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và lãnh đạo Nhà trường. 

Từ đó, tạo được niềm tin trong đơn vị mà mình phụ trách.Đội ngũ lãnh đạo các khoa đều có 

trình độ chuyên môn từ Thạc sĩ trở lên, đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn quy định của Bộ 

LĐ-TB&XH 

- Những tồn tại: Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

cho đội ngũ cán bộ quản lý chưa được đồng bộ, do một số cán bộ lãnh đạo, quản lý là giảng 

viên kiêm nhiệm. Đa số cán bộ quản lý tại trường hiện nay đều đạt chuẩn về chuyên môn 

nhưng chưa đáp ứng được tiêu chuẩn về mặt dạy nghề theo quy định tại Thông tư số 

08/2017/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 10/3/2017 quy định về chế độ làm việc của nhà giáo 

GDNN của Bộ LĐ-TB&XH. 

Nhận định 

Với phương hướng chuyển sang đào tạo theo lĩnh vực GDNN, Nhà trường sẽ tiếp tục 

xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ cho đội ngũ viên chức, nhất là đội ngũ quản lý, có năng lực, trình độ, chuyên môn 

cao, nhằm đạt được những mục tiêu mà Nhà trường đã đề ra. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 14 tiêu chí 3: 01 điểm 
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Tiêu chuẩn 15: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng, có năng lực 

chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao trình độ. 

Mô tả 

Nhà trường có đầy đủ danh sách viên chức, người lao động của trường (trình độ chuyên 

môn, thời gian công tác, vị trí công việc [3.4.01]. Riêng năm học 2017 - 2018 nhà trường đã 

cử 71 giảng viên cơ hữu của trường tham gia lớp bồi dưỡng sư phạm dạy nghề và lớp bồi 

dưỡng sư phạm dạy nghề nâng cao do Tổng cục GDNN phối hợp với Trường Cao đẳng Nghề 

Tp. Hồ Chí Minh tổ chức nhằm đảm bảo cho giảng viên đạt chuẩn theo quy định. Kết quả qua 

đợt học có 05 giảng viên được xếp loại giỏi, 51 GV xếp loại Khá và 16 giảng viên xếp loại 

Trung bình [3.14.01]. 

Trong năm 2019, Nhà trường đã cho CBVC đi học tập, bồi dưỡng: quản lý nhà nước 

theo tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo cấp phòng (10 người); cập nhật kiến thức, kỹ năng thực hiện 

pháp luật về giải quyết tranh chấp giữa cơ quan nhà nước và công dân trong quản lý hành 

chính nhà nước (02); kỹ năng soạn thảo văn bản (02); kỹ năng giao tiếp hành chính, đạo đức 

công vụ (01); kiến thức hội nhập quốc tế (01); chuyên viên (10); kế toán viên (01); chuyên đề, 

đạo đức văn hóa công vụ (02) [3.15.01]. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: đến nay số lượng viên chức, nhân viên của Trường là 102 người (Nam: 

46, Nữ: 56);  trong đó trình độ tiến sĩ là 03 (01 đang nghiên cứu sau Tiến sĩ tại Singapore), 

thạc sĩ là 69 (có 09 nghiên cứu sinh), đại học là 18 (03 đang học cao học), trung cấp chuyên 

nghiệp là 01 và trình độ khác là 11. Tuy có nhiều thay đổi do các yếu tố khách quan nhưng 

nhìn chung đội ngũ giáo viên, giảng viên của trường với nhiều cán bộ trẻ với lòng nhiệt 

huyết; yêu nghề là điều kiện thuận lợi để nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao.  

- Những tồn tại: Một số viên chức, nhân viên đang theo học các lớp chính trị, bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ nên công việc do các viên chức còn lại kiêm nhiệm ít nhiều cũng gây 

nên áp lực. Đồng thời các giảng viên vừa công tác vừa phải cập nhật lại các hồ sơ sổ sách, 

biên soạn giáo án, tài liệu, giáo trình chuyên môn theo quy định của Tổng cục GDNN nên ít 

nhiều ảnh hưởng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. 

Nhận định 

Trong những năm tiếp theo, Nhà trường chủ động xây dựng đội ngũ viên chức đủ về số 

lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Không ngừng tăng cường 

trong công tác bồi dưỡng, đào tạo lại viên chức, nhân viên; bố trí, sắp xếp công việc để đảm 

bảo viên chức, nhân viên được làm việc đúng chuyên môn nghiệp vụ. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 15 tiêu chí 3: 01 điểm 

 

3.2.4 TIÊU CHÍ 4: Chương trình, giáo trình 

Đánh giá tổng quát tiêu chí 4: 

Mở đầu 

Hiện nay, nhà trường đã được Tổng cục GDNN cho phép tuyển sinh 17 mã ngành nghề 

bao gồm 09 nghề Cao đẳng và 08 nghề Trung cấp. Chương trình đào tạo trình độ cao đẳng và 

trung cấp của Trường CĐCĐST được xây dựng theo Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH 

của Bộ LĐ-TB&XH quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ 

chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; 

Chương trình đào tạo của các trường Cao đẳng, đại học trong và ngoài nước; đáp ứng nhu cầu 

đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao cho các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và 

các tỉnh lân cận. Trong quá trình biên soạn và thẩm định chương trình đào tạo của trường có 
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sự tham gia biên soạn, đóng góp ý kiến của các giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các Khoa và 

cán bộ quản lý, đồng thời cũng đã nhận được sự góp ý từ các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng 

lao động và của HSSV sau đào tạo để tiến hành bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu 

thực tế. 

Trong năm 2019, nhà trường đã xây dựng và ban hành 09 chương trình đào tạo thường 

xuyên. 

Các chương trình, giáo trình và tài liệu giảng dạy hiện có đã cụ thể hóa yêu cầu về nội 

dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong chương trình dạy nghề, tạo điều kiện thuận lợi 

cho người học liên thông ở bậc học cao hơn. Bên cạnh đó việc biên soạn giáo trình (tài liệu 

giảng dạy) thích ứng với phương pháp dạy học tích cực, trên cơ sở các tài liệu tham khảo 

trong và ngoài nước và kết hợp thêm phần kinh nghiệm thực tiễn của giáo viên và cũng được 

các chuyên gia từ các doanh nghiệp, chuyên gia sư phạm góp ý khi thẩm định giáo trình. 

* Những điểm mạnh 

Trường đã xây dựng và ban hành tổng cộng 17 chương trình đào tạo gồm: 08 chương 

trình đào tạo trình độ trung cấp, 09 chương trình đào tạo trình độ cao đẳng nghề đúng quy 

định về xây dựng chương trình đào tạo GDNN. Các bộ chương trình đang đào tạo tại Trường 

có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học sau khi 

tốt nghiệp đạt được, có tính liên thông hợp lý giữa các trình độ đào tạo. Định kỳ Nhà trường 

tổ chức rà soát, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với công nghệ mới cũng như đáp ứng nhu 

cầu doanh nghiệp, nhu cầu của thị trường lao động. Mỗi chương trình dạy nghề có đủ mô đun, 

môn học theo mẫu định dạng quy định và được xác định rõ phương pháp và các yêu cầu về 

kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học. 

* Những tồn tại 

Việc tổ chức biên soạn giáo trình phục vụ cho công tác giảng dạy chưa nhiều. 

* Kế hoạch nâng cao chất lượng 

Trong thời gian tới căn cứ kế hoạch tuyển sinh các ngành đào tạo, Trường sẽ tổ chức 

biên soạn các giáo trình đối với những ngành đang đào tạo nhưng chưa đủ giáo trình để dạy 

và học. Hằng năm sẽ dành một phần nguồn kinh phí để chỉnh sửa, bổ sung các giáo trình đã 

biên soạn trước đây theo hướng cập nhật công nghệ tiên tiến và tiếp cận với giáo trình nước 

ngoài. 

Điểm đánh giá tiêu chí 4 

Tiêu chí, tiêu chuẩn Điểm tự đánh giá 

Tiêu chí 4 13/15 

Tiêu chuẩn 1 01 

Tiêu chuẩn 2 01 

Tiêu chuẩn 3 01 

Tiêu chuẩn 4 01 

Tiêu chuẩn 5 01 

Tiêu chuẩn 6 01 

Tiêu chuẩn 7 01 

Tiêu chuẩn 8 01 

Tiêu chuẩn 9 00 

Tiêu chuẩn 10 01 

Tiêu chuẩn 11 00 

Tiêu chuẩn 12 01 

Tiêu chuẩn 13 01 

Tiêu chuẩn 14 01 

Tiêu chuẩn 15 01 
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Tiêu chuẩn 1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trường đào 

tạo. 

Mô tả 

Nhà trường đã được Tổng cục GDNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN 

cho 17 ngành: 08 ngành hệ trung cấp và 09 ngành hệ cao đẳng [1.2.01] theo công văn số 

134/TCDN-PCTT ngày 20/01/2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục dạy nghề về việc đăng ký 

GDNN. 

Trường cũng đã tiến hành xây dựng và ban hành Kế hoạch số 14/KH-CĐCĐ-

BTVXDPTCT ngày 01/6/2017 về việc xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Công 

văn số 106/TCDN-DNCQ ngày 19/01/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề về việc 

hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật GDNN và Công văn số 

148/SLĐTBXH-DN ngày 27/02/2017 của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng về việc hướng dẫn 

xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật GDNN đối với các ngành nghề đã được 

cấp phép đào tạo. 

Nội dung các chương trình đào tạo đều được tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định và 

ban hành theo hướng nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, đảm bảo cho HSSV sau khi 

tốt nghiệp ra trường có thể tìm việc làm hoặc tiếp tục học lên ở bậc học cao hơn. Tất cả các 

chương trình đào tạo nghề do Trường xây dựng, đều có quyết định phê duyệt và ban hành sử 

dụng của Hiệu trưởng nhà trường. 

Nhà trường có đầy đủ các chương trình đào tạo các ngành theo Giấy chứng nhận đăng 

ký hoạt động GDNN số 365/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 18/10/2017 của Tổng cục 

trưởng tổng cục GDNN [2.1.01] và Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động GDNN số 

365a/2017/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 28/11/2018 của Tổng cục trưởng tổng cục GDNN 

[4.1.01]. Các chương trình dạy nghề có mục tiêu được xác định rõ ràng, trong đó quy định cụ 

thể chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ; phương pháp, hình thức đào tạo, có đầy đủ chương 

trình chi tiết cho các môn học, mô đun đào tạo, 11 chương trình đào tạo của Trường đều có 

quyết định ban hành của Hiệu trưởng kèm theo và đều đúng theo quy định tại Thông tư số 

04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Tất cả các ngành đang đào tạo đều có đầy đủ chương trình đào tạo, giáo 

trình, bài giảng giảng dạy do Trường xây dựng, điều chỉnh, ban hành theo các thông tư hướng 

dẫn của Tổng cục GDNN và của Bộ LĐ-TB&XH ban hành. 

- Những tồn tại: không có. 

Nhận định 

Từ năm học 2019 - 2020, Trường sẽ tiếp tục cập nhật các kiến thức về tiến bộ khoa học 

kỹ thuật, công nghệ sản xuất, các phương pháp dạy học tích cực, tiên tiến để chuẩn bị điều 

chỉnh chương trình phù hợp với giáo trình, chương trình đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo 

cho những năm tiếp theo. Đồng thời tiếp tục đăng ký hoạt động bổ sung những ngành nghề 

mới sau khi sáp nhập các Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng, Trường Trung cấp Văn hóa 

Nghệ thuật Sóc Trăng và Trường Trung cấp Y tế Sóc Trăng vào Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Sóc Trăng. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 4: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 2: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định. 

Mô tả 

Căn cứ các quy đinh về: nguyên tắc xây dựng CTĐT, những yêu cầu của CTĐT, cấu 

trúc của CTĐT, quy trình xây dựng CTĐT được quy định tại Công văn số 106/TCDN-DNCQ 
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ngày 19/01/2017 về việc hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi CTĐT theo Luật GDNN; Trường 

xây dựng kế hoạch hướng dẫn chuyển đổi CTĐT; các khoa chủ động đề xuất BGH ban hành 

các quyết định thành lập các tổ biên soạn (Hội đồng xây dựng, chuyển đổi) CTĐT và CTMH 

các môn học theo từng chuyên ngành cụ thể [4.2.01]. 

Sau khi hoàn thành việc biên soạn các CTĐT, các CTMH; các khoa đề xuất danh sách 

thành viên của các hội đồng thẩm định, tiêu chuẩn các thành viên của các hội đồng thẩm định 

theo đúng quy định tại khoản 5 Điều 11 của Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

01/3/2017; Nhà trường ban hành các quyết định thành lập các hội đồng thẩm định các CTĐT 

đã được xây dựng theo Luật GDNN [4.2.02]. 

 Việc tổ chức xây dựng, chuyển đổi của các hội đồng xây dựng, chuyển đổi CTĐT; 

việc tổ chức thẩm định các CTĐT của các hội đồng thẩm định các CTĐT đều ghi đầy đủ các 

biên bản [4.2.03]. Hiệu trưởng căn cứ kết quả thẩm định các CTĐT của các hội đồng thẩm 

định ra quyết định ban hành các chương trình đào tạo theo đúng quy định tại Điều 8 của 

Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 [2.1.01]. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Việc xây dựng các CTĐT tại Trường đều có sự tham gia của tất cả các 

giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên, đúng chuyên môn, chuyên ngành, có kinh nghiệm và 

được thực hiện theo đúng quy định, quy trình của Bộ LĐ-TB&XH, phù hợp với nhu cầu của 

cộng đồng. Bên cạnh đó, cũng nhận được sự góp ý của các chuyên gia là những người có 

nhiều năm hoạt động trong ngành giáo dục và các doanh nghiệp, công ty có nhiều hoạt động 

gắn bó với trường trong thời gian qua. 

- Những tồn tại: không có. 

Nhận định 

Nhà trường luôn củng cố và tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng để thực hiện 

đúng theo quy định; đặc biệt đảm bảo các chuẩn về: chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo; 

cơ sở vật chất thiết bị thí nghiệm, thực hành, thực tập; đội ngũ giảng viên, phương pháp giảng 

dạy, thi kiểm tra, đánh giá; liên kết giữa Trường với doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động 

xã hội nghề nghiệp khác. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 4: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ 

tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt nghiệp; phạm 

vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học 

tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy 

định. 

Mô tả 

Quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành các CTĐT tại Trường đều đáp ứng được 

các điều kiện: yêu cầu về CTĐT, cấu trúc CTĐT, thời gian khóa học và đơn vị thời gian trong 

CTĐT, quy trình xây dựng CTĐT, quy trình thẩm định CTĐT và ban hành CTĐT theo đúng 

quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Thông tư số 03/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 01/3/2017. 

Do các ngành đào tạo mới được Tổng cục GDNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động nghề nghiệp trong năm 2017 và 2018 theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 01/3/2017, nên trong 01 năm hoặc 02 năm tiếp theo Nhà trường sẽ tiến hành 

cập nhật và đánh giá các CTĐT này theo đúng quy định tại Điều 9 của Thông tư số 

03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017. 

Phân tích 
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- Điểm mạnh: Quá trình xây dựng CTĐT và CTCT các môn học, mô đun được thành 

viên trong các hội đồng xây dựng nghiên cứu, trao đổi, thiết kế rất chặt chẽ và luôn bám sát 

các quy định được Bộ LĐ-TB&XH ban hành. 

- Những tồn tại: không có. 

Nhận định 

Nhà trường rất quan tâm đến việc cập nhật, sửa đổi, bổ sung, xác định khối lượng kiến 

thức và yêu cầu về năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, 

trình độ cao đẳng theo từng ngành, nghề đào tạo nhằm mục đích nâng cao chất lượng đào tạo 

tại Trường. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 4: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 4: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, cán bộ 

quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng. 

Mô tả 

 Các CTĐT của Trường được Tổng cục GDNN cấp phép đều nhận được sự góp ý của 

các chuyên gia là những người có nhiều năm hoạt động trong ngành giáo dục và các doanh 

nghiệp, công ty có nhiều hoạt động gắn bó với trường trong thời gian qua thể hiện thông qua 

các cuộc họp của Hội đồng thẩm định các CTĐT. Từ đó, đảm bảo sự gắn kết giữa Nhà trường 

và xã hội trong công tác đào tạo, thực hiện đúng mục tiêu và sứ mạng của Trường. Trên cơ 

sở, các CTĐT của các ngành nghề đều có quyết định thành lập hội đồng xây dựng, điều chỉnh 

CTĐT và các biên bản ghi chép cụ thể [2.1.01];[4.2.02];[4.2.03]. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Nhà trường rất quan tâm đến việc phối hợp với cán bộ quản lý GDNN, 

cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động trong việc xây dựng các CTĐT mục 

đích làm cho các CTĐT này phù hợp với thực tiễn, giúp người học tiếp cận công việc sau khi 

ra trường một cách nhanh chóng. 

- Những tồn tại: Không có 

Nhận định 

Việc phối hợp với cán bộ quán lý GDNN, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng 

lao động trong việc xây dựng các CTĐT đem lại nhiều lợi ích cho người học sau khi tốt 

nghiệp. Đồng thời thể hiện sự cam kết của nhà trường đối với xã hội về công tác đào tạo. 

Trong những năm tiếp theo, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh công tác kết nối với các doanh 

nghiệp và đơn vị sử dụng lao động trong các hoạt động đào tạo, việc làm nhằm thể hiện trách 

nhiệm của Nhà trường đồng thời tạo được sự tin tưởng của phụ huynh HSSV và xã hội về các 

hoạt động của Trường. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 4: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị 

trường lao động. 

Mô tả 

Việc đào tạo gắn với nhu cầu xã hội luôn được lãnh đạo nhà trường rất quan tâm. Vì 

thế, trước khi ban hành các CTĐT của các ngành nghề Nhà trường luôn sắp xếp tổ chức các 

buổi hội nghị đóng góp ý kiến về CTĐT; đăc biệt chú trọng các ý kiến của các doanh nghiệp 

và đơn vị sử dụng lao động, bởi đây là những người trực tiếp sử dụng “sản phẩm” của 

Trường. Cho nên những ý kiến của họ sẽ rất sát với thực tế đồng thời giúp cho nhà trường 

định hướng đúng về công tác xây dựng CTĐT phù hợp với thực tế và nhu cầu xã hội. Trên cơ 
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sở đó Hiệu trưởng trường sẽ ký các quyết định ban hành CTĐT của các ngành nghề. Bên 

cạnh đó, định kỳ hằng năm Nhà trường cũng tiến hành thu thập ý kiến người học về CTĐT và 

các hoạt động của Trường, đây là một trong những kênh thông tin hiệu quả trong quá trình 

biên soạn, điều chỉnh CTĐT tại trường [4.2.01];[4.2.02];[4.2.03];[2.1.01]. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Các CTĐT được xây dựng và được các hội đồng thẩm định tổ chức thẩm 

định rất chặt chẽ. Có sự tham gia đóng góp ý kiến của nhiều CBGV trực tiếp giảng dạy ở các 

khoa; cán bộ quản lý, chuyên gia từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, các doanh 

nghiệp, đơn vị sử dụng lao động và người học đã tốt nghiệp. 

- Những tồn tại: Việc lấy ý kiến phản hồi từ người học đã tốt nghiệp chưa được thực 

hiện thường xuyên. Thông tin nhận được cũng chưa mang lại hiệu quả cho việc xây dựng và 

điều chỉnh CTĐT của trường. 

Nhận định 

Từ năm học 2019 - 2020, nhà trường sẽ tiếp tục mời nhiều CBGV, các chuyên gia ngoài 

trường và khảo sát lấy ý kiến của người học đã tốt nghiệp khi tham gia xây dựng biên soạn, 

xây dựng chương trình đào tạo nghề phù hợp với thực tế sản xuất của các cơ quan doanh 

nghiệp, thị trường sử dụng lao động. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 4: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 6: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình 

độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống. 

Mô tả 

Hiện nay, nhu cầu học tập nâng cao trình độ, học liên thông, văn bằng 2... để bổ sung 

kiến thức cho công việc, đặc biệt là ở các bậc học cao rất phổ biến. Vì thế, khi biên soạn 

CTĐT nhà trường cũng chú trọng xây dựng các môn học, mô đun đảm bảo tính liên thông, để 

người học dễ dàng tham gia ở các bậc học cao khi có nhu cầu. Đồng thời, cũng giúp nhà 

trường có cơ hội mở rộng thêm các ngành nghề đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của cộng 

đồng [2.1.01]. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Việc xây dựng các CTĐT thể hiện tính liên thông là rất cần thiết, giúp 

người học tiết kiệm thời gian. Các CTĐT của Nhà trường đã ban hành đều có tính liên thông 

hợp lý giữa các trình độ đào tạo nghề và các trình độ đào tạo khác phù hợp với nhu cầu học 

tập của người học nghề để sau khi học xong chương trình dạy nghề có thể liên thông lên bậc 

cao hơn tại Trường hoặc các cơ sở dạy nghề khác có đào tạo liên thông. 

- Những tồn tại: Không có 

Nhận định 

Nhà trường tiếp tục rà soát các môn học trong CTĐT điều chỉ theo hướng liên thông 

trong những năm tiếp theo. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6 tiêu chí 4: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 7: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có 

đối với chương trình đào tạo đã ban hành. 

Mô tả 

Nhà trường được cấp giấy phép mở 17 ngành nghề. Năm học 2019 - 2020, nhà trường 

tiếp tục tiến hành đào tạo các ngành nghề được cấp phép theo đúng các CTĐT, các CTCT, 
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môn học, mô đun được Hiệu trưởng ban hành và đúng theo quy định tại Điều 9 Thông tư 

03/2017/TT-BLĐTBXH. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: nội dung trong CTĐT được thực hiện theo các bước quy định tại Điều 6, 

Điều 7 của Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 hoặc theo quy trình rút gọn và 

tổ chức đơn giản hơn, tuỳ theo mức độ sửa đổi, cập nhật, điều chỉnh và do Hiệu trưởng Nhà 

trường quyết định. 

- Những tồn tại: hiện nay nhà trường chưa thực hiện đào tạo đối với chương trình sơ cấp 

nghề. 

Nhận định 

Tiếp tục cập nhật các kiến thức về tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sản xuất để điều 

chỉnh chương trình phù hợp với giáo trình, chương trình đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo 

trong những năm tiếp theo. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7 tiêu chí 4: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 8: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa 

học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chương trình 

đào tạo tương ứng của nước ngoài. 

Mô tả 

Nhà trường có đầy đủ các quyết định của Hiệu trưởng về việc ban hành 08 CTĐT trình 

độ trung cấp và 09 CTĐT trình độ cao đẳng được Tổng cục GDNN cấp phép [2.1.01]. Trong 

những năm tiếp theo nhà trường sẽ tiến hành rà soát, đánh giá, cập nhật các CTĐT đồng thời 

tham khảo các chương trình tương ứng của nước ngoài và cập nhật những thành tựu khoa học 

công nghệ tiên tiến liên quan đến nghề đào tạo theo đúng các quy định của Tổng cục GDNN 

và Bộ LĐ-TB&XH.  

Phân tích 

- Điểm mạnh: Trong quá trình xây dựng chương trình đào tạo, Nhà trường căn cứ vào 

chương trình khung do Bộ LĐ-TB&XH ban hành, tham khảo các chương trình của các trường 

bạn, cập nhật các chương trình trên mạng internet và căn cứ vào trang thiết bị dạy nghề của 

Trường.  

- Những tồn tại: Nhà trường chưa có điều kiện tham khảo các chương trình đào tạo nghề 

của nước ngoài. 

Nhận định 

Trong những năm tiếp theo Nhà trường sẽ chủ động cập nhật thông tin, tham khảo 

chương trình đào tạo nghề của một số nước trong khu vực, các chương trình tương ứng của 

nước ngoài và cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến nghề đào 

tạo cho phù hợp với xu thế chung của toàn xã hội. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8 tiêu chí 4: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 9: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, 

thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, 

môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học. 

Mô tả 

Do nhiều yếu tố khách quan, trong đó có việc số lượng người học ở mỗi năm ngày càng 

giảm, công tác tuyển sinh ở các trường lớn ngày càng mở rộng, đa dạng về hình thức, ngành 

nghề đào tạo nên công tác tuyển sinh hiện tại của Trường gặp nhiều khó khăn. Nhà trường 
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chưa thực hiện việc đào tạo liên thông và cũng chưa xây dựng CTĐT cho hệ này.  

Phân tích 

 - Điểm mạnh: không có 

- Những tồn tại: hiện tại nhà trường chưa thực hiện việc đào tạo liên thông. Hoạt động 

này hiện còn đang trong quá trình xây dựng các CTĐT. 

Nhận định 

Việc đào tạo liên thông là rất cần thiết, giúp người học có thể tiếp tục học ở trình độ cao 

hơn trong những khoảng thời gian thích hợp và không cần phải học lại một số môn đã học 

trước đó góp phần tiết kiệm về thời gian và chi phí. Trong thời gian tới nhà trường sẽ tiếp tục 

nghiên cứu, xây dựng các CTĐT đảm bảo sau khi học xong chương trình dạy nghề có thể liên 

thông lên bậc cao hơn tại Trường hoặc các cơ sở dạy nghề khác có đào tạo liên thông. Đồng 

thời, mở rộng thêm các hình thức đào tạo tại trường. Trong năm học 2019-2020, Nhà trường 

sẽ tiến hành xây dựng các CTĐT liên thông giữa các trình độ trong GDNN tương ứng với 

từng ngành nghề đào tạo. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 9 tiêu chí 4: 0 điểm 

 

Tiêu chuẩn 10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình đào tạo. 

Mô tả 

Nhà trường có đầy đủ các giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương trình 

đào tạo [2.1.01];[1.2.01]. 

Hiện nay, việc triển khai giảng dạy các môn học, mô-đun của chương trình đào tạo tại 

trường được sử dụng 02 nguồn tài liệu: Giáo trình  tham khảo bên ngoài và giáo trình do giáo 

viên, giảng viên giảng dạy trực tiếp biên soạn. Để đảm bảo có đủ giáo trình phục vụ cho giáo 

viên, HSSV trong giảng dạy, học tập, Nhà trường đã chỉ đạo các Khoa thực hiện biên soạn 

giáo trình, lựa chọn các tài liệu, sách giáo trình của các nhà xuất bản, thông qua Hội đồng 

thẩm định, lựa chọn giáo trình nội bộ và ra quyết định ban hành 

[4.10.01];[4.10.02];[4.10.03]. Tất cả các giáo trình được lựa chọn, thẩm định phục vụ cho 

việc giảng dạy các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo tại trường đều có bản in và 

được lưu tại Thư viện trường, phục vụ cho việc nghiên cứu, tham khảo, học tập của GV và 

HSSV. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Các giáo trình và tài liệu giảng dạy tại Trường đều đã cụ thể hóa yêu cầu 

về nội dung kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt trong CTĐT, tạo điều kiện để phát huy các 

phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy của GV. 

- Những tồn tại: không có. 

Nhận định 

Việc tiến hành lựa chọn các giáo trình giảng dạy cho các môn học là công việc rất 

thường xuyên nhằm mục đích cập nhật nội dung các môn học theo kịp thực tiễn hiện tại. 

Trong năm học 2019-2020, Nhà trường tiếp tục tiến hành lựa chọn và ban hành danh mục các 

giáo trình giảng dạy cho các môn học, môn đun có trong các CTĐT thuộc các ngành nghề dự 

kiến sẽ mở mới. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 10 tiêu chí 4: 01 điểm 
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Tiêu chuẩn 11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo quy định để làm 

tài liệu giảng dạy, học tập chính thức. 

Mô tả 

Nhà trường hiện có đầy đủ giáo trình trong danh sách thống kê giáo trình cho từng mô-

đun, môn học của các CTĐT thuộc 17 ngành nghề được cấp phép [4.11.01].  

Tất cả các giáo trình của các môn học được lựa chọn phục vụ cho việc giảng dạy đều 

thông qua Hội đồng thẩm định, lựa chọn giáo trình nội bộ và ra quyết định ban hành, có ghi 

rõ tên người biên soạn, nhà xuất bản, năm xuất bản,... đúng theo quy định tại Điều 14, Điều 

15 và Điều 16 Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH [4.10.01];[4.10.02];[4.10.03]. 

Hiện nay, nhà trường chưa thực hiện đào tạo hệ sơ cấp nghề nên chưa thực hiện việc 

biên soạn CTĐT, giáo trình cho hệ đào tạo này. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: nhà trường có hệ thống giáo trình phục vụ cho công tác giảng dạy được 

xây dựng theo đúng các quy định của Tổng cục GDNN. 

- Những tồn tại: nhà trường chưa thực hiện đào tạo hệ sơ cấp nghề nên chưa thực hiện 

việc xây dựng CTĐT, hệ thống giáo trình các môn học của hệ này. 

Nhận định 

Việc lựa chọn các giáo trình cho các môn học trong các CTĐT là rất cần thiết nhằm cập 

nhật kiến thức mới cho việc giảng dạy, phù hợp với xu thế thời đại. Vì vậy,  trong những năm 

tiếp Nhà trường sẽ tiến hành chọn lựa và xây dựng hê thống giáo trình cho các môn học phục 

vụ cho những CTĐT xin phép Tổng cục GDNN bổ sung mở mã ngành. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 11 tiêu chí 4: 0 điểm 

 

Tiêu chuẩn 12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của 

từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo. 

Mô tả 

 Hoạt động đào tạo là hoạt động quan trọng nhất của nhà trường, nó quyết định tới 

hiệu quả hoạt động và chất lượng đào tạo của nhà trường, trong đó, yếu tố về giáo trình đào 

tạo là một trong những yếu tố quyết định. Vì thế, ngay khi được Tổng cục GDNN câp phép 

cho mở 17 mã ngành: 08 mã ngành hệ trung cấp và 09 mã ngành hệ cao đẳng [1.2.01], nhà 

trường đã triển khai cho việc biên soạn và lựa chọn giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo. 

Hê thống giáo trình đào tạo của trường đều cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng 

của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo theo đúng quy định tại Thông tư số 

12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ LĐ-TB&XH. Các giáo trình phục vụ cho 

công tác giảng dạy đều đảm bảo có ít nhất 05 bản in theo quy định và được lưu trữ tại Thư 

viện của Trường. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Nhà trường có đầy đủ các quyết định thẩm định, lựa chọn, ban hành và 

đưa vào sử dụng các giáo trình sử dụng phục vụ cho các CTĐT tại trường. Các giáo trình và 

tài liệu giảng dạy đã cụ thể hoá yêu cầu về nội dung kiến thức kiến thức, kỹ năng, thái độ cần 

đạt trong chương trình đào tạo và đảm bảo lưu trữ đúng theo quy định. 

- Những tồn tại: Không có 

Nhận định 

Trong thời gian tới, việc lựa chọn các giáo trình đào tạo sẽ tiếp tục được nhà trường 

thực hiện 100% đối với tất cả các môn học, mô đun của những CTĐT thuộc những ngành 

nghề xin phép mở bổ sung.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 12 tiêu chí 4: 01 điểm 
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Tiêu chuẩn 13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực. 

Mô tả 

Các CTĐT của Trường sau khi được thẩm định, có sự tham gia của các giảng viên có 

trình độ chuyên môn cao tại trường, các chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong giáo dục 

và các doanh nghiệp, công ty. Hiệu trưởng nhà trường sẽ tiến hành ban hành các quyết định 

để đưa vào sử dụng. Mỗi CTĐT đều có đầy đủ giáo trình môn học, mô đun cho từng ngành 

nghề; việc lựa chọn, xây dựng các giáo trình đều đảm bảo thực hiện theo phương pháp dạy 

học tích cực, dễ dàng cho người học nghiên cứu và có tính hệ thống đảm bảo liên thông ở các 

bậc cao hơn [4.10.01];[4.10.02];[4.10.03].  

Phân tích 

- Điểm mạnh: Nhà trường luôn chú trọng đến phương pháp dạy học tích cực, các hội thi 

“Tiết giảng tốt”, hội thi “Giảng viên dạy giỏi cấp Khoa, cấp Trường” hàng năm tại Trường 

luôn lấy tiêu chí dạy học tích cực làm trọng tâm. Vì vậy, các giáo trình đào tạo được thẩm 

định, lựa chọn phải thể hiện và tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy học tích cực. 

- Những tồn tại: Hiện nay việc tự biên soạn giáo trình tại trường chưa được nhiều, chủ 

yếu là các bài giảng nên việc thể hiện các phương pháp dạy học tích cực trong các bài giảng 

phục vụ cho giảng dạy chưa được rõ nét. Nguyên nhân là do trước đây khi giảng dạy theo hệ 

giáo dục chuyên nghiệp thì yếu tố chủ yếu cần cho công tác giảng dạy là bài giảng, còn thực 

hiện biên soạn giáo trình đòi hỏi GV cần phải có sự đầu tư nhất định trong công tác biên soạn. 

Nhận định 

Phương pháp dạy học tích cực là phương pháp tiến bộ. Hiện nay, lực lượng GV của 

Trường đều đã được đào tạo qua các lớp về giảng dạy theo hệ nghề và nghề nâng cao nên ít 

nhiều cũng đã được trang bị các kiến thức về biên soạn giáo trình theo hệ GDNN. Trong thời 

gian tới, nhà trường sẽ ban hành quy trình biên soạn giáo trình theo các tiêu chuẩn quy định 

của Bộ LĐ-TB&XH, tăng cường nhiều biện pháp khuyến khích GV thực hiện biên soạn giáo 

trình môn học, mô đun nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo trình phục vụ giảng dạy và 

học tập.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 13 tiêu chí 4: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường thực hiện việc lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, 

cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp 

của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có. 

Mô tả 

Những năm trước đây nhà trường chỉ thực hiện công tác khảo sát lấy ý kiến người học, 

không lấy ý kiến của đơn vị sử dụng lao động và nhà giáo, cán bộ quản lý; nguyên nhân là do 

Bộ GD&ĐT hướng dẫn công tác kiểm định (công tác tự đánh giá) các trường không yêu cầu 

nội dung này. Kể từ năm học 2017 - 2018, khi thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của Bộ 

LĐ-TB&XH nhà trường đều tiến hành lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa 

học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động [9.2.02];[9.1.02]. Công tác lấy ý kiến của HSSV đã 

tốt nghiệp về các hoạt động của trường hiện nay chỉ mới thực hiện được từ năm học 2018-

2019. Kết quả lấy ý kiến được báo cáo định kỳ vào cuối mỗi học kỳ cho Ban Giám hiệu làm 

cơ sở để điều chỉnh các hoạt động đào tạo. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: từ khi trực thuộc Bộ LĐ-TB&XH quản lý, nhà trường đều có thực hiện 

lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao 

động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo để tổng kết đưa vào sử dụng 

có hiệu quả.  
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- Những tồn tại: việc lấy ý kiến của người tốt nghiệp về các hoạt động của trường, về 

việc làm sau tốt nghiệp và nhu cầu học tập tiếp theo chỉ mới thực hiện từ năm học 2018-2019. 

Kết quả lấy ý kiến chưa phản ánh một cách chính xác các hoạt động của trường nhất là công 

tác giảng dạy. 

Nhận định 

Từ năm học 2019 - 2020, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh việc lấy ý kiến của đơn vị sử 

dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo, đồng thời có kế 

hoạch điều chỉnh, bổ sung nhằm hoàn thiện các giáo trình đào tạo phục vụ tốt cho công tác 

giảng dạy, nghiên cứu và học tập tại trường. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 14 tiêu chí 4: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 15: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện đánh giá, cập 

nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu. 

Mô tả 

Những năm trước đây nhà trường đều có cập nhật, điểu chỉnh CTĐT hàng năm. Riêng 

năm học 2017 - 2018, các CTĐT được ban hành trong năm 2017 theo hệ thống GDNN, vì 

vậy, trong những năm tiếp theo Nhà trường tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung cho phù 

hợp với tiến bộ khoa học kỹ thuật. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Định kỳ hằng năm nhà trường đều có cập nhật, điểu chỉnh CTĐT cho phù 

hợp với thực tiễn cũng như đáp ứng yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động. 

- Những tồn tại: Do mới thực hiện chuyển đổi từ giáo dục chuyên nghiệp sang GDNN, 

các CTĐT của nhà trường cũng vừa được điều chỉnh và ban hành trong năm 2017 nên việc 

thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh đối với giáo trình đào tạo chưa thực hiện được. 

Nhận định 

Trong những năm tiếp theo Nhà trường sẽ xây dựng kế hoạch điều chỉnh một số CTĐT 

theo đúng quy định của Bộ LĐ-TB&XH. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 15 tiêu chí 4: 01 điểm 

 

3.2.5 TIÊU CHÍ 5:  Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện 

Đánh giá tổng quát tiêu chí 5: 

Mở đầu 

Trường CĐCĐST được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ trung tâm Giáo dục thường 

xuyên tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 2917/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2006 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tính đến thời điểm hiện nay, tổng diện tích của toàn Trường là 

102.348,8 m
2
 gồm 03 khu A, B và C, trong đó: 

- Khu A (tọa lạc ở số 400, Lê Hồng Phong, Phường 3, Tp. Sóc Trăng - diện tích 

13.087,2 m
2
) và Khu C (tọa lạc ở Tỉnh lộ 934, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên - diện 

tích 82.315,9 m
2
) có các hạng mục sau:  

+ Khu Hành chính: tổng diện tích xây dựng là 1.918,02m
2
 với 21 phòng làm việc, 01 

phòng hội thảo, 02 phòng họp và 01 nhà nghỉ dành cho giáo viên; 

+ Phòng học lý thuyết: tổng diện tích xây dựng 3.684,6m
2
 với 50 phòng; trong đó, Khu 

A có 05 phòng bị hỏng phần mái nhà nên không thể tiếp tục đưa vào khai thác sử dụng; 

+ Phòng học thực hành máy tính: tổng diện tích xây dựng 473,3m
2
 với 06 phòng (05 

phòng thực hành, 01 phòng lắp ráp, cài đặt và sửa chữa máy tính); 
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+ Khu phục vụ: tổng diện tích xây dựng 1.805,6m
2
 gồm: 01 thư viện, 02 hội trường, 02 

sân bóng chuyền, 01 sân bi sắt, 01 nhà thi đấu bóng bàn và 01 nhà lưới, 01 phòng thí nghiệm, 

01 cơ sở thực hành Thú y thuộc Khoa Nông nghiệp. 

- Khu B (tọa lạc ở số 428, Lê Hồng Phong, Phường 3, Tp. Sóc Trăng - diện tích 

6.945,7m
2
) được chia làm 2 khu:  

+ Khu Nhà nghỉ dành cho giảng viên với tổng diện tích 1.254,24m
2
, gồm 14 phòng nghỉ 

giảng viên;  

+ Khu phòng học hiện đang thực hiện phối hợp thực hiện đào tạo nghề may công nghiệp 

cho công nhân, lao động phục vụ cho các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

(Công ty TNHH Din Tsun Đài Loan) với diện tích 5.691,46m
2
, gồm: 06 phòng (phòng làm 

việc, phòng khách, phòng kiểm định chất lượng, phòng chuẩn bị máy móc, thiết bị, phòng 

quản lý linh kiện, phòng điện), 02 phòng đóng gói, 02 phòng đào tạo giai đoạn 1, 2 và 01 

phòng ăn (Theo Công văn số 800/UBND-VX ngày 04/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc 

Trăng Chấp thuận cho Trường phối hợp với Công ty TNHH Din Tsun Holding (thông qua 

Công ty TNHH Din Sen Việt Nam) tổ chức đào tạo, dạy nghề cho người lao động,...). 

Trong những năm qua Nhà trường luôn quan tâm đến cơ sở vật chất (CSVC), thiết bị 

đào tạo và thư viện, nhà trường không ngừng đầu tư về CSVC, trang thiết bị đào tạo phục vụ 

cho công tác giảng dạy và NCKH. Nhà trường luôn bổ sung, sửa chữa mua sắm trang thiết bị 

hiện đại trang bị cho phòng làm việc, phòng học, phòng thực hành, thí nghiệm, thư viện.  

Công tác quản lí CSVC, thiết bị thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về sử dụng 

và quản lí tài sản công. Trường có đầy đủ các biện pháp để bảo vệ tài sản và an toàn cho 

người học, công tác an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy luôn được đảm bảo tốt. Nhà nghỉ 

giáo viên khang trang, sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu cho giảng viên. Có xe đưa rước giảng viên 

đến thỉnh giảng tại Trường. 

Các phòng học được xây dựng hiện đại, thoáng mát, đa số có âm thanh, máy chiếu phục 

vụ tốt cho hoạt động giảng dạy của giảng viên. 

Thư viện rộng rãi thoáng mát, mua mới nhiều loại sách phục vụ cho sinh viên và giảng 

viên. Khuôn viên Nhà trường sạch đẹp đảm bảo vệ sinh môi trường. 

* Những điểm mạnh 

Địa điểm của Trường phù hợp với quy hoạch chung của tỉnh Sóc Trăng, đảm bảo điều 

kiện an toàn, yên tĩnh cho hoạt động giảng dạy, học tập và thuận tiện cho việc đi lại. Mặt 

bằng tổng thể của Trường đã được quy hoạch phù hợp với Chiến lược phát triển trường, có 

khả năng mở rộng để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai. Quy hoạch chi tiết tổng thể 

mặt bằng của trường có đủ các khối công trình, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đáp ứng 

nhu cầu hoạt động dạy nghề. Có đầy đủ các hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, đường 

nội bộ được bê tông hóa đảm bảo việc phòng cháy chữa cháy, được các cơ quan chức năng 

hàng năm kiểm tra đánh giá đảm bảo tốt các điều kiện kỹ thuật. Nhà trường có đủ các trang 

thiết bị, dụng cụ phù hợp với chương trình đào tạo đã đăng ký. Trang thiết bị, đồ dùng dạy 

học đúng chủng loại, có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn về mặt kỹ thuật và đảm bảo sức khoẻ 

cho người vận hành, đáp ứng và phù hợp với các ngành mà nhà trường đang đào tạo. 

* Những tồn tại 

Hiện tại Nhà trường chưa có ký túc xá để phục vụ người học. 

Thư viện chưa có phòng đọc riêng biệt, chưa thu hút được nhiều sinh viên đến tra cứu, 

tham khảo tài liệu, các loại sách giáo trình tuy có trang bị them mới nhưng vẫn còn một số đã 

xuất bản từ những năm 2010 trở về trước. 

Chưa xây dựng kế hoạch cụ thể cho các tình huống cháy nổ hàng năm, chưa tổ chức tập 

huấn phòng cháy, chữa cháy thường xuyên. 
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* Kế hoạch nâng cao chất lượng 

- Tiếp tục lắp đặt thêm hệ thống âm thanh và máy chiếu ở những phòng học chưa có 

đảm bảo phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập. 

- Xây dựng ký túc xá cho sinh viên ở xa đến học tập tại trường. 

- Mua sắm thêm nhiều loại sách mới để phục vụ cho sinh viên và giảng viên tại trường. 

- Từ năm 2018, tiến hành thiết lập các phương án, kế hoạch cụ thể cho từng tình huống 

cháy nổ và hàng năm tập huấn phòng cháy chữa cháy cho đội phòng cháy chữa cháy tại chổ 

của trường. Tăng cường công tác giữ gìn an ninh trật tự và công tác bảo vệ tại cơ quan. 

Điểm đánh giá tiêu chí 5 

 

Tiêu chí, tiêu chuẩn Điểm tự đánh giá 

Tiêu chí 5 12/15 

Tiêu chuẩn 1 01 

Tiêu chuẩn 2 01 

Tiêu chuẩn 3 01 

Tiêu chuẩn 4 00 

Tiêu chuẩn 5 01 

Tiêu chuẩn 6 01 

Tiêu chuẩn 7 01 

Tiêu chuẩn 8 01 

Tiêu chuẩn 9 01 

Tiêu chuẩn 10 01 

Tiêu chuẩn 11 01 

Tiêu chuẩn 12 00 

Tiêu chuẩn 13 01 

Tiêu chuẩn 14 01 

Tiêu chuẩn 15 00 

 

Tiêu chuẩn 1: Địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy hoạch chung của khu vực và mạng 

lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khu đất xây dựng cần đảm bảo yên tĩnh cho việc giảng 

dạy và học tập; giao thông thuận tiện và an toàn; thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước, 

đảm bảo khoảng cách đối với các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại; thực hiện theo 

quy định đặc thù của ngành nếu có. 

Mô tả 

Căn cứ theo Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 27/11/2008 của UBND tỉnh Sóc Trăng 

về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng, tỉnh Sóc Trăng, 

tỷ lệ 1/500 và Quyết định số 592/QĐHC-CTUBND ngày 20/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Sóc Trăng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Cao đẳng Cộng đồng 

tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2012-2015 thì vị trí xây dựng của trường nằm cách xa các khu công 

nghiệp, nhà máy, xí nghiệp nên không bị ảnh hưởng các chất độc hại thải ra từ các đơn vị này 

[5.1.01]. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Vị trí xây dựng của trường trên nền cát cao ráo, địa điểm đặt ở trung tâm 

thành phố, phù hợp với quy hoạch các điểm dân cư và mạng lưới trường nghề, cách xa các 
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khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, đảm bảo điều kiện an toàn, yên tĩnh cho hoạt động 

giảng dạy, học tập và thuận tiện cho việc đi lại. 

- Những tồn tại: không có.  

Nhận định: không có 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 5: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 2: Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và 

các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm; diện tích đất sử dụng, diện 

tích cây xanh đảm bảo theo quy định. 

Mô tả 

Nhà trường có đầy đủ hồ sơ xây dựng, thiết kế mặt bằng khuôn viên trường. Các số liệu về 

diện tích cây xanh bao gồm diện tích các vườn học, vườn hoa, thảm cỏ, dải cây xanh cách ly, 

cây bảo vệ, cây bóng mát… đều được thể hiện cụ thể, chi tiết trong các Quyết định phê duyệt 

của UBND tỉnh [5.1.01]. 

Tại Quyết định số 296/QĐ- UBND ngày 27 tháng 11 năm 2008 V/v phê duyệt Quy hoạch 

Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng , tỷ lệ 1/500 cho thấy mật độ xây dựng công trình cụ 

thể là: 

- Khu Hiệu bộ - khu A: 20% 

- Khu Văn phòng các trung tâm – khu B1: 40% 

- Các khu học tập, giảng đường, thư viện: 30% 

Với số liệu này khuôn viên đảm bảo về mật độ xây dựng công trình từ 20-40%.  

Khu vực trồng cây xanh được quy hoạch theo từng cụm khu vực trước sân trường, xung 

quanh tường rào, khu học lý thuyết, với diện tích cụ thể: 

- Khu vực giảng đường, nhà học lý thuyết và thư viện A2,A3,A4,A5: tối thiểu 40%. 

- Khu vực thực hành thí nghiệm: tối thiểu 40% phần diện tích xây dựng công trình, 

không tính phần diện tích bãi thực tập. 

- Khu vực Ký túc xá D3: tối thiểu 20% 

Với số liệu này khuôn viên đảm bảo diện tích cây xanh từ 30% đến 40% diện tích khu 

đất xây dựng [5.1.01]. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Nhà trường được đầu tư xây mới hoàn toàn Khu C nên khuôn viên được 

quy hoạch hợp lý có đầy đủ các khối công trình thuận tiện cho hoạt động  của nhà trường. Hệ 

thống đường nội bộ được bê tông hóa đảm bảo việc phòng cháy chữa cháy, cây xanh, đường 

dẫn từ nhà làm việc tới phòng học lý thuyết, hội trường, thư viện, phòng thực hành. Diện tích 

đất sử dụng, diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định. 

- Tồn tại: nhà trường hiện chưa có ký túc xá, xưởng thực hành...  

Nhận định: Không có 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 5: 01 điểm 
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Tiêu chuẩn 3: Có đủ các khu vực phục vụ hoạt động của trường theo tiêu chuẩn: khu học tập 

và nghiên cứu khoa học (phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng thí nghiệm và 

phòng học chuyên môn); khu thực hành (xưởng thực hành, thực tập, trại trường, vườn thí 

nghiệm); khu vực rèn luyện thể chất; khu hành chính quản trị, phụ trợ và khu phục vụ sinh 

hoạt cho người học và nhà giáo. 

Mô tả 

Nhà trường có đầy đủ hồ sơ xây dựng, thiết kế mặt bằng khuôn viên trường. Các số liệu về 

diện tích cây xanh bao gồm diện tích các vườn học, vườn hoa, thảm cỏ, dải cây xanh cách ly, 

cây bảo vệ, cây bóng mát… đều được thể hiện cụ thể, chi tiết trong các Quyết định phê duyệt 

của UBND tỉnh [5.1.01]. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Nhà trường đảm bảo có đủ các khu vực phục vụ nhu cầu đào tạo và các 

hoạt động trong nhà trường, các khối công trình được bố trí độc lập không ảnh hưởng nhau. 

Giữa các khối công trình có hệ thống cầu nối và hệ thống đường giao thông nên rất thuận tiện 

cho việc đi lại và vận chuyển thiết bị khi cần. 

- Tồn tại: hiện tại trường chưa có các xưởng thực hành và khu ký túc xá cho sinh viên 

do các hạn mục công trình theo Quyết định số 296/QĐ- UBND ngày 27 tháng 11 năm 2008 V/v 

phê duyệt Quy hoạch Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng đã tạm dừng do chủ trương sáp 

nhập giữa các trường. 

Nhận định: không có 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 5: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 4: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; 

cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy) theo quy chuẩn 

và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt; được bảo trì, bảo dưỡng theo quy 

định. 

Mô tả 

Nhà trường có đầy đủ hồ sơ xây dựng, thiết kế mặt bằng khuôn viên, các biên bản 

nghiệm thu đưa vào sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường: đường giao thông nội bộ; 

hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa cháy 

[5.4.01]. 

Nhà trường hàng năm đều được xây dựng kế hoạch thực tập phương án chữa cháy tại 

chổ và có mời Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Sóc 

Trăng hỗ trợ cử lực lượng hướng dẫn, giám sát thực tập phương án tại chỗ. Có hệ thống văn 

bản quy định về bảo trì, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Hằng năm, đều báo cáo kết quả 

về bảo trì, bảo dưỡng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cho các cơ quan có thẩm quyền. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường tương đối đầy đủ, có hồ sơ thiết kế, 

biên bản nghiệm thu công trình khi hoàn thành,... có ban hành quy định về bảo trì, bảo dưỡng 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật và báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền về hoạt động này. 

- Tồn tại: không có. 

Nhận định 

Thời gian tới nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật, đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền công nhận là “trường đảm bảo yêu 

cầu về công tác phòng cháy, chữa cháy”. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 5: 0 điểm  
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Tiêu chuẩn 5: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm 

quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào 

tạo. 

Mô tả 

Nhà trường có đầy đủ các số liệu thống kê bằng văn bản về số lượng, diện tích, vị trí 

của phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa phục vụ đào 

tạo, cụ thể:  

+ Khu hành chính (Khu A): tổng diện tích xây dựng là 1.918,02 m
2
, số lượng phòng 

làm việc là 24, diện tích bình quân mỗi phòng làm việc: 40m
2
. 

+ Phòng học lý thuyết: tổng diện tích xây dựng 3.684,6 m
2
, số lượng phòng học lý 

thuyết 48, diện tích bình quân mỗi phòng học lý thuyết: 76,75 m
2
. 

+ Phòng học thực hành: tổng diện tích xây dựng 473,3 m
2
, số lượng phòng học thực 

hành 06, diện tích bình quân mỗi phòng học thực hành: 78,8 m
2
. 

+ Khu phục vụ: Thư viện, hội trường, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, y tế: tổng diện tích 

xây dựng 1.755,6 m
2
, số lượng: 10 (trong đó: 01 thư viện, 02 hội trường, 02 sân bóng chuyền, 

03 sân bi sắt, 01 nhà thi đấu bòng bàn,01 nhà y tế). 

+ Các hạng mục khác: 01 phòng thí nghiệm, tổng diện tích xây dựng là 50 m
2
 [5.5.01]. 

Xác định trang thiết bị có tầm quan trọng đặc biệt, quyết định chất lượng đào tạo dạy 

nghề, NCKH và quản lý Nhà trường. Trong những năm qua, việc mua sắm các thiết bị, máy 

móc phục vụ cho công tác đào tạo tại trường được các đơn vị chuyên môn tham mưu, đề xuất 

phù hợp với yêu cầu thực tế dạy học và sản xuất kinh doanh dịch vụ trên thị trường. Các thiết 

bị đào tạo chính đạt mức tương đương trình độ công nghệ của sản xuất, dịch vụ hiện tại; chất 

lượng trang thiết bị, dụng cụ và tài liệu bảo đảm cho các hoạt động thực hành về chủng loại, 

công năng, các yêu cầu thông số kỹ thuật và mỹ thuật, các yêu cầu về sức khoẻ, vệ sinh và an 

toàn lao động [5.4.01]. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Thiết bị thực hành của Nhà trường được đầu tư một cách đồng bộ, hiện 

đại, đáp ứng được nhu cầu đào tạo cũng như phù hợp với công nghệ trong sản xuất tại các 

doanh nghiệp. Hằng năm, nhà trường đều có báo cáo/văn bản đánh giá về điều kiện phòng 

học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa theo yêu cầu của cấp 

trên. 

- Tồn tại: không có 

Nhận định 

Trong những năm tới, Trường tiếp tục đầu tư trang thiết bị dạy học từ nguồn vốn ngân 

sách cấp hằng năm, ưu tiên đầu tư vào những ngành được xem là thế mạnh của nhà trường. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 5: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn  6 : Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo. 

Mô tả 

Việc quản lý thiết bị phục vụ cho quá trình dạy và học được Nhà trường giao cho Phòng 

Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp trực tiếp quản lý. Đơn vị này chịu trách nhiệm quản lý thiết 

bị, có sổ theo dõi xuất nhập vật tư thiết bị; sổ theo dõi quá trình bảo quản sửa chữa. Tất cả các 

thiết bị đều có hồ sơ: xuất xứ, năm, nước sản xuất, nhà sản xuất [5.6.01]. 

Nhà trường có ban hành văn bản quy định về sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào 

tạo của nhà sản xuất [5.6.02]. 

Phân tích 
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- Điểm mạnh: Nhà trường có văn bản cụ thể quy định về sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng 

thiết bị đào tạo của nhà sản xuất. Các thiết bị được đầu tư một cách đồng bộ, hiện đại, đáp 

ứng được nhu cầu đào tạo của trường.  

- Tồn tại: Không có. 

Nhận định: Không có 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6 tiêu chí 5: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 7: Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học 

chuyên môn hóa được sử dụng theo quy định hiện hành. 

Mô tả 

Nhà trường thực hiện việc sử dụng phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng 

thực hành, phòng học chuyên môn hóa theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố 

định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản 

lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp các tổ chức có sử dụng ngân sách 

nhà nước.  

Các quy định của trường về sử dụng phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng 

thực hành, phòng học chuyên môn hóa đều phù hợp với quy định của cơ quan quản lý nhà 

nước [5.6.02]. 

Nhà trường có đầy đủ các báo cáo/văn bản thể hiện phòng học, giảng đường, phòng thí 

nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa được sử dụng theo quy định của 

trường [5.7.01];[5.7.02]. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Nhà trường thực hiện việc sử dụng phòng học, giảng đường, phòng thí 

nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa đều đúng theo các quy định hiện hành 

và có văn bản cụ thể quy định về sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo của nhà sản 

xuất. Các thiết bị được đầu tư một cách đồng bộ, hiện đại, đáp ứng được nhu cầu đào tạo của 

trường.  

- Những tồn tại: Không có. 

Nhận định: Không có 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7 tiêu chí 5: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 8 : Thiết bị đào tạo đáp ứng danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu 

đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản lý nhà nước 

về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định. Đối với các chuyên ngành hoặc nghề mà cơ 

quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương chưa ban hành danh mục và 

tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu thì trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình 

đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành hoặc nghề đó. 

Mô tả 

Trong những năm qua, nhà trường đều thực hiện tốt việc kiểm kê, theo dõi và đánh giá 

tài sản theo quy định [5.8.01]. 

Hằng năm, nhà trường đều có thống kê số lượng người học theo từng lớp, từng ngành 

cụ thể của các CTĐT, đánh giá tỷ lệ tốt nghiệp ra trường và đều có báo cáo số liệu cụ thể về 

Bộ GD&ĐT [5.8.02]. 

Nhà trường có thống kê cụ thể số lượng người học tại mỗi lớp học lý thuyết và thực 

hành của các môn học theo từng ngành cụ thể của chương trình đào tạo [5.8.02]. 
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Việc sắp xếp thời khóa biểu học tập từng lớp được thực hiện bởi Phòng Đào tạo. Đầu 

mỗi học kỳ các Khoa triển khai cho GV đăng ký lịch giảng dạy cụ thể cho cả học kỳ, sau đó 

chuyển về Phòng Đào tạo để sắp xếp Phòng học cụ thể, tên GV giảng dạy, số tiết lên lớp… 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Các thiết bị đào tạo của Nhà trường hiện có đáp ứng danh mục và tiêu chuẩn 

thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng từng chuyên ngành và quy mô đào tạo của chương trình 

đào tạo. 

- Những tồn tại: Không có. 

Nhận định: Không có 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8 tiêu chí 5: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 9: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, 

vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh 

công nghiệp, vệ sinh môi trường. 

Mô tả 

Hằng năm, nhà trường đều có kế hoạch cụ thể cho việc lắp đặt các thiết bị phục vụ cho 

việc dạy và học tại trường. Các thiết bị, máy móc đều có hồ sơ quản lý đảm bảo khai thác tối 

đa hiệu quả công suất thiết kế. Nhà trường hiện không có các thiết bị, dụng cụ đặc biệt thuộc 

danh mục thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định an toàn và 

dán tem/cấp phép/chứng nhận an toàn theo quy định trước khi đưa vào sử dụng, chưa có sơ 

đồ/hình ảnh bố trí các thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo và chưa ban hành văn bản đánh giá về 

sự an toàn, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường trong việc sử dụng các thiết bị, dụng cụ. 

Công tác đánh giá, kiểm kê tài sản được thực hiện hằng năm. Mỗi đợt kiểm kê, nhà trường đều 

có thành lập Ban kiểm kê, đánh giá tài sản. Nhiệm vụ của ban này là rà soát, kiểm kê, đánh giá tài sản 

tại đơn vị về hiện trạng sử dụng, mức độ hao mòn, tỷ lệ khấu hao,... đồng thời tiến hành lập các biên 

bản kiểm tra đánh giá tài sản báo cáo về Ban giám hiệu để có kế hoạch sửa chữa, bảo trì hoặc mua sắm 

thêm thiết bị cho những năm tiếp theo [5.9.01]. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Các thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo tại trường được bố trí hợp lý, an toàn, 

thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu cầu 

sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường. 

- Những tồn tại: nhà trường chưa có sơ đồ/hình ảnh bố trí các thiết bị, dụng cụ phục vụ 

đào tạo, chưa ban hành văn bản đánh giá về sự an toàn, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi 

trường trong việc sử dụng các thiết bị, dụng cụ. 

Nhận định: 

Thời gian tới nhà trường sẽ sớm xây dựng sơ đồ bố trí các thiết bị, dụng cụ phục vụ đào 

tạo và ban hành văn bản đánh giá về sự an toàn, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường 

trong việc sử dụng các thiết bị, dụng cụ. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 9 tiêu chí 5: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 10: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo, 

trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử 

dụng thiết bị đào tạo. 

Mô tả 

Nhà trường có ban hành văn bản quy định về sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào 

tạo của nhà sản xuất [5.6.02]. 
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Việc quản lý thiết bị phục vụ cho quá trình dạy và học được Nhà trường giao cho Phòng 

Tổ chức - Hành chính - Quản trị trực tiếp quản lý. Đơn vị này chịu trách nhiệm quản lý thiết 

bị, có sổ theo dõi xuất nhập vật tư thiết bị; sổ theo dõi quá trình bảo quản sửa chữa. Tất cả các 

thiết bị đều có hồ sơ: xuất xứ, năm, nước sản xuất, nhà sản xuất [5.6.01]. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: nhà trường có ban hành văn bản cụ thể quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, 

bảo dưỡng thiết bị đào tạo, hằng năm đều có thành lập các ban kiểm kê tài sản, đồng thời có biên bản 

đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo. 

- Những tồn tại: không có. 

Nhận định: không có. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 10 tiêu chí 5: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 11: Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng công năng, quản 

lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất; hằng năm đánh giá và đề 

xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng theo quy định. 

Mô tả 

Nhà trường có ban hành văn bản quy định về sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào 

tạo của nhà sản xuất [5.6.02]. 

Hằng năm, nhà trường đều có kế hoạch cụ thể cho việc lắp đặt các thiết bị phục vụ cho 

việc dạy và học tại trường. Các thiết bị, máy móc đều có hồ sơ quản lý đảm bảo khai thác tối 

đa hiệu quả công suất thiết kế. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị trực tiếp chịu trách 

nhiệm quản lý thiết bị, có sổ theo dõi xuất nhập vật tư thiết bị; sổ theo dõi quá trình bảo quản 

sửa chữa. Tất cả các thiết bị đều có hồ sơ: xuất xứ, năm, nước sản xuất, nhà sản xuất [5.6.01]. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: hằng năm nhà trường đều có thành lập các ban kiểm kê tài sản, đồng thời có 

biên bản đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo, có hồ sơ quản lý rõ 

ràng, sử dụng đúng công năng, có ban hành văn bản cụ thể quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, 

bảo dưỡng thiết bị đào tạo tại trường. 

- Những tồn tại: không có. 

Nhận định: không có. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 11 tiêu chí 5: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 12: Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào 

tạo và có quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật  tư, phục vụ đào tạo; tổ chức thực hiện 

theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo; vật tư được bố trí sắp 

xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng. 

Mô tả 

Do mới thực hiện chuyển đổi từ giáo dục chuyên nghiệp sang GDNN nên nhà trường 

chưa tổ chức xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở theo thẩm quyền quy 

định tại Điều 4 của Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH. 

Nhà trường hiện chưa ban hành các văn bản quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật 

tư, phục vụ đào tạo tại trường. 

Hiện nay việc sử dụng vật tư phục vụ cho giảng dạy các môn thực hành tại trường còn 

ít, chủ yếu tập trung ở Khoa Nông nghiệp. Nhà trường cũng đã bố trí 1 phòng riêng biệt dung 

làm kho chứa, lưu trữ vật tư, thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy thực hành của GV. Tuy 

nhiên, chưa xây dựng sơ đồ bố trí kho lưu trữ vật tư cho đơn vị này. 
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Việc cấp phát, sử dụng vật tư chủ yếu do GV giảng dạy tự quản lý, nhà trường không có 

sổ sách theo dõi việc quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo. Việc đề xuất nhu cầu 

về vật tư phục vụ đào tạo chủ yếu xuất phát từ quá trình giảng dạy của giảng viên, hiện tại các 

đơn vị trong toàn trường chưa thực hiện các đề xuất này theo từng học kỳ, năm học. Do việc 

quản lý, sử dụng vật tư phục vụ cho đào tạo hằng năm tại trường còn ít nên nhà trường chưa có các báo 

cáo về công tác quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo hàng năm cho các cơ quan 

quản lý cấp trên. 

Nhà trường chưa xây dựng và ban hành các kế hoạch nguyên, nhiên, vật liệu cho từng 

học kỳ, năm học. 

Những năm trước đây, việc quản lý hoạt động dạy và học ở các lớp thực hiện chủ yếu 

qua Sổ đầu bài. Từ năm học 2017 - 2018 nhà trường tiến hành quản lý bằng sổ lên lớp của các 

lớp học theo đúng quy định của Bộ LĐ-TB&XH tại Quyết định 62/2008/QĐ-BLĐTBXH của 

Bộ LĐ-TB&XH về việc ban hành Hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào 

tạo nghề. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: không có. 

- Những tồn tại: Do mới thực hiện chuyển đổi từ giáo dục chuyên nghiệp sang GDNN, 

và là năm đầu tiên thực hiện đào tạo theo hệ này nên nhà trường còn nhiều lúng túng, chưa tổ 

chức xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở theo thẩm quyền, quy định tại 

Điều 4 của Thông tư 14/2017/TT-BLĐTBXH. Nhà trường hiện chưa ban hành các văn bản 

quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo tại trường. 

Nhận định: 

Trong thời gian tới nhà trường sẽ sớm xây dựng định mức tiêu hao vật tư trong đào tạo và 

ban hành các quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật  tư, phục vụ đào tạo; tổ chức thực hiện theo 

quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến độ đào tạo. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 12 tiêu chí 5: 0 điểm 

 

Tiêu chuẩn 13: Trường có thư viện bao gồm phòng đọc, phòng lưu trữ bảo đảm theo tiêu 

chuẩn thiết kế. Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt, mỗi loại 

giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in. 

Mô tả 

Thư viện Trường gồm có 01 phòng mượn với diện tích 26 m
2
 và 01 phòng lưu trữ với 

diện tích 26 m
2 

. Thư viện chưa có phòng đọc riêng biệt. Thư viện hiện có 1.423 đầu sách 

phục vụ cho công tác tham khảo, nghiên cứu và học tập. Có 02 nhân viên thư viện chuyên 

trách, hằng ngày, trong giờ hành chính các em HSSV và CB-CNV-GV đến thư viện để đọc 

sách, tra cứu văn bản, hoặc tìm tài liệu để soạn giáo án và soạn giáo trình môn học. 

Thư viện có bảng kê danh mục chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt. 

(Bảng kê danh mục chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt). Có bản in chương 

trình, giáo trình đã được trường phê duyệt theo đúng quy định. Mỗi tài liệu đều đảm bảo ít 

nhất 05 bản in phục vụ cho công tác nghiên cứu và học tập của GV và HSSV theo quy định 

của Tổng cục GDNN. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Thư viện được thành lập phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập và NCKH 

tại Trường. Cán bộ Thư viện được đào tạo theo đúng chuyên môn nghiệp vụ thư viện, thư 

viện có danh mục chương trình, giáo trình đã được trường phê duyệt.   

- Những tồn tại: Chưa được đầu tư phát triển đảm bảo điều kiện về trụ sở và vốn tài 

liệu. 
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Nhận định 
Thời gian tới, nhà Trường sẽ quan tâm đầu tư kinh phí để Thư viện hoạt động ổn định 

và phát triển đáp ứng nhu cầu đào tạo và nhu cầu của bạn đọc, đảm bảo điều kiện về trụ sở và 

vốn tài liệu theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 13 tiêu chí 5: 01 điểm 

Tiêu chuẩn 14: Tổ chức hoạt động, hình thức phục vụ của thư viện trường phù hợp với nhu 

cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học. 

Mô tả 

Nhà trường có hệ thống thư viện và hệ thống tài liệu đều đảm phục vụ cho công tác 

nghiên cứu và học tập của GV và HSSV theo quy định của Tổng cục GDNN. 

Cán bộ, GV và HSSV của trường khi đến thư viện đọc sách - mượn sách phục vụ nhu 

cầu nghiên cứu, học tập đều thực hiện đúng theo quy trình do nhà trường ban hành. Cán bộ 

phụ trách thư viện thực hiện việc ghi chép vào sổ sách ngày mượn, ngày trả, tên sách, người 

mượn,... Thư viện có các sổ sách ghi chép thể hiện nhu cầu tra cứu của CBGV và HSSV. 

Vào cuối năm học, Cán bộ Thư viện làm báo cáo tổng kết hoạt động năm học và 

phương hướng hoạt động năm học tiếp theo. Trong đó, thống kê cụ thể số sách hiện có tại thư 

viện, số sách được CBGV, HSSV mượn đọc, tra cứu... [5.14.01]. 

Phân tích 

- Điểm mạnh: Tổ chức hoạt động của Thư viện được thực hiện theo kế hoạch hoạt động 

của Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế và phù hợp với nhu cầu của CBGV và 

HSSV. 

- Những tồn tại: Chưa thu hút được nhiều HSSV đến tra cứu tài liệu tại thư viện, chưa 

có phòng đọc riêng biệt. 

Nhận định 

Trong những năm tiếp theo, nhà trường sẽ trang bị thêm phòng đọc, máy tính truy cập tài liệu 

điện tử, và tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, tuyên truyền, khuyến khích người học đến sử dụng 

thư viện.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 14 tiêu chí 5: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 15: Trường có thư viện điện tử, có phòng máy tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập 

thông tin của nhà giáo và người học; các giáo trình, tài liệu tham khảo của trường được số hóa và tích 

hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo. 

Mô tả 

Nhà trường hiện tại đã có hệ thống thư viện điện tử với số lượng tài liệu tương đối đa dạng phục 

vụ cho nhu cầu nghiên cứu học tập của cán bộ, GV và HSSV. 

Thư viện có thuê phần mềm High Library Management System - HiLib System - Version 

2.0.3 quản lý thư viện [5.15.01]. 

Thư viện chưa có phòng máy tính và danh mục thiết bị, máy tính hiện có. 

Phân tích  

- Điểm mạnh: Không có. 

- Những tồn tại: hệ thống thư viện điện tử  chưa có đủ tài liệu phục vụ cho công tác nghiên 

cứu và học tập; chưa trang bị được máy tính cho người đọc khi đến truy cập tài liệu.  

Nhận định 

Trong thời gian tới nhà trường sẽ tìm kiếm nguồn kinh phí đầu tư phát triển thư viện điện tử và 

cung cấp đủ giáo trình giảng dạy và học tập cho GV và HSSV tại Trường. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 15 tiêu chí 5: 0 điểm 
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3.2.6 TIÊU CHÍ 6: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế 

Đánh giá tổng quát tiêu chí 6: 

Mở đầu: 

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTB&XH ngày 10/3/2017 của Bộ LĐTB&XH quy định 

một trong những nghiệm vụ của người giảng viên là tham gia NCKH; hướng dẫn học viên, 

HSSV tham gia NCKH; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hoặc sáng kiến, cải tiến kỹ 

thuật vào giảng dạy và thực tiễn sản xuất. 

Để nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tạo được uy tín và thương hiệu ngoài xã hội 

thì nhà trường phải không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy và hiệu quả quản lý, 

điều này đòi hỏi sự góp sức của nhiều bộ phận trong toàn trường, trong đó đội ngũ CBGV có 

vai trò rất lớn. Cùng với việc thực hiện tốt công tác giảng dạy, đổi mới phương pháp giảng 

dạy trong nhà trường, trong những năm gần đây, các hoạt động NCKH đã được đầu tư phát 

triển với sự tham gia ngày càng nhiều của các CBGV trong trường và bước đầu đã đạt được 

các kết quả khả quan, đáp ứng được những yêu cầu mới phát sinh trong quá trình quản lý, đổi 

mới phương pháp giảng dạy, đáp ứng những nhu cầu cấp thiết xã hội. Hoạt động NCKH trong 

nhà trường góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và giảng dạy của đội ngũ CBGV trong 

nhà trường, và cũng là một trong những tiêu chí cần đạt được trong KĐCL đối với các cơ sở 

GDNN, qua đó góp phần khẳng định được uy tín, vai trò của nhà trường với các trường trong 

khu vực và trên cả nước  và đối với xã hội. 

Trường CĐCĐST luôn quan tâm đến hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp 

tác quốc tế và là một trong những đơn vị thành lập và đi vào hoạt động Hội đồng khoa học và 

thành lập 01 đơn vị chuyên tham mưu quản lý hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) 

tương đối sớm so với các đơn vị trong tỉnh. Nhà trường luôn quan tâm và ban hành các chính 

sách khuyến khích CBGV tham gia các hoạt động KH&CN, viết các bài báo khoa học đăng 

trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước. 

Tăng cường hội nhập quốc tế trong giáo dục đào tạo là một nhiệm vụ của ngành giáo 

dục trong kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XII của Đảng. Nhận thức được tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong nhiệm 

vụ giáo dục đào tạo của trường, Trường CĐCĐST đã chủ động tìm kiếm, mở rộng các 

chương trình hợp tác với các tổ chức quốc tế, trao đổi giảng viên và HSSV với các trường 

nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng đào tạo của Trường. 

* Những điểm mạnh: 

Lãnh đạo Trường rất quan tâm đến hoạt động NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp tác 

quốc tế. Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường được thành lập nhằm định hướng hoạt động 

KH&CN của trường; thường xuyên kiện toàn Hội đồng KH&ĐT trường; tổ chức thực hiện 

xét duyệt các đề tài NCKH và chuyển giao công nghệ, ban hành các văn bản quy định về 

quản lý hoạt động KH&CN. 

Thường xuyên cập nhật điều chỉnh các quy định về quản lý hoạt động KH&CN trên cơ 

sở các quy định hiện hành và tham khảo ý kiến của CBGV nhằm tạo sự đồng thuận và tạo 

điều kiện khuyến khích đông đảo CBGV tham gia NCKH. 

Hàng năm, nhà trường đều phân bổ một phần kinh phí nhất định để đầu tư khuyến khích 

hoạt động KH&CN. 

CBGV của trường có trình độ cao, có khả năng nghiên cứu, nhiệt tâm với các hoạt động 

KH&CN và hợp tác quốc tế.   

* Những tồn tại: 

Hiện nay đội ngũ giảng viên của trường đa số là cán bộ trẻ, bị chi phối nhiều công việc 

chuyên môn khác nên thời gian đầu tư cho hoạt động NCKH còn hạn chế, chưa đảm bảo được 



 

89 

 

tiến độ nghiên cứu theo quy định. Kinh phí đầu tư cho NCKH còn hạn chế phần nào ảnh 

hưởng đến hoạt động nghiên cứu. Số lượng đề tài được triển khai ứng dụng còn ít và chưa 

thực hiện các báo cáo về ứng dụng các đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến trong thực tiễn. Nhà 

trường chưa có đề tài khoa học cấp nhà nước và cấp bộ. Chưa phát huy nhiều các hoạt động 

NCKH trong HSSV. 

Trường chưa tìm kiếm được các đề án, dự án hợp tác quốc tế, NCKH và chuyển giao 

công nghệ với các đối tác nước ngoài. Chưa khai thác được nhiều tiềm năng của giáo viên 

tình nguyện. 

* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản liên quan đến hoạt động NCKH, chú ý đến 

trách nhiệm của cá nhân, các đơn vị trong trường, tăng cường các điều khoản về khen thưởng 

và khuyến khích CBGV tham gia các hoạt động khoa học.  

Nâng cao tỷ trọng kinh phí dùng cho hoạt động NCKH, thúc đẩy hoạt động NCKH 

trong giảng viên, HSSV thiết thực hơn. 

Tập trung nghiên cứu, đầu tư cho các đề tài NCKH có triển vọng về ứng dụng thực tế, 

khuyến khích nghiên cứu tập trung vào khả năng ứng dụng tránh nghiên cứu dàn trải. 

Tăng cường công tác tập huấn, đưa giáo viên đi tham quan thực tế các công trình nghiên 

cứu đã triển khai ứng dụng nhằm giúp giáo viên có thêm kinh nghiệm và định hướng tốt hơn 

khi tham gia NCKH. 

Tăng cường công tác tập huấn nâng cao kỹ năng viết báo khoa học để khuyến khích 

đông đảo CBGV cùng tham gia hoạt động viết báo khoa học. 

Phòng QLKH&HTQT theo dõi các đề tài được ứng dụng và thực hiện các báo cáo theo 

quy định. 

Tăng cường mối quan hệ truyền thống với các tổ chức quốc tế và các trường trong và 

ngoài nước. Học tập kinh nghiệm hợp tác quốc tế và chia sẻ các mối quan hệ hợp tác giữa các 

trường để mở rộng và tìm kiếm các dự án đầu tư và liên kết đào tạo với các trường nước 

ngoài.  

Điểm đánh giá tiêu chí 6 

 

Tiêu chí, tiêu chuẩn Điểm tự đánh giá 

Tiêu chí 2 5/5 

Tiêu chuẩn  1 01 

Tiêu chuẩn  2 01 

Tiêu chuẩn  3 01 

Tiêu chuẩn  4 01 

Tiêu chuẩn  5 01 

 

Tiêu chuẩn 1: Trường có chính sách và thực hiện các chính sách khuyến khích cán bộ quản 

lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao 

công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo. 

Mô tả: 

Căn cứ vào Quy định về hoạt động KH&CN các trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ 

giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 19/2005/QĐ-BGD&ĐT, Hiệu trưởng 

Trường CĐCĐST đã ban hành Quyết định số 271/QĐ-CĐCĐST ngày 19/5/2008 quy định về 

Chế độ công tác giáo viên giảng dạy Trường CĐCĐST, trong đó quy định cụ thể định mức 

NCKH của từng đối tượng giảng viên.  



 

90 

 

Nhà trường đã ban hành các văn bản quy định về Quản lý hoạt động KH&CN tại 

Trường CĐCĐST và quy định về Quy trình đăng ký, thực hiện đề tài NCKH, bài giảng, sáng 

kiến kinh nghiệm trong Trường CĐCĐST. Trong các quy định này nhà trường quy định rõ 

chế độ, chính sách khuyến khích CBGV tham gia NCKH và ứng dụng kết quả NCKH vào 

thực tiễn hoạt động của nhà trường và xã hội, ngoài ra các quy định trên còn quy định cụ thể 

quyền lợi và nghĩa vụ, chế độ thanh toán cho các hoạt động NCKH. Các quy định này sau 

một thời gian triển khai thực hiện sẽ có những bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình 

thực tiễn của trường và bám sát các quy định của Nhà nước.  

Ngày 15/7/2013, Hiệu trưởng Trường CĐCĐST đã ban hành Quyết định số 488/QĐ-

CĐCĐ ban hành Quy định về Quản lý và Quy trình thực hiện hoạt động KH&CN tại Trường 

CĐCĐST thay thế Quyết định số 620/QĐ-CĐCĐ ngày 10 tháng 10 năm 2011. Trong Quy 

định mới này, nghĩa vụ và chế độ của CBGV tham gia NCKH được nâng cao, quy trình 

nghiên cứu rõ ràng hơn giúp CBGV thuận tiện hơn trong quá trình nghiên cứu, chính sách 

khuyến khích NCKH cũng được chú trọng hơn. 

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTB&XH ngày 10/3/2017 của Bộ LĐ-TB&XH 

quy định chế độ làm việc của nhà giáo GDNN, Trường CĐCĐST tiếp tục cập nhật những quy 

định mới về NCKH và chuyển giao công nghệ đối với CBGV.  

Trường CĐCĐST đã ban hành Quyết định số 176/QĐ-CĐCĐ-QLKH ngày 12/9/2018 

về việc ban hành Quy định về Quản lý và Quy trình thực hiện hoạt động KH&CN tại Trường 

CĐCĐST [6.1.01]. 

Trường CĐCĐST đã ban hành Quyết định số 177/QĐ-CĐCĐ-QLKH ngày 12/9/2018 

Quy định về Quản lý hoạt động sáng kiến cấp cơ sở tại Trường CĐCĐST, Hội đồng Sáng 

kiến của Trường đã được thành lập với 9 thành viên [6.1.02]. 

Trường CĐCĐST đã ban hành Quyết định số 55/QĐ-CĐCĐ-QLKH ngày 20/3/2019 về 

việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy định về Quản lý và  Quy trình thực hiện hoạt 

động KH&CN tại Trường CĐCĐST [6.1.03]. 

Trường CĐCĐST đã ban hành Quyết định số 56/QĐ-CĐCĐ-QLKH ngày 20/3/2019 về 

việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy định Quản lý hoạt động sáng kiến cấp cơ sở tại 

tại Trường CĐCĐST [6.1.04]. 

Căn cứ vào Quy định về Quản lý và Quy trình thực hiện hoạt động KH&CN tại Trường 

CĐCĐST [6.1.01];[6.1.02], [6.1.03];[6.1.04] để khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và 

nhân viên tham gia NCKH, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ, nhà trường đã thực 

hiện đồng loạt nhiều biện pháp như: 

- Trường đã thành lập và liên tục kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo với 12 thành 

viên [6.1.05] giúp lãnh đạo nhà trường xác định mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược phát triển 

KH&CN và giải pháp xây dựng, phát triển tiềm lực KH&CN của trường. 

- Phòng QLKH&HTQT xây dựng kế hoạch các hoạt động NCKH cho toàn trường vào 

đầu năm học [6.1.06] nhằm giúp cho các đơn vị, cá nhân định hướng trước những hoạt động 

NCKH trong năm. 

- Phòng QLKH&HTQT tham mưu phát hành rộng rãi thông báo đăng ký các đề tài 

NCKH đến CBGV và HSSV toàn trường (2 lần/năm học) [6.1.07]. 

- Hàng năm nhà trường tổ chức các hoạt động về KH&CN trong toàn thể CBGV 

[6.1.08]. Nội dung xoay quanh các chủ đề sau: Thiết kế công cụ thu thập dữ liệu trong NCKH 

xã hội, chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp NCKH, kỹ thuật viết báo cáo kết quả NCKH, 

phương pháp xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS, tổ chức tham quan các mô hình sản xuất 

tiên tiến, tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, nhân rộng kết quả nghiên cứu khoa học và 

công nghệ… 
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- Triển khai đến toàn thể CBGV của trường các văn bản của UBND tỉnh Sóc Trăng: quy 

định về quản lý hoạt động NCKH và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc 

Trăng, quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, quản lý đối với nhiệm 

vụ KH&CN có sử dụng Ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

[6.1.09];[6.1.10]. 

-  Đưa hoạt động KH&CN vào một trong những tiêu chí để xét thi đua khen thưởng 

giữa các cá nhân, đơn vị trong toàn trường. 

- Hàng năm nhà trường đều phân bổ một phần kinh phí để đầu tư khuyến khích hoạt 

động KH&CN. 

Để nâng cao chất lượng đào tạo của trường, một trong những biện pháp chính là thông 

qua các hoạt động NCKH của đội ngũ CBGV, các hoạt động này giúp CBGV tự bồi dưỡng, 

cập nhật kiến thức mới để ứng dụng trong quá trình giảng dạy, công tác và chuyển giao công 

nghệ. Hàng năm, các cá nhân, đơn vị trong trường đã thực hiện được nhiều đề tài NCKH, 

sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo của 

nhà trường: 

- Phân tích những yếu tố gây khó khăn trong học tập của HSSV năm nhất tại trường 

CĐCĐST; 

- Nghiên cứu sự sinh trưởng của một số loại rau mầm trên sáu loại giá thể; 

- Đo lường các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường CĐCĐST; 

- Giải pháp triển khai dạy học ngoại ngữ theo đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 tại 

Trường CĐCĐST;  

- Xây dựng hệ thống đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa Phòng Đào tạo và Phòng Kế hoạch Tài 

chính (áp dụng trong việc quản lý học phí của học sinh sinh viên, quản lý định mức giảng dạy 

của viên chức tại Trường); 

- Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác chủ nhiệm lớp tại Trường Cao đẳng Cộng đồng 

Sóc Trăng; 

- Xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc 

Trăng; 

- Đo lường mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Sóc Trăng (Trường hợp khoa Kinh tế)… 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: 

Có quy định rõ ràng về nghĩa vụ và quyền lợi của CBGV trong công tác NCKH nên các 

cá nhân, đơn vị đã rất chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Các quy định liên tục được cập nhật phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình 

thực tế của nhà trường. 

Thông qua các hoạt động khuyến khích CBGV tham gia NCKH, nhà trường đã huy 

động được đội ngũ CBGV tích cực tham gia hoạt động NCKH để nâng cao chất lượng đào 

tạo của nhà trường. 

Các sản phẩm NCKH đều được đưa vào ứng dụng trong công tác đào tạo và quản lý 

của nhà trường khá hiệu quả. 

- Những tồn tại: 

Hiện nay đội ngũ giảng viên của trường đa số là cán bộ trẻ, bị chi phối nhiều công việc 

chuyên môn khác nên thời gian đầu tư cho hoạt động NCKH còn hạn chế, chưa đảm bảo được 

tiến độ nghiên cứu theo quy định. 

Kinh phí đầu tư cho NCKH còn hạn chế phần nào ảnh hưởng đến hoạt động nghiên cứu. 
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Trường chỉ có một số lượng hạn chế đề tài NCKH cấp tỉnh, chưa có các đề tài NCKH 

cấp Bộ, cấp Nhà nước. 

Nhận định: 

Năm học 2019 - 2020, nhà trường tiếp tục hoàn thiện hoàn thiện hệ thống các văn bản 

liên quan đến hoạt động NCKH, chú ý đến trách nhiệm của cá nhân, các đơn vị trong trường. 

Có những quy định cụ thể hơn về nội dung và nguồn lực để tạo điều kiện cho CBGV tham gia 

có hiệu quả công tác NCKH.  

Nâng cao tỷ trọng kinh phí dùng cho hoạt động NCKH, thúc đẩy hoạt động NCKH 

trong CBGV, HSSV thiết thực hơn, không để tình trạng CBGV chỉ quan tâm đến mỗi công 

tác giảng dạy. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 6: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, trường có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp 

trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường (ít nhất 01 đề tài nghiên cứu 

khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường trung cấp, ít nhất 02 đề tài nghiên cứu khoa học, 

sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng). 

Mô tả: 

Hằng năm, trường đều có ít nhất 02 đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến từ cấp trường 

trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của trường. 

 

STT Tên ĐT/SKKN/GT/BG Chủ nhiệm 

1 
Nghiên cứu sự sinh trưởng của một số loại rau mầm 

trên sáu loại giá thể 

- Nguyễn Thị Thuở. 

- Phạm Thị Cẩm Hằng 

2 

Ảnh hưởng của tỷ lệ cỏ lông tây (Brachiaria mutica) 

trong khẩu phần lên sự tăng trưởng của thỏ lai nuôi 

thịt 

Lâm Thanh Bình 

3 
Thực nghiệm nuôi cá thát lát cườm trong vèo lưới 

trên sông bằng một số loại thức ăn sẵn có 

-Trịnh Thanh Nhân 

- Nguyễn Phương Linh 

-Tiền Ngọc Hân 

4 
Phân tích những yếu tố gây khó khăn trong học tập 

của hssv năm nhất tại trường CĐCĐST 
Trịnh Anh Khoa 

5 
Vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và 

học tại trường CĐCĐST 

- Trịnh Thanh Nhân 

- Nguyễn Thị Thuở 

- Tiền Ngọc Hân 

6 
Mức độ vận dụng kỹ năng mềm của sinh viên 

Trường CĐCĐST 
Nguyễn Thị Thoa 

7 
Nghiên cứu xử lý bùn thải thủy sản bằng biện pháp ủ 

compost hiếu khí 

- Phan Mộng Thu 

- Phan Thị Tú Anh 

- Nguyễn Hải Lý 

8 

Phân tích đặc điểm hệ thống canh tác nông nghiệp và 

chiến lược thích ứng với sự thay đổi thu nhập, lao 

động, lũ và độ mặn nguồn nước của nông hộ tại 

huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 

- Trịnh Thanh Nhân 

- Nguyễn Phương Linh 

9 
So khớp khuôn mặt người với giải thuật máy học, 

đặc trưng không đổi Sift và mô hình túi từ 

- Mã Trường Thành 

- Trần Minh Thạnh 

10 
Phát hiện và rút trích khuôn mặt người với giải thuật 

máy học và đặc trưng Haar-like 

- Vũ Thị Thúy Vi 

- Lý Kim Thó 

11 
Trang bị kỹ năng mềm cho HSSV trường 

CĐCĐST 
Lâm Thanh Sơn 

12 Đo lường các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ - Quách Hồng Duyên 
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đào tạo tại trường CĐCĐST - Trương Thị Cẩm Tú 

- Thái Thảo Trân 

- Đỗ Thị Hoàng Phương 

- Lưu Thị Thảo Nguyên 

13 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp 

cận và hiệu quả sử dụng vốn vay chính thức của nông 

hộ trồng lúa đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng 

Trịnh Anh Khoa 

14 

Các hoạt động giúp học sinh nói tiếng Anh chính 

xác thông qua việc vận dụng các điểm ngữ pháp 

trong chương trình tiếng Anh không chuyên dành 

cho các lớp trung cấp 

- Nguyễn Tuyết Lan 

- Lâm Ngọc Trang 

15 
Giải pháp triển khai dạy học ngoại ngữ theo đề án 

ngoại ngữ quốc gia 2020 tại trường CĐCĐST 
Nguyễn Văn Tâm 

16 
Phân tích thực trạng và vai trò của hoạt động ngoại 

khóa đối với kỹ năng của HSSV Trường CĐCĐST 
Trịnh Thanh Nhân 

17 
Giải pháp sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí chi 

hoạt động thường xuyên trong trường CĐCĐST 

Trần Thị Mộng Trinh 

 

18 
Giải pháp sử dụng tiết kiệm nguồn kinh phí của 

trường thông qua việc tiết kiệm điện 

Trần Thị Mộng Trinh 

 

19 Ứng dụng toán cao cấp trong kinh tế 
- Thái Phúc Hưng 

- Bùi Chí Dũng 

20 
Kinh nghiệm tư vấn cho sinh viên Trường CĐCĐST 

trong việc lựa chọn môn thể thao tự  chọn      
Nguyễn Văn Tín 

21 

Vận dụng đức tính cần của tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ 

của phòng tài vụ tại trường CĐCĐST 

Trần Thị Mộng Trinh 

22 
Thực trạng và giải pháp nâng cao mức độ tự học của 

HSSV Trường CĐCĐST 

- Trịnh Anh Khoa 

- Hứa Duy Khiêm 

- Tạ Minh Trí 

- Ngô Thị Minh Thúy 

23 
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của 

các ngân hàng thương mại Việt Nam 
Tạ Minh Trí 

24 
Thực trạng ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất 

lúa của nông hộ người dân tộc Khmer tại Sóc Trăng 
Trịnh Thanh Nhân 

25 
Phân tích hiệu quả tài chính trong sản xuất lúa của 

nông hộ tại Sóc Trăng 
Trịnh Anh Khoa 

26 
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cố 

vấn học tập tại trường CĐCĐST. 

- Trần Huỳnh Hồng Biên 

- Lê Tường Vi 

27 
Phân tích thực trạng và vai trò của hoạt động ngoại 

khóa đối với kỹ năng của HSSV Trường CĐCĐST. 
Trịnh Thanh Nhân 

28 
Phân tích hiệu quả tài chính trong sản xuất lúa của 

nông hộ tại Sóc Trăng 
Trịnh Anh Khoa 

29 

Khảo nghiệm công thức phối hợp sử dụng chế phẩm 

vi sinh, phân bón hóa hữu cơ vi sinh trên cây lúa 

Basmati đột biến Sóc Trăng 

Tiền Ngọc Hân 

30 

Đo lường mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của 

sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 

(Trường hợp khoa Kinh tế) 

Trương Thị Cẩm Tú 

Nguyễn Thị Thoa 

CBPH: 

- Trần Minh Khiêm 

- Đỗ T Hoàng Phương 

31 

Xây dựng hệ thống đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa 

Phòng Đào tạo và Phòng Kế hoạch Tài chính (áp dụng 

trong việc quản lý học phí của học sinh sinh viên, quản 

lý định mức giảng dạy của viên chức tại Trường)”  

CN: Vũ Thị Thúy Vi, Lý Quý Niệm  

- CBPH: Trương Ngọc Phụng 

-Lý Kim Thó 

-Lê Hoàng Oanh 
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 Mã Trường Thành.  

32 
“Xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp trên 

mạng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng”  

- CN: Mã Trường Thành  

CBPH:  

- Trương Ngọc Phụng, 

- Vũ Thị Thúy Vi 

- Lý Quý Niệm 

- Lý Kim Thó 

Lê Hoàng Oanh.  

33 

Phân tích thực trạng và vai trò của hoạt động ngoại 

khóa đối với kỹ năng của học sinh sinh viên Ttrường 

CĐCĐ Sóc Trăng 

Trịnh Thanh Nhân 

34 
Mô hình quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú tại 

trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng 

-Trần Huỳnh Hồng Biên 

- Lê Văn Lửa 

- Trần Quốc Khánh 

 

Phòng QLKH&HTQT có nhiệm vụ quản lý hồ sơ, theo dõi tiến độ thực hiện các đề tài 

NCKH. Tất cả các đề tài đều lập hồ sơ thuyết minh và được hội đồng Khoa học chuyên ngành 

thẩm định và nghiệm thu, Phòng QLKH&HTQT có trách nhiệm quản lý hồ sơ thuyết minh. 

Hiện tại tất cả các đề tài đều có hồ sơ thuyết minh được quản lý và lưu trữ [6.2.01];[6.2.02]. 

Hiện nay trường vẫn chưa có các báo cáo hoặc văn bản thể hiện các đề tài NCKH, sáng 

kiến cải tiến được ứng dụng trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo hoặc được 

ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh:  

Đội ngũ CBGV của nhà trường đa số là cán bộ trẻ, nhiệt tâm với công tác NCKH để 

nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy và học của trường. Nhà trường có một đơn vị chuyên 

trách về quản lý khoa học giúp thuận tiện trong việc quản lý hồ sơ, theo dõi tiến độ nghiên 

cứu cũng như hỗ trợ cán bộ nghiên cứu khi cần thiết. 

- Những tồn tại:  

Số lượng đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến liên quan đến công tác quản lý, nâng cao 

chất lượng đào tạo hoặc được ứng dụng trong thực tế sản xuất, kinh doanh, dịch vụ còn ít. 

Hoạt động chuyển giao công nghệ còn nhiều hạn chế. Trường chưa thực hiện đánh giá 

các đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến có được được ứng dụng trong thực tế một cách có hiệu 

quả trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo hoặc trong sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ hay không. 

Nhận định: 

Tập trung triển khai các đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến có khả năng ứng dụng trong 

công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo hoặc được ứng dụng trong thực tế sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ, tránh nghiên cứu dàn trải. 

Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ đối với các đề tài NCKH đã được thẩm 

định, nghiệm thu vào ứng dụng trong thực tế một cách có hiệu quả. 

Trường thực hiện đánh giá các đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến có được được ứng dụng 

trong thực tế một cách có hiệu quả trong công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo hoặc 

trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 6: 01 điểm 
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Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trường có các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên 

chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc tế. 

Mô tả: 

Từ năm 2014 đến năm 2016, nhà trường đã xuất bản 07 số đặc san Thông tin Khoa học 

giáo dục [6.3.01];[6.3.02], trung bình mỗi số đăng 13 bài  xoay quanh các chủ đề như nâng 

cao chất lượng giáo dục, bảo vệ môi trường, các bài viết chuyên ngành văn học, triết học, 

ngoại ngữ, kinh tế, công nghệ thông tin, nông nghiệp, thủy sản… 

Bên cạnh đó CBGV của trường còn tham gia viết bài cho các tạp chí khoa học ở trong 

và quốc tế. Nhiều ấn phẩm của CBGV của trường được đăng trên các báo, tạp chí có uy tín 

trong nước, trung bình 10 bài/năm. 

 

STT Giảng viên Tên tạp chí, ấn phẩm 

1 Lâm Thanh Sơn 
Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa 

các dân tộc trên địa bàn tỉnh An Giang”, ngày 6/12/2014 

2 Lâm Thanh Sơn 
Hội thảo “Phong tục-Lễ hội của người Khmer tỉnh Sóc 

Trăng”, ngày 23/01/2015 

3 Mã Trường Thành 
Hội thảo quốc gia (viện công nghệ thông tin, ngày 

27/12/2014 

4 Ngô Thị Minh Thúy Tạp chí khoa học Đại học Cần Thơ (tập 36d, 2015) 

5 Nguyễn Thị Thùy Phương 
Hội thảo Trà Vinh (tháng 11/2014) 

 

6 Nguyễn Thị Thùy Phương Tạp chí cộng sản (28/11/2014) 

7 Nguyễn Thị Thùy Phương Tạp chí Phát triển và hội nhập 

8 Phan Thị Trang Hội thảo Trà Vinh (tháng 6/2015) 

9 Phan Mộng Thu Hội thảo Trà Vinh (tháng 6/2015) 

10 Nguyễn Phương Linh Hội thảo Trà Vinh (tháng 6/2015) 

11 Trịnh Anh Khoa Tạp chí khoa học đại học Cần Thơ (tập 32c, 2014) 

12 Trịnh Anh Khoa 
Hội thảo Quốc tế, Tạp chí Quản lý giáo dục (tháng 

4/2015) 

13 Trịnh Thanh Nhân Tạp chí khoa học đại học Cần Thơ (tập 3, 2014) 

14 Trịnh Thanh Nhân 
Hội thảo Quốc tế, Tạp chí Quản lý giáo dục (tháng 

4/2015) 

15 Trịnh Thanh Nhân Hội thảo Trà Vinh tháng 6/2015 

16 Lâm Thanh Bình Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y (tập XXII, số 4, 2015) 

17 Lê Dũng Lâm Tạp chí Khoa học và đào tạo thể dục thể thao (số 3, 2015) 

18 Đinh Thị Chi Tạp chí chuyên ngành Bảo vệ thực vật (số 6(263),2015) 

19 Ngô Thị Minh Thúy Tạp chí khoa học đại học Cần Thơ (số 38b, 2015) 

20 Trịnh Anh Khoa 
Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội (số 4/2016) 

 

21 Trịnh Anh Khoa Tạp chí khoa học đại học  Đồng Tháp (số 19, 2015) 

22 
Tiền Ngọc Hân 

Nguyễn Phương Linh 

Tạp chí khoa học đại học  Đồng Tháp (số 13, 2015) 

 

23 Trịnh Thanh Nhân Tạp chí khoa học đại học  Đồng Tháp (tập 13, 2015) 

24 Trịnh Thanh Nhân Tạp chí khoa học đại học  Cần Thơ (tập 39, 2015) 

25 Trịnh Anh Khoa 
Tạp chí Khoa học và đào tạo ngân hàng (số 176+177, 

tháng 1&2/2017) 

26 Trịnh Anh Khoa Tạp chí Kinh tế kỹ thuật trường đại học Kinh tế kỹ thuật 
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Bình Dương (số 16, 12/2016) 

27 Trịnh Anh Khoa Tạp chí Công thương (số 7, tháng 7/2016) 

28 Trịnh Thanh Nhân Tạp chí khoa học đại học Cần Thơ (tập 4, 2016). 

29 Nguyễn Thị Thùy Phương Tạp chí Phát triển và hội nhập (số đặc biệt 2011-2016) 

30 Nguyễn Thị Thuở Tạp chí Khoa học công nghệ Việt Nam (Số 10, 10/2016) 

31 Nguyễn Thị Thuở Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn (11/2016) 

32 Trịnh Anh Khoa 
Tạp chí Tài chính ( kỳ 2, 2/2018, ISSN 2615-8973) 

 

33 Trịnh Anh Khoa 

Tạp chí Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp 

(số 2, 4/2017, ISSN 1859-1523) 

 

34 Trịnh Anh Khoa 

Tạp chí khoa học trường Đại học Trà Vinh 

(số 27, 9/2017, ISSN 1859-4816) 

 

35 Trịnh Anh Khoa 

Hội thảo khoa học, Proceeding of 8
th

 NEU-KKU 

international conference (12-13/5/2017, ISBN: 978-604-

946-266-5) 

36 Trịnh Anh Khoa 

Hội thảo khoa học, Promotion financial inclusion in 

Vietnam (12/9/2017, ISBN: 978-604-65-3109-8) 

 

37 Nguyễn Thị Thuở 
Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn (12/2017, 

ISSN 1859-4581) 

38 
 

Đinh Thị Chi 

- Tạp chí Bảo vệ thực vật (số 1/2019, ISSN 2354-0710) 

- Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ 

(số 2/2018, ISSN 1859-2333) 

39 Trịnh Thanh Nhân 

- Tạp chí khoa học trường đại học Hải Phòng (số 30/2018, 

ISSN 1859-2368) 

- Tạp chí Nông nghiệp và phát triển (Số 1, 2019 ISSN 

1859-1523) 

40 Trịnh Anh Khoa 
Tạp chí khoa học trường đại học Hải Phòng (số 30/2018, 

ISSN 1859-2368) 

42 Mã Trường Thành 
ECTI DAMT-NCON 2019 (Nan, Thailand, 30/1-

2/2/2019, ISBN: 978-1-5386-8073-5) 

Từ năm 2014 đến 2019 có nhiều bài báo, ấn phẩm của CBGV của trường được đăng 

trên các báo, tạp chí có uy tín trong nước, trung bình 10 bài/năm. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh:  

Nội dung các bài báo, ấn phẩm tương đối phong phú, đa dạng thể hiện trên nhiều lĩnh 

vực khác nhau.  

Trong quá trình xây dựng và phát triển của nhà trường, hoạt động NCKH, bài báo khoa 

học đã đóng vai trò hết sức quan trọng góp phần quảng quá hình ảnh của nhà trường ra ngoài 

xã hội, đây cũng được xem là một trong những chỉ số đo độ tin cậy và uy tín của một cơ sở 

GDNN, CBGV của trường. Thông qua các bài báo, ấn phẩm khoa học sẽ giúp nâng cao năng 

lực nghiên cứu, trình độ lý luận của CBGV, làm tài liệu nghiên cứu phục vụ cho hoạt động 

giảng dạy góp phần vào việc tự đào tạo, bồi dưỡng của mỗi CBGV trong những năm qua. 

- Những tồn tại: 

Do đội ngũ CBGV còn trẻ, ít kinh nghiệm thực tiễn nên số lượng bài báo, ấn phẩm 

được đăng trên các tạp chí khoa học còn ít, đặc biệt là các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín. 
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Số lượng CBGV tham gia viết bài chưa nhiều chỉ tập trung vào một số CBGV. 

Nhận định: 

Từ năm học 2019 - 2020 nhà trường cần tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ 

năng viết bài báo, ấn phẩm khoa học cho đội ngũ CBGV, có thể kết hợp trong các buổi hội 

thảo về NCKH do trường hoặc các khoa tổ chức, hoặc ở các buổi sinh hoạt chuyên môn để 

các CBGV có nhiều kinh nghiệm viết báo hướng dẫn truyền đạt kinh nghiệm cho các CBGV 

khác nhằm khuyến khích và tạo điều kiện cho đông đảo CBGV tham gia viết các bài báo 

khoa học. 

Có cơ chế thanh toán khuyến khích đối với các bài báo, ấn phẩm được đăng trên các tạp 

chí khoa học chuyên ngành quốc tế.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 6: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường được ứng dụng 

thực tiễn. 

Mô tả: 

Từ năm 2014 đến năm 2019 có một số đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến được nghiệm 

thu và tổ chức triển khai ứng dụng thực tiễn như sau: 

- Ứng dụng về trồng các loại rau mầm dựa trên kết quả nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu 

sự sinh trưởng của một số loại rau mầm trên sáu loại giá thể” vào thực tế sản xuất, tuy nhiên 

mức độ ứng dụng chỉ ở mức thử nghiệm và trong quá trình thực hiện chưa có báo cáo đánh 

giá. 

- Từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán của Phòng Tài vụ dựa 

trên kết quả nghiên cứu sáng kiến “Nâng cao hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ thông tin 

vào công tác kế toán tại Phòng Tài vụ Trường CĐCĐST”. 

- Ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài “Đo lường các yếu tố tác động đến chất lượng 

dịch vụ đào tạo tại trường CĐCĐST” để cụ thể hóa các giải pháp nâng cao chất lượng dịch 

vụ đào tạo của trường như công tác hành chính, hỗ trợ các dịch vụ cho HSSV… [6.4.01]. 

- Ứng dụng phần mềm “Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác chủ nhiệm lớp tại Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng” [6.4.02]. 

- Ứng dụng phần mềm “Xây dựng hệ thống đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa Phòng Đào tạo 

và Phòng Kế hoạch Tài chính (áp dụng trong việc quản lý học phí của học sinh sinh viên, 

quản lý định mức giảng dạy của viên chức tại Trường)” [6.4.03]. 

- Ứng dụng phần mềm “Xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng trường 

Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng” [6.4.04]. 

Tuy nhiên, trong thời gian qua nhà trường chưa thực hiện các báo cáo/văn bản thể hiện 

các kết quả nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến được ứng dụng trong thực tiễn. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh:  

Các đề tài NCKH, sáng kiến đã thực hiện trong thời gian qua khá đa dạng tập trung vào 

các chủ đề như nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng giảng 

dạy và các chuyên ngành như nông nghiệp, thủy sản, công nghệ thông tin, tiếng Anh,… và 

các đề tài nghiên cứu này đã được tổ chức triển khai ứng dụng ngay tại trường. 

- Những tồn tại: 

Số lượng các đề tài NCKH được triển khai ứng dụng còn rất ít so với số lượng đề tài 

NCKH đã được nghiệm thu và nhà trường chưa thực hiện được các báo cáo về việc ứng dụng 

các kết quả nghiên cứu này trong thực tiễn. 



 

98 

 

Nhận định: 

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các quy chế, quy định của nhà 

trường liên quan đến hoạt động NCKH để thúc đẩy và phát huy tối đa sức sáng tạo, khả năng 

NCKH của CBGV phù hợp với thực tiễn và điều kiện của nhà trường trong tình hình hiện 

nay.  

Tiếp tục triển khai ứng dụng vào thực tiễn các kết quả nghiên cứu có triển vọng. Trong 

các nghiên cứu sắp tới cần đề cao khả năng ứng dụng vào thực tiễn, xem đây là một tiêu chí 

quan trọng khi phê duyệt đề tài. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 6: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 5: Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với các trường 

nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất 

lượng đào tạo của trường. 

Mô tả: 

Hợp tác quốc tế luôn được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao 

chất lượng đào tạo của Trường CĐCĐST. Trường luôn thực hiện công tác tổng hợp thông tin 

về hợp tác quốc tế với các trường hoặc các tổ chức quốc tế.  

Trong những năm qua, Trường luôn giữ mối quan hệ hợp tác tốt với Tổ chức Princeton 

tại Châu Á trong việc tiếp nhận giáo viên tình nguyện đến giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên 

chuyên ngành Cao đẳng Tiếng Anh và CBGV trường. 

Căn cứ Công văn số 590/CTUBND-HC ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Sóc Trăng về việc chấp thuận cho tiếp nhận 02 giáo viên tình nguyện thuộc Tổ chức 

Princeton tại Châu Á, Trường CĐCĐST đã tiếp nhận và ký kết hợp đồng làm việc với bà 

Jenkins Audrey Hope và bà Warner Kate Amy với thời gian từ ngày 01/9/2014 đến 

31/5/2015, 02 giáo viên tình nguyện này đã tham gia giảng dạy và tổ chức các hoạt động 

ngoại khóa cho sinh viên chuyên ngành Cao đẳng Tiếng Anh năm học 2014 - 2015 [6.5.01]. 

Được sự chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng theo công văn số 529/UBND-

NV ngày 13 tháng 5 năm 2015 về việc chấp thuận cho tiếp nhận 02 giáo viên tình nguyện 

thuộc Tổ chức Princeton tại Châu Á, Trường CĐCĐST đã tiếp nhận và ký hợp đồng giảng 

dạy với bà Nicole Tatsue Sato và bà Dominque Michelle Miller với thời gian từ ngày 

01/9/2014 đến 31/5/2015. Hai giáo viên tình nguyện này đã tham gia giảng dạy và tổ chức các 

hoạt động ngoại khóa cho sinh viên chuyên ngành Cao đẳng Tiếng Anh và CBGV trường 

trong năm học 2015 - 2016 [6.5.01]. 

Năm học 2016 - 2017, Trường CĐCĐST tiếp tục hợp tác với Tổ chức Princeton tại 

Châu Á trong việc tiếp nhận giáo viên tình nguyện của tổ chức này đến giảng dạy tiếng Anh 

tại trường. Nhà trường đã tiếp nhận Ông Samuel Harrison Corey theo Công văn số 

851/UBND-NV ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc cho 

phép tiếp nhận giáo viên tình nguyện thuộc Tổ chức Princeton tại Châu Á [6.5.01]. 

Năm 2015, Trường CĐCĐST bắt đầu triển khai mối quan hệ hợp tác với Trường Ban 

Pongwuadaeng (Thái Lan) trong chương trình trao đổi giáo viên, HSSV và liên kết đào tạo. 

Được sự chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng theo công văn số 989/UBND-NV 

ngày 13 tháng 8 năm 2015 về việc chấp thuận cho tiếp nhận 02 giáo viên tình nguyện nước 

ngoài, Trường CĐCĐST đã tiếp nhận 02 giáo viên trao đổi đến từ Trường Ban 

Pongwuadaeng (Thái Lan) gồm bà Bongkot Tamthong và bà Nancy Omedio Sales đến giao 

lưu, học tập và chia sẻ văn hóa tại trường từ ngày 09/10/2015 đến ngày 28/10/2015 [6.5.02]. 

Căn cứ Công văn số 524/UBND-NV ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc 

Trăng về việc chấp thuận cho đi học tập kinh nghiệm tại Thái Lan, nhà trường đã cử đoàn CBGV 

trường đi học tập kinh nghiệm về hoạt động quản lý, đào tạo của Trường Ban Pongwuadaeng và 
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Trường Cao đẳng Nông nghiệp tại tỉnh Phichit (Thái Lan) từ ngày 12/5/2016 đến ngày 16/5/2016. 

Cũng trong chuyến thăm này, trường cử 02 giảng viên trao đổi đến giao lưu, học tập và chia sẻ văn hóa 

với học sinh và giáo viên của Trường Ban Pongwuadaeng từ ngày 12/5/2016 đến ngày 26/5/2016. 

Chuyến thăm này giúp cho CBGV trường đã học tập được nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý 

đào tạo, sự liên kết giữa các trường trong hệ thống giáo dục, và định hướng hội nhập vào cộng đồng 

ASEAN của Thái Lan [6.5.03];[6.5.04]. 

Năm học 2016 - 2017, Trường CĐCĐST tiếp tục hợp tác với Tổ chức Princeton tại 

Châu Á trong việc tiếp nhận giáo viên tình nguyện của tổ chức này đến giảng dạy tiếng Anh 

tại trường. Nhà trường đã tiếp nhận Ông Samuel Harrison Corey theo Công văn số 

851/UBND-NV ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc cho 

phép tiếp nhận giáo viên tình nguyện thuộc Tổ chức Princeton tại Châu Á [6.5.01]. 

Được sự chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng theo công văn số 478/UBND-

NV ngày 23 tháng 3 năm 2018 về việc cho phép tiếp và làm việc với đoàn công tác đến từ 

Trường Ban Pongwuadaeng, Thái Lan, Trường CĐCĐST đã tiếp đoàn cán bộ đến thăm và 

tiếp nhận 02 giáo viên trao đổi đến từ Trường Ban Pongwuadaeng (Thái Lan) gồm Ông 

Perapat Poungtong và Ông Puttinun Inchan đến giao lưu, học tập và chia sẻ văn hóa tại 

trường từ ngày 09/4/2018 đến ngày 28/4/2018 [6.5.04]. 

Năm học 2017 - 2018, Trường CĐCĐST tiếp tục hợp tác với Tổ chức Princeton tại 

Châu Á trong việc tiếp nhận giáo viên tình nguyện của tổ chức này đến giảng dạy tiếng Anh 

tại trường. Nhà trường đã tiếp nhận Ông Harris Michael Risell theo Công văn số 848/UBND-

NV ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc cho phép tiếp 

nhận giáo viên tình nguyện thuộc Tổ chức Princeton tại Châu Á [6.5.01]. 

Căn cứ công văn số 1443/UBND-NV ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Sóc Trăng về việc chấp thuận cho Trường CĐCĐST tiếp đoàn khách của các trường học 

Thái Lan đến làm việc tại Trường CĐCĐST, ngày 12/10/2016, Trường CĐCĐST đã đón tiếp 

chính thức đoàn khách đến từ các trường học của Thái Lan và trong buổi họp này, trường đã 

ký Bản ghi nhớ giữa Trường Ban Pongwuadaeng (Thái Lan) và Trường CĐCĐST nhằm thúc 

đẩy sự hiểu biết và thiện chí; tăng cường liên kết văn hóa; theo đuổi các chương trình trao đổi 

giáo viên-HSSV và liên kết đào tạo [6.5.04]. 

Trong chuyến thăm này, Trường Ban Pongwuadaeng tiếp tục cử 02 giáo viên và 01 

học sinh trao đổi ở lại giao lưu, học tập và chia sẻ văn hóa tại Trường CĐCĐST từ ngày 

12/10/2016 đến ngày 29/10/2016. Các hoạt động giao lưu, học tập và chia sẻ văn hóa của 

giáo viên và học sinh trao đổi đã giúp CBGV và HSSV hai trường thêm hiểu biết về văn hóa 

và ngôn ngữ của hai nước Việt Nam-Thái Lan và tạo cơ hội để HSSV hai nước học tập và 

làm việc tại nước đối tác.  

Từ ngày 15-20/7/2019, Nhà trường đã cử 01 lãnh đạo đến tham dự Hội thảo Giao lưu 

Giáo dục - Hướng nghiệp Đài Loan - Việt Nam năm 2019 tại Đài Loan. Trong dịp này, Nhà 

trường đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với 13 trường đại học kỹ thuật và công nghệ Đài Loan 

nhằm trao đổi học thuật trong lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu, xây dựng chương trình liên kết 

đào tạo, chương trình ngắn hạn và thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi giáo 

viên và sinh viên [6.5.09].  

Hằng năm, nhà trường đều có thực hiện báo cáo công tác đối ngoại của năm và phương 

hướng hoạt động đối ngoại cho năm tiếp theo.  

Theo hướng dẫn của UBND tỉnh Sóc Trăng, trường đã thực hiện Báo cáo công tác đối 

ngoại 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm 2014 [6.4.05] và Báo cáo công tác đối ngoại 6 

tháng cuối năm 2014 và kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015 [6.5.05]. Ngày 02/11/2015, Trường 

thực hiện Báo cáo công tác đối ngoại năm 2015 và Phương hướng công tác đối ngoại năm 

2016 [6.5.05]. Báo cáo số 169/BC-CĐCĐ ngày 01 tháng 11 năm 2016 đã tổng kết công tác 

đối ngoại năm 2016 và đề ra phương hướng công tác đối ngoại năm 2017 của trường 

[6.5.06]. 
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Báo cáo số 143/BC-CĐCĐ ngày 23 tháng 10 năm 2017 đã tổng kết công tác đối ngoại 

năm 2017 và đề ra phương hướng công tác đối ngoại năm 2018 của trường [6.5.07]. 

Báo cáo số 145/BC-CĐCĐ ngày 02 tháng 11 năm 2018 tổng kết công tác đối ngoại 

năm 2018 và đề ra phương hướng công tác đối ngoại năm 2019 của trường [6.5.08].  

Hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai ở trường đã góp phần nâng cao chất lượng 

đội ngũ CBGV và chất lượng đào tạo của nhà trường.   

Thông qua thời gian làm việc và giao lưu với giáo viên tình nguyện của Tổ chức 

Princeton tại Châu Á, CBGV trường đã có điều kiện để rèn luyện tiếng Anh và trao đổi văn 

hóa từ đó nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và mở rộng kiến thức về văn hóa Mỹ.  

Khi học tập với giáo viên bản xứ thuộc Tổ chức Princeton tại Châu Á, sinh viên chuyên 

ngành Tiếng Anh phát âm chuẩn hơn, sử dụng ngôn ngữ phù hợp với các tình huống cụ thể. 

Đồng thời sinh viên cũng mở rộng kiến thức về văn hóa và xã hội Mỹ và tự tin hơn khi giao 

tiếp với người nước ngoài.  

Các chuyến thăm và trao đổi giáo viên và HSSV của Trường CĐCĐST và Trường Ban 

Pongwuadaeng (Thái Lan) đã giúp cho CBGV hai trường mở rộng kiến thức về văn hóa, xã 

hội, và học tập kinh nghiệm của nhau trong công tác đào tạo và liên kết đào tạo với các nước 

trên thế giới và định hướng hội nhập cộng đồng chung ASEAN của hai trường. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Hoạt động hợp tác quốc tế của trường đã giúp nâng cao chất lượng đội 

ngũ và chất lượng đào tạo của trường. 

- Những tồn tại: Nhà trường còn có quá ít các hoạt động về quan hệ quốc tế, từ đó chưa 

có đóng góp nhiều vào việc phát triển nguồn lực của trường. Chưa khai thác được nhiều tiềm 

năng của giáo viên tình nguyện. Trường chưa tìm kiếm được mối quan hệ hợp tác quốc tế 

trong phát triển đầu tư tài chính, cơ sở vật chất, NCKH và chuyển giao công nghệ.  

Nhận định: 

Trường sẽ tiếp tục tăng cường mối quan hệ với Tổ chức Princeton tại Châu Á trọng việc 

tiếp nhận giáo viên tình nguyện đến giảng dạy tiếng Anh cho CBGV và HSSV trường. Có kế 

hoạch khai thác tiềm năng NCKH ở các giáo viên tình nguyện. Bên cạnh đó, nhà trường sẽ 

tiếp tục khai thác mối quan hệ với các trường học ở Thái Lan và thông qua mối quan hệ đó 

mở rộng các mối quan hệ với các trường học khác ở các nước trong khu vực nhằm phát triển 

các chương trình trao đổi giáo dục, liên kết đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 6: 01 điểm 

 

3.2.7 TIÊU CHÍ 7: Quản lý tài chính 

Đánh giá tổng quát tiêu chí 7: 

Mở đầu: 

Trường CĐCĐ Sóc Trăng là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần chi hoạt động 

thường xuyên, tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính theo đúng các quy định của pháp 

luật. Nhà trường có bộ phận kế toán chuyên trách - Phòng Kế hoạch tài chính, hoạt động 

chính là đảm nhận công tác chuyên môn lập kế hoạch và nghiệp vụ kế toán tài chính, tham 

mưu cho Ban giám hiệu về quản lý và chấp hành pháp luật Nhà nước về quản lý tài chính. 

Công tác quản lý tài chính của trường đã chấp hành đúng các quy định của pháp luật và 

quy định trong Quy chế Chi tiêu nội bộ của trường. Các nguồn kinh phí luôn được sử dụng ưu 

tiên cho các hoạt động đào tạo, đầu tư tăng cường cơ sở vật chất phục vụ dạy học và tiền 

lương cho CBGV, viên chức và người lao động. 
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Hàng năm trường lập kế hoạch đào tạo, và trên cơ sở kế hoạch đào tạo đó đã xây dựng 

dự toán thu chi ngân sách theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ quy định đồng thời phù hợp với 

mục tiêu chiến lược phát triển của Nhà trường.  

Công tác lập kế hoạch tài chính của trường được thực hiện theo hướng dẫn về mẫu biểu 

quy định, đáp ứng yêu cầu về nội dung, phục vụ toàn bộ các hoạt động trong năm của nhà 

trường và chấp hành chế độ quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước. Công tác tài chính của 

trường thực hiện đúng quy định về công khai kịp thời, minh bạch các nguồn thu, khoản chi. 

Trường cũng đã có các giải pháp phù hợp để tăng nguồn thu ngoài ngân sách để cải 

thiện thu nhập cho người lao động.  

* Những điểm mạnh:  

Thực hiện theo đúng các quy định về quản lý tài chính, có hệ thống báo cáo tài chính, sổ 

sách rõ ràng, đầy đủ và chính xác.  

Các phòng, khoa chức năng thực hiện đúng quy định trong việc mua sắm trang thiết bị, 

tài sản và vật tư trong công tác giảng dạy, học tập.  

Công tác xây dựng kế hoạch tài chính và triển khai thực hiện kế hoạch tài chính hàng 

năm được xây dựng theo đúng quy định, luôn bám sát yêu cầu thực tiễn và được công khai 

đến các đơn vị. 

Có kế hoạch thực hiện việc huy động, phát triển các nguồn lực tài chính.  

Trường xây dựng và hoạt động theo Quy chế chi tiêu nội bộ được cập nhật hàng năm 

qua Hội nghị Cán bộ viên chức và dựa trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Nhà nước. Quá trình 

thực hiện quy chế đó đã thực sự phát huy tác dụng hiệu quả của nó và đảm bảo sự cho phát 

triển của nhà trường trong tình hình mới. 

* Những tồn tại: 

Nguồn kinh phí cấp còn hạn hẹp, nguồn thu dịch vụ và khác được Trường giữ lại hàng 

năm có xu hướng giảm dần, nguồn thu dịch vụ chưa đa dạng và còn ít. Chưa có nguồn thu từ 

hoạt động NCKH và chuyển giao công nghệ. Cho nên chưa đầu tư mạnh cho cơ sở vật chất và 

trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn về đào tạo. 

Đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính còn trẻ, có nhiều biến động, chưa có nhiều kinh 

nghiệm thực tế. 

* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 

Trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Nhà trường dựa trên những dự báo tài chính 

của cơ quan chuyên môn tài chính cấp trên và tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị để lập dự 

toán thu chi tại đơn vị cho phù hợp.  

Xây dựng quy trình cụ thể trong việc phân phối tài sản cho các phòng, khoa và nhà 

trường có kế hoạch phối hợp tất cả các phòng khoa chức năng để xây dựng định mức chi phí 

tài chính cho từng ngành nghề đào tạo. 

Hoàn thiện thêm quy trình thủ tục thanh toán chuẩn hóa, công khai, minh bạch và đúng 

quy định về tài chính. 

Tìm các giải pháp nhằm đa dạng hoá nguồn thu phục vụ cho nhu cầu phát triển của 

trường trong những năm tiếp theo; nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ sao 

cho phù hợp với đặc điểm nhà trường và mục tiêu đào tạo, góp phần nâng cao đời sống 

CBGV. 

Thường xuyên đưa cán bộ của phòng tập huấn các kỹ năng nghiệp vụ, phối hợp trong 

công tác để luân phiên đảm bảo thuần thục các phần hành. 
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Điểm đánh giá tiêu chí 7 

 

Tiêu chí, tiêu chuẩn   Điểm tự đánh giá 

Tiêu chí 2 4/6 

Tiêu chuẩn  1 01 

Tiêu chuẩn  2  01 

Tiêu chuẩn  3  01 

Tiêu chuẩn  4  01 

Tiêu chuẩn  5  00 

Tiêu chuẩn  6  00 

 

Tiêu chuẩn 1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo 

quy định và công bố công khai. 

Mô tả: 

Trường CĐCĐ Sóc Trăng là đơn vị được giao quyền tự chủ một phần về kinh phí, việc 

thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế vẫn theo quy định của nhà nước theo sự hướng 

dẫn tại Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14 tháng 2 năm 2015 [1.3.02]; 

[1.3.05]. 

Thực hiện quy định về quản lý tài chính hiện hành, hàng năm nhà trường đều tổ chức 

xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ trong đó quy định các nội dung thu, chi trong phạm vi chế 

độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy định hiện hành của Nhà nước và có những nội dung chi có 

tính chất đặc thù riêng của Nhà nước. Quy chế chi tiêu nội bộ được Sở Tài chính phê duyệt và 

gửi tại Kho bạc nơi giao dịch để kiểm soát chi [6.1.10]. 

Nhà trường thực hiện đầy đủ quy định về chế độ kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-

BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính thay thế Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 

30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp. Nhà 

trường có đầy đủ hệ thống hồ sơ, sổ sách về quản lý tài chính hàng năm [7.2.01];[7.2.02]. 

Nhà trường áp dụng Thông tư số 61/2017/TT-BTC Hướng dẫn về công khai ngân sách 

đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách hỗ trợ. Hàng năm, Sở Tài chính 

tỉnh Sóc Trăng có văn bản hướng dẫn lập dự toán tài chính với yêu cầu nhà trường bám sát 

các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trên cơ chế, chính sách hiện hành. Trường có văn bản quy 

định về việc xây dựng kế hoạch dự toán tài chính [7.2.01]. 

Hàng quý, hàng năm nhà trường đều có các báo cáo quyết toán tài chính theo quy định 

và công khai tại bảng thông báo của Trường [7.2.02]. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: 

Thực hiện theo đúng các quy định về tài chính, có hệ thống báo cáo tài chính, sổ sách rõ 

ràng, đầy đủ và chính xác. 

Trường cập nhật đầy đủ các văn bản nghị định, thông tư hướng dẫn trong việc thu chi 

tài chính phù hợp theo yêu cầu cơ quan chủ quản. 

- Những tồn tại: 

Công tác lập kế hoạch tài chính các năm qua chưa sát với thực tế khi thực hiện do chỉ 

tiêu tuyển sinh luôn biến động và thay đổi. 

Nhận định: 
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Trong thời gian tới nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện theo đúng các quy định về tài chính, 

cập nhật đầy đủ các nghị định, thông tư hướng dẫn trong việc thu chi tài chính cho phù hợp và 

chính xác. 

Thực hiện công khai quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính với cơ 

quan chuyên môn tài chính cấp trên và trong nội bộ đơn vị. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 7: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 2: Quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo; tham gia sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ đúng theo quy định. 

Mô tả: 

Nhà trường thực hiện đầy đủ quy định về chế độ kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-

BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Hàng năm, tiến hành lập dự toán thu chi về hoạt 

động dịch vụ đào tạo theo quy định của Sở tài chính, đồng thời theo dõi và kiểm tra nguồn thu 

dịch vụ, chi dịch vụ theo dự toán đã lập, nguồn thu này gửi tại Kho bạc chung với nguồn thu 

học phí [Nguồn 3714]. 

Có đầy đủ hệ thống hồ sơ, sổ sách về quản lý tài chính hàng năm của hoạt động dịch vụ 

[7.2.01];[7.2.02]. 

Việc thu chi, quyết toán tài chính nhà trường thực hiện đúng theo biểu mẫu quy định 

quy định của Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. 

Có báo cáo tài chính hàng năm [7.2.02]. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Nhà trường có các báo cáo tài chính được lập hàng năm, hệ thống sổ sách 

ghi chép lưu trữ và công tác quyết toán thường xuyên tại trường theo từng quí và năm tài 

chính và các bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí từng tháng, quí, năm tại Kho bạc Nhà nước 

tỉnh. 

- Những tồn tại: Việc kiểm tra và theo dõi trên một số tài khoản kế toán chưa hợp lý. 

Nhận định: 

Tiếp tục thực hiện thu chi, quyết toán, báo cáo tài chính theo đúng quy định; có hồ sơ 

lưu trữ chứng từ theo chế độ kế toán tài chính của Nhà nước.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 7: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 3: Trường có các nguồn lực về tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt 

động của trường. 

Mô tả: 

Nguồn lực tài chính của trường dùng cho hoạt động được cấp từ NSNN, nguồn thu học 

phí (học phí các lớp hệ chính quy, tỷ lệ học phí các lớp liên kết đào tạo, các khoản thu khác), 

nguồn thu dịch vụ khác như cho thuê nhà giữ xe, căn-tin, cho thuê hội trường, phòng học, đào 

tạo và thi cấp chứng chỉ anh văn, tin học,...  Nguồn thu này không ổn định và biến động theo 

từng năm và có chiều hướng giảm dần do số lượng học viên, HSSV giảm [7.3.01]. 

Trường luôn theo dõi và tổng hợp các nguồn thu phát sinh hàng tháng, hàng quý, hàng 

năm [7.3.02]. Trên cơ sở căn cứ kết quả đào tạo, tài chính hàng năm nhà trường đều có tổng 

hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí hoạt động. Ngoài việc đảm bảo đủ kinh phí 

phục vụ cho hoạt động đào tạo của nhà trường thì nhà trường cũng đã thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ với NSNN, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài [7.3.02]. 
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Phân tích: 

- Điểm mạnh: 

Nguồn kinh phí NSNN cấp hàng năm tại đơn vị được sử dụng đúng mục đích, rõ ràng 

và được cơ quan chủ quản, cơ quan kiểm soát chi như Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh 

thẩm tra phê duyệt theo từng năm.  

- Những tồn tại: 

Nguồn kinh phí NSNN cấp hàng năm còn thấp so với tình hình biến động tăng của giá 

cả thị trường và sự thay đổi của nhu cầu tiền lương nên kinh phí chưa đáp ứng được việc ổn 

định thu nhập của người lao động trong trường. 

Nhận định: 

Phân bố sử dụng nguồn tài chính hợp lý hơn đảm bảo đúng yêu cầu và quy định về 

giảng dạy cũng như các hoạt động đào tạo của trường, kiểm soát và tăng cường tiết kiệm chi 

tiêu hợp lý hơn, đảm bảo cân đối về tài chính. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 7: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 4: Thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán đúng quy định. 

Mô tả: 

Nhà trường thực hiện đầy đủ quy định về chế độ kế toán theo Thông tư 107/2017/TT-

BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính. Nhà trường có đầy đủ hệ thống hồ sơ, sổ sách về 

quản lý tài chính hàng năm [7.2.01]. 

Việc thu chi, quyết toán, báo cáo tài chính nhà trường đã thực hiện đúng quy định theo 

Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính thay thế Quyết định số 

19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán Hành 

chính sự nghiệp [7.4.01]. 

Năm 2017 có biên bản kết luận thanh tra tài chính của cơ quan Thanh tra tỉnh Sóc Trăng 

về tình hình tài chính và xây dựng cơ bản trong 3 năm 2014, 2015 và 2016 [7.4.02] của nhà 

trường còn một vấn đề cần chấn chỉnh về thực hiện chi kinh phí. Kết luận của cơ quan Thanh 

tra tỉnh cũng đã chỉ rõ việc quản lý tài chính của nhà trường còn một số sai phạm cần chấn 

chỉnh, khắc phục. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: 

Có hệ thống sổ sách, chứng từ lưu trữ theo Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 

20/11/2015 và Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính thay thế 

Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ 

kế toán Hành chính sự nghiệp. Trong quá trình thực hiện tuân thủ các quy định về quản lý tài 

chính, có hệ thống báo cáo tài chính, sổ sách đầy đủ. 

- Những tồn tại: 

Một số thủ tục thanh toán còn trong quá trình hoàn thiện và chỉnh sửa cho hợp pháp và 

hợp lý. 

Nhận định: 

Chấn chỉnh lại các nội dung chi trong Quy chế CTNB theo nguồn lực tài chính hiện có 

của nhà trường và căn cứ vào các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 7: 01 điểm 
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Tiêu chuẩn 5: Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán; thực hiện kiểm toán theo quy 

định; xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các quy định 

về quản lý và sử dụng tài chính khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện 

công khai tài chính theo quy định. 

Mô tả: 

Năm 2019, Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế 

toán đối với Phòng Kế hoạch tài chính của trường và các đơn vị trực thuộc. 

Thông qua việc tự kiểm tra này đề ra phương hướng phát triển tốt hơn, đồng thời định 

hướng cho công tác tài chính trong nhà trường thực hiện đúng quy định, đạt hiệu quả cao và 

minh bạch đối với toàn thể người lao động. Từ đó định hướng công tác tài chính trong tương 

lai và có điều chỉnh theo yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp của người lao động. 

Trong năm 2019 cơ quan chủ quản không tiến hành thanh tra, kiểm tra tại trường. 

Trong năm 2019, Trường tiếp tục tiến hành khắc phục và xử lý những nội dung còn thiếu sót và 

điều chỉnh lại chế độ, chính sách theo yêu cầu của người lao động, rà soát và điều chỉnh lại Quy chế chi 

tiêu nội bộ, chấm dứt các khoản chi không phù hợp, các khoản không nằm trong quy định trong Quy 

chế chi tiêu nội bộ và không có căn cứ văn bản, thu hồi những khoản chi sai phạm và nộp trả NSNN,... 

[7.5.01]. 

Hàng quý, năm, nhà trường đều có các báo cáo về việc công khai công tác tài chính dán 

tại bảng thông báo của trường đồng thời công khai trong các cuộc họp lãnh đạo chủ chốt 

[7.3.02]. 

Việc công khai xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm được nhà trường thực hiện trên 

cơ sở lấy ý kiến của các đơn vị về việc xây dựng kế hoạch (dự đoán về đào tạo), sau đó trình 

Sở Tài chính phê duyệt.  

Hiện nay, trường chưa thành lập được bộ phận kiểm toán nội bộ. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: 

Hàng quý, năm nhà trường đều có các báo cáo công khai công tác lập và thực hiện dự 

toán tài chính. 

Những khoản thanh quyết toán tài chính đều được thực hiện trên nguyên tắc công khai 

và dân chủ.  

Luôn rà soát và điều chỉnh những khoản chi tiêu trong đơn vị theo đúng văn bản nhà 

nước quy định và chi tiêu tiết kiệm để cân đối nguồn tài chính. 

Sau khi có kết luận thanh tra về các vấn đề sai phạm nhà trường đã tiến hành họp để rà soát, điều 

chỉnh những sai sót và thành lập các tổ xử lý các trường hợp sai phạm. 

- Những tồn tại: 

Trong năm 2019 Trường CĐCĐ Sóc Trăng chưa thành lập được bộ phận kiểm tra kiểm 

toán nội bộ về tài chính trong đơn vị. 

Nhận định: 

Tiến hành xây dựng kế hoạch tài chính cho năm 2020 và các năm tiếp theo. Phòng Kế 

hoạch tài chính thường xuyên tự kiểm tra chứng từ kế toán hàng tháng, quý, năm và lập báo 

cáo tài chính kịp thời, đúng quy định. Ngoài ra hàng tháng, quý, Phòng Kế hoạch tài chính 

tham mưu cho lãnh đạo nhà trường tiến hành công khai các nguồn thu chi tại đơn vị và đối 

chiếu số dư kinh phí với Kho bạc Nhà nước tỉnh. 

Nghiên cứu các văn bản một cách kỹ lưỡng để thực hiện đúng theo quy định các thủ tục 

thanh toán. 
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Có báo cáo cụ thể gửi về cơ quan Thanh tra tỉnh về việc xử lý và khắc phục các trường 

hợp sai phạm trong thời gian cho phép của Thanh tra. 

Trong năm 2019 và những năm tiếp theo nhà trường tiếp tục duy trì việc thực hiện công 

khai minh bạch tài chính đã được cơ quan chủ quản thẩm tra phê duyệt theo từng năm. Có kế 

hoạch huy động, phát triển các nguồn lực tài chính. Có kế hoạch thành lập bộ phận kiểm toán 

trong nội bộ nhà trường về tình hình thu chi và kiểm toán báo cáo tài chính. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 7: 0 điểm 

 

Tiêu chuẩn 6: Hằng năm, trường có đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của trường; 

có các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lượng 

các hoạt động của trường. 

Mô tả: 

Thời gian gần đây, Phòng tham mưu đưa ra những báo cáo dự toán về tình hình tài 

chính, thể hiện việc đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của trường. 

Có các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhưng chưa thể hiện 

bằng văn bản. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Đã từng bước thay đổi trong vấn đề dự báo tài chính. 

- Những tồn tại: 

Những năm qua nhà trường chưa đưa ra được các báo cáo đánh giá hiệu quả sử dụng 

nguồn tài chính của trường một cách cụ thể bằng văn bản, khâu kiểm tra và đánh giá hiệu quả 

sử dụng tài chính chưa được thực hiện bài bản theo quy định và chưa thể hiện rõ ràng bằng 

văn bản.  

Nhận định: 

Xây dựng kế hoạch và đưa ra các biện pháp cụ thể nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng 

nguồn tài chính. Thường xuyên cân đối nguồn tài chính và phân bổ nguồn lực tài chính hợp lý 

đáp ứng nhu cầu cơ bản của các đơn vị và các hoạt động chung của trường. Tuy nhiên cần 

đảm  bảo ưu tiên kinh phí phục vụ cho hoạt động học tập và giảng dạy vì hiện nay nguồn thu 

đã bị thu hẹp lại do số lượng đào tạo giảm mạnh, thực hiện tuyển sinh không đạt chỉ tiêu. 

Thành lập Hội đồng đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính hàng năm để nâng cao 

chất lượng sử dụng tài chính. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6 tiêu chí 7: 0 điểm 

 

3.2.8 TIÊU CHÍ 8: Dịch vụ người học 

Đánh giá tổng quát tiêu chí 8: 

Mở đầu: 

Nhà trường luôn quan tâm đảm bảo tốt nhất các điều kiện phục vụ học tập, hoạt động 

phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tạo sân chơi lành mạnh để HSSV học tập 

và rèn luyện, đồng thời xây dựng môi trường thân thiện, tích cực nhưng kỹ cương nền nếp. 

Công tác quản lý, giáo dục HSSV được nhà trường hết sức coi trọng và được thực hiện 

đồng bộ từ các bộ phận chức năng; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý kịp thời các vi 

phạm nếu có. 

Ngay từ đầu khóa học và đầu mỗi năm học, trường đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân 

- HSSV”. Phòng Đào tạo phổ biến về chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, mục tiêu đào 

tạo, các yêu cầu về chuyên môn của từng ngành nghề; phổ biến quy chế thi, kiểm tra đánh 

giá, điều kiện xét tốt nghiệp cho HSSV; Phòng CTHSSV truyền đạt nội dung các nội quy, 

quy chế của nhà trường; Phòng TC-HC-QT hướng dẫn thực hiện nội quy ra vào cơ quan, một 

số quy định của nhà trường,... Tất cả những nội quy, quy chế đều được phổ biến tới người 

học. 
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Việc cung cấp cho người học các thông tin cần thiết về nghề nghiệp, nhu cầu của thị 

trường lao động; tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp được Bộ 

phận tuyển sinh, trực thuộc Phòng Đào tạo và Trung tâm Liên kết đào tạo thực hiện thường 

xuyên và có hiệu quả. 

Định kỳ mỗi học kỳ, Nhà trường đều tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường, giáo 

viên chủ nhiệm và đại diện HSSV các lớp nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những khó 

khăn trong quá trình học tập và rèn luyện của HSSV, qua đó giải quyết những vấn đề HSSV 

gặp phải. 

Tại các buổi sinh hoạt lớp thứ sáu hàng tuần, người học còn được cung cấp thêm những 

thông tin về các hoạt động của nhà trường thông qua giáo viên chủ nhiệm lớp. Ngoài ra 

HSSV còn được tư vấn đầy đủ tại Phòng CTHSSV, Phòng Đào tạo nếu có nhu cầu. 

* Những điểm mạnh:  

Nhà trường cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người học về mục tiêu, chương trình 

đào tạo, các yêu cầu về chuyên môn cần đạt được của khoá học; người học được phổ biến đầy 

đủ về quy chế thi và kiểm tra, đánh giá, điều kiện xét tốt nghiệp và các nội quy, quy định của 

nhà trường. 

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao ngoài giờ; đảm 

bảo an ninh trật tự trong trường học; có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ;  

Nhà trường cập nhật thông tin thị trường lao động, giới thiệu việc làm cho người học và 

tổ chức các cuộc tiếp xúc giữa người học và nhà tuyển dụng, đáp ứng được yêu cầu việc làm 

phù hợp với ngành nghề đào tạo của người học. 

* Những tồn tại: 

Do điều kiện khách quan nên hiện tại nhà trường chưa có khu ký túc xá cho HSSV nên 

tất cả HSSV đều phải ở ngoại trú, điều này đã gây ảnh hưởng đến việc không đạt được tiêu 

chuẩn 8.5 trong bộ tiêu chí, tiêu chuẩn KĐCL cơ sở GDNN. 

* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 

Đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyển sinh, giới thiệu việc làm. 

Tăng cường các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho HSSV.  

Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho người học để định hướng, lựa 

chọn ngành nghề phù hợp. 

Tích cực tìm kiếm đối tác là các đơn vị sử dụng lao động ký kết các hợp đồng đào tạo và 

cung ứng lao động giúp người học sau khi tốt nghiệp có ngay việc làm phù hợp. 

Điểm đánh giá tiêu chí 8 
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Tiêu chuẩn 1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; 

quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các chế độ, 

chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo 

quy định. 

Mô tả: 

Trường CĐCĐST là một cơ sở GDNN có chức năng đào tạo đa ngành, đa cấp, đa hệ, đa 

lĩnh vực cho nên việc cung cấp thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo là cần thiết. Bên 

cạnh đó, nhà trường cũng trang bị cho người học những quy định chung về quy chế kiểm tra, 

thi, xét công nhận tốt nghiệp. 

Ngay từ khi người học có nhu cầu tìm hiểu ngành nghề cần học, bộ phận tư vấn tuyển 

sinh của nhà trường đã cung cấp chi tiết những thông tin cần thiết cho người học, cụ thể như: 

chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo, điều kiện thực hành, học phí, thủ tục nhập học, vị trí 

công việc và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp [8.1.01]. 

Vào đầu mỗi năm học, Phòng CTHSSV xây dựng kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân - 

HSSV” đầu khóa và đầu năm học [8.1.02], yêu cầu các đơn vị có liên quan giới thiệu đến 

người học những nội dung cần thiết: Phòng Đào tạo triển khai thông tin về quy chế đào tạo, 

cách tính điểm học phần, quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp,… Phòng 

CTHSSV sẽ cung cấp những thông tin về các chế độ, chính sách, vay vốn ưu đãi học tập, 

hoãn nghĩa vụ quân sự, nội quy của trường, quy trình đánh giá rèn luyện HSSV… 

[8.1.03];[8.1.04];[1.12.02]. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên sẽ phổ biến kế hoạch hoạt động, 

kế hoạch công tác Đoàn Hội và phong trào thanh niên theo học kỳ và năm học. 

Ngay từ đầu khóa học và đầu mỗi năm học, Trường đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công 

dân - HSSV”, qua đó triển khai đến người học chương trình đạo tạo quy chế đào tạo, nội quy, 

quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm 

bảo chất lượng dạy và học [8.1.03];[8.1.04];[1.12.02]. 

Nhằm tạo điều kiện cho HSSV hiểu rõ hơn về các quy chế, trong “Tuần sinh hoạt công 

dân - HSSV” Phòng Đào tạo còn trao đổi và giải đáp các thắc mắc của HSSV về quy chế 

kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp. 

Bên cạnh đó, nhà trường còn hướng dẫn, giúp đỡ người học nắm bắt các thông tin liên 

quan thông qua giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập, hệ thống website của trường. Bản tin 

phát thanh học đường của trường cũng thường xuyên phổ biến các quy định liên quan đến 

người học như Luật Giáo dục, Luật GDNN, quy chế đào tạo,… 

Ngoài ra, vào đầu khóa học nhà trường còn cung cấp cho người học quyển Sổ tay HSSV 

[1.12.01], trong đó có đầy đủ các nội dung về chương trình đào tạo, quy chế kiểm tra, thi và 

xét công nhận tốt nghiệp và những thông tin chung của nhà trường.  

Phân tích: 

- Điểm mạnh: 

Thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt 

nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các 

điều kiện đảm bảo chất lượng dạy và học được triển khai, phổ biến rộng rãi đến người học 

thông qua nhiều hình thức qua đó giúp người học nắm được những thông tin cần thiết nhằm 

phục vụ tốt nhu cầu học tập. 

HSSV ngay khi vào trường sẽ biết được những tiêu chí về chuẩn nghề nghiệp mà mình 

học để sau khi tốt nghiệp ra trường có thể đáp ứng được các yêu cầu của nhà tuyển dụng, của 

xã hội. 

- Những tồn tại: 
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Nhà trường có ban hành Sổ tay HSSV, tuy nhiên nội dung chưa được phong phú để 

người học theo dõi và vận dụng tốt. Chưa cập nhật kịp thời những thay đổi về mục tiêu, 

chương trình đào tạo, quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp,… vào Sổ tay HSSV. 

Nhận định: 

Từ năm 2018, nhà trường sẽ đẩy mạnh việc phổ biến, triển khai các quy định liên quan 

đến người học, quy chế đào tạo, chế độ, chính sách,… thông qua các kênh hiện có của trường: 

website, bản tin phát thanh học đường, thông tin nội bộ. Cập nhật những thông tin mới nhất 

liên quan đến người học để sửa đổi và bổ sung vào Sổ tay HSSV. Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, khuyến khích người học thực hiện tốt các quy định, quy chế của nhà trường. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 8: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định. 

Mô tả: 

 Hằng năm, ngay từ “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” vào đầu mỗi năm học, Nhà 

trường đều tổ chức triển khai cho HSSV về các chế độ chính sách miễn, giảm học phí theo 

Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 và Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 

02/10/2015 của Chính phủ; chế độ vay vốn hỗ trợ chi phí học tập dành cho HSSV; tạm hoãn 

nghĩa vụ quân sự; học bổng khuyến khích học tập [6.1.10]. 

Trường luôn cập nhật những văn bản mới nhất về miễn giảm học phí cho HSSV của Bộ 

LĐ-TB&XH đồng thời triển khai và hướng dẫn người học hoàn tất các thủ tục để được chi trả 

đúng theo quy định.  

Nguồn kinh phí thực hiện chính sách được cân đối trong dự toán chi NSNN cho sự 

nghiệp giáo dục đào tạo hàng năm theo phân cấp hiện hành của Luật Ngân sách và do các địa 

phương trực tiếp quản lý. 

Đảm bảo chính xác, kịp thời và đúng đối tượng. Thực hiện công bằng, công khai và dân 

chủ trong việc giải quyết chế độ, chính sách đối với HSSV. 

Năm học 2018 - 2019, nhà trường đã xét duyệt hồ sơ của HSSV thuộc các đối tượng, 

con gia đình chính sách; người dân tộc thiểu số thuộc diện nghèo, cận nghèo, qua đó đã miễn 

học phí cho lượt 12 HSSV với tổng số tiền 29.060.000đ. 

Danh sách HSSV thuộc các đối tượng trên được Phòng CTHSSV lập theo từng học kỳ 

của từng năm học và được quản lý, chặt chẽ, khoa học và được lưu trữ trên máy tính và bằng 

văn bản [1.12.02]. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: 

Triển khai đầy đủ các chế độ, chính sách mà nhà trường đang áp dụng đến HSSV, 

hướng dẫn người học thực hiện đầy đủ các thủ tục để được hưởng các chế độ, chính sách. 

Nhà trường đã thực hiện và vận dụng những chế độ, chính sách xã hội theo quy định của nhà 

nước, của ngành, đầy đủ và kịp thời. Công tác lưu trữ hồ sơ được quan tâm thực hiện tốt. 

- Những tồn tại: 

Do nhiều yếu tố tác động nên việc miễn học phí cho HSSV chưa được thực hiện trực 

tiếp mà phải thông qua việc thu học phí trước sau đó xét hồ sơ và hoàn tiền lại cho người học. 

Tuy nhiên, việc hoàn trả diễn ra khá chậm trễ. 

Nhận định: 

Tăng cường công tác phổ biến, triển khai các chế độ, chính sách đến người học bằng các 

hình thức sẵn có của nhà trường. Quản lý danh sách người học thuộc các đối tượng ưu tiên 

chặt chẽ và khoa học hơn. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 8: 01 điểm 
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Tiêu chuẩn 3: Có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối 

với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Người học được hỗ trợ kịp thời trong 

quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

Mô tả: 

Nhà trường có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời 

đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Người học được hỗ trợ kịp thời 

trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học tập [6.1.10]. 

Ngay trong “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” đầu khóa và đầu năm học, nhà trường đã 

triển khai những quy định về khen thưởng, các chế độ khuyến khích dành cho HSSV [8.1.02]. 

Bên cạnh đó, người học cũng có thể nắm bắt những thông tin trên qua hệ thống bản tin học 

đường hàng ngày vào đầu và giữa mỗi buổi học, thông qua giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học 

tập hoặc các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, các phòng, khoa có liên quan với HSSV 

[8.3.01]. 

Cuối mỗi học kỳ, nhà trường đều tổng hợp danh sách HSSV có thành tích tốt trong học 

tập và rèn luyện được đề nghị khen thưởng để gởi về các lớp nhằm công khai đến người học. 

Sau thời gian công khai, Hội đồng Khen thưởng-Kỷ luật HSSV nhà trường tiến hành họp xét 

và công bố danh sách HSSV được tặng học bổng khuyến khích học tập. Sau đó, danh sách 

người học đạt kết quả cao trong học tập sẽ được gửi cho lãnh đạo nhà trường, các bộ phận có 

liên quan: Phòng TC-HC-QT, Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch tài chính, Phòng CTHSSV, 

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các khoa [8.3.02]. 

Nhà trường còn triển khai đến người học các chương trình học bổng do các nhà tài trợ 

thực hiện nhằm giúp những HSSV đang có hoàn cảnh khó khăn trang trải chi phí học tập để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Trong năm học 2018 - 2019, Nhà Trường xét duyệt hồ sơ và 

đề nghị Hội Khuyến học Tỉnh cấp 27 suất học bổng Khuyến học cho 27 HSSV có hoàn cảnh 

khó khăn nhưng quyết tâm vươn lên bằng con đường học tập nên có kết quả học tập từ loại 

Giỏi và kết quả rèn luyện từ loại Tốt trở lên [8.3.04]. 

Bên cạnh đó, từ việc hỗ trợ của các doanh nghiệp, Nhà trường đã tra 12 suất học bổng 

cho thủ khoa đầu vào, đầu ra và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của năm học 2018 - 2019, 

mỗi suất trị giá 1.000.000đ. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: Nhà trường luôn thực hiện đầy đủ và kịp thời chính sách khen thưởng đối 

với HSSV đạt thành tích cao trong học tập và các hoạt động chung của nhà trường theo quy 

định của nhà nước và của ngành. 

- Những tồn tại: Không có. 

Nhận định: 

Tiếp tục thực nhiện chế độ, chính sách khen thưởng, khuyến khích kịp thời hơn nữa để 

động viên HSSV hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 8: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 4: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn 

giáo, nguồn gốc xuất thân. 

Mô tả: 

Nhà trường là một môi trường học tập nơi người học được đối xử một cách tôn trọng, 

mọi hoạt động của nhà trường đều hướng về người học, không có bất kỳ người học nào bị 

phân biệt đối xử trong bất kỳ hoạt động nào của nhà trường dựa trên giới tính, tôn giáo, nguồn 

gốc xuất thân. 
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Tất cả các dịch vụ người học được thực hiện nhằm đáp ứng tốt quyền lợi của người học 

dựa trên quyền con người, cho nên những văn bản nhà trường ban hành đều thể hiện rõ sự tôn 

trọng người học và được đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc 

xuất thân. 

Người học được nhà trường tạo mọi điều kiện để bày tỏ quan điểm thông qua các buổi 

đối thoại giữa HSSV với lãnh đạo nhà trường và các đơn vị có liên quan [8.3.01]. Trong các 

cuộc đối thoại này, HSSV được phép đưa ra ý kiến thắc mắc và góp ý của mình về các vấn đề 

liên quan đến công tác đào tạo, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, công tác HSSV,… Các ý kiến 

thắc mắc và góp ý của HSSV đều được lãnh đạo nhà trường và các đơn vị tiếp nhận xem xét 

từ đó có giải pháp, phương án điều chỉnh để công tác quản lý và giảng dạy của nhà trường 

ngày càng tốt hơn. 

Mỗi năm học, nhà trường đều tổ chức các hoạt động, các buổi tọa đàm, là diễn đàn cho 

HSSV bày tỏ quan điểm xoay quanh nguyên tắc tất cả mọi người đều có quyền bình đẳng và 

được đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính. 

Chế độ báo cáo được nhà trường thực hiện thường xuyên và nghiêm túc, qua đó, nhà 

trường tự nhìn nhận, đánh giá những mặt mạnh đã làm được trong việc tôn trọng và đối xử 

bình đẳng với người học. Đồng thời, nhìn nhận khách quan những tồn tại của nhà trường để 

đưa ra những biện pháp điều chỉnh, khắc phục để các dịch vụ dành cho người học tại trường 

càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của người học và sự phát triển của xã hội [8.4.02]. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: 

Hàng năm nhà trường đều đặn tổ chức các cuộc đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và 

các đơn vị có liên quan, tiến hành lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy 

của tất cả CBGV có tham gia giảng dạy. 

Nhà trường đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản liên quan đến người học nhằm cung 

cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để người học thuận tiện trong quá trình học tập và rèn 

luyện. Trong nội dung các văn bản được nhà trường ban hành thể hiện rõ việc người học được 

tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân của 

người học. Hằng năm, nhà trường đều có văn bản báo cáo đầy đủ, kịp thời và công khai về 

những vấn đề này. 

- Những tồn tại: 

Việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của CBGV chưa thực sự 

có hiệu quả. 

Nhận định: 

Nhà trường sẽ tiếp tục bổ sung hệ thống văn bản liên quan đến người học, đồng thời 

tăng cường triển khai các văn bản thông qua website, bản tin phát thanh học đường, thông qua 

các buổi sinh hoạt lớp, các cuộc họp định kỳ với nhà trường và các đơn vị chức năng. 

Tổ chức báo cáo định kỳ bằng văn bản về việc người học được tôn trọng và đối xử bình 

đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân. 

Trong những năm tiếp theo cần có cải tiến cách thức lấy ý kiến phản hồi từ người học về 

hoạt động giảng dạy của CBGV. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 8: 01 điểm 
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Tiêu chuẩn 5: Ký túc xá đảm bảo đủ diện tích nhà ở và các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, 

nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập của người học. 

Mô tả: 

Ký túc xá là một trong những dịch vụ giúp người học và gia đình an tâm trong việc lưu 

trú, đảm bảo an toàn trong quá trình học tập. Tuy nhiên, đến nay nhà trường chưa đầu tư xây 

dựng được khu ký túc xá dành cho người học. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: 

Không có. 

- Những tồn tại: 

Không có. 

Nhận định: 

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ lập đề án xây dựng mới 01 ký túc xá ở cơ sở mới đảm 

bảo các điều kiện về ăn ở, sinh hoạt vui chơi giải trí và học tập cho HSSV có nhu cầu nội trú. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 8: 0 điểm 

 

Tiêu chuẩn 6: Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ; dịch vụ ăn uống của trường đáp 

ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Mô tả: 

Nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát việc thực hiện công tác y tế trường học như 

chỉ đạo Phòng CTHSSV lập kế hoạch hàng năm, triển khai thực hiện công tác y tế trường học 

với các hoạt động chính như khám sức khỏe định kỳ cho HSSV vào đầu mỗi năm học. 

Năm học qua, nhà trường đã phối hợp với Bệnh viện Quân Dân y tổ chức khám sức 

khỏe định kỳ vào đầu năm học cho HSSV, qua đó sàng lọc được những HSSV có tiền sử bệnh 

tim, cao huyết áp,… để có biện pháp hỗ trợ kịp thời và bố trí học tập cho phù hợp với sức 

khỏe của HSSV [8.6.01]. 

Chăm sóc sức khỏe cho HSSV được nhà trường thực hiện thường xuyên như khám chữa 

bệnh ban đầu và cấp phát thuốc. Trường cũng đã trang bị một số loại thuốc thiết yếu theo 

Quyết định số 1220/QĐ-BYT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của Bộ Y tế về việc ban hành danh 

mục trang thiết bị, thuốc thiết yếu dùng trong trạm y tế của các đại học, học viện, trường đại 

học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở dạy nghề. 

Hiện tại, nhà trường đã trang bị 01 phòng y tế để sơ cấp cứu ban đầu và chữa những 

bệnh thông thường, có trang bị giường để bệnh nhân nghỉ dưỡng tạm thời, có tủ thuốc sơ cứu 

tại chỗ và các thiết bị dụng cụ y tế cần thiết. Trường hiện có 01 nhân viên y tế làm việc theo 

giờ hành chính và phục vụ tại các kỳ thi tốt nghiệp nhằm đảm bảo sơ cấp cứu ban đầu cho 

HSSV khi có biểu hiện xấu về sức khỏe. 

Ngoài ra, nhà trường trang bị tủ thuốc cho các khu nhà học nhằm bảo đảm sơ cấp cứu 

ban đầu cho giáo viên và HSSV theo nhu cầu.  

Nhà trường lồng ghép tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết đến 

HSSV, trong các buổi sinh hoạt lớp, họp Ban cán sự hàng tháng. Hướng dẫn cách nhận biết 

những dấu hiệu của bệnh sốt xuất huyết trên hệ thống phát thanh học đường.  

Định kỳ nhà trường tiến hành rà soát rút kinh nghiệm và có những điều chỉnh kịp thời về 

công tác chăm sóc sức khỏe cho HSSV. Thường xuyên báo cáo định kỳ và báo cáo theo 

chuyên đề về công tác tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh và công tác chăm sóc sức 

khỏe cho người học [8.6.02]. 

Nhà trường chưa tổ chức dịch vụ ăn uống dành cho người học. 
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Phân tích: 

- Điểm mạnh: 

Có nhân viên y tế túc trực để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; công tác tuyên 

truyền phòng tránh các dịch bệnh trong người học được đẩy mạnh và thực hiện thường xuyên, 

có báo cáo định kỳ.  

- Những tồn tại: 

Thiếu dịch vụ ăn uống dành cho người học. 

Do thiếu cán bộ y tế và trang thiết bị y tế còn hạn chế nên nhà trường chủ yếu thuê cơ sở 

y tế bên ngoài khám sức khỏe định kỳ cho HSSV đầu năm, đầu khóa; phòng y tế chưa riêng 

biệt, gây tâm lý ái ngại cho HSSV khi đến thăm, khám ban đầu. 

Nhận định: 

Có kế hoạch lập phòng y tế riêng biệt để phục vụ tốt nhất công tác chăm sóc sức khỏe 

HSSV. Tổ chức dịch vụ ăn uống dành cho người học đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 

và không để xảy ra bất cứ một vụ ngộ độc thực phẩm nào.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6 tiêu chí 8: 0 điểm 

 

Tiêu chuẩn 7: Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, 

tham gia các hoạt động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường. 

Mô tả: 

Hoạt động văn nghệ, thể thao và các hoạt động phong trào được nhà trường xác định là 

sân chơi chính, bổ ích và lành mạnh nhằm giúp HSSV rèn luyện năng khiếu và kỹ năng. Đây 

cũng là công cụ hiệu quả để tuyên truyền chính sách pháp luật và giáo dục chính trị tư tưởng 

cho HSSV. Hoạt động VHVN, TDTT và phong trào là hoạt động thế mạnh của nhà trường và 

được sự quan tâm rất lớn từ phía lãnh đạo. Thông qua các hoạt động VHVN, TDTT HSSV có 

điều kiện rèn luyện sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần; qua đó, giúp cho HSSV học tập tốt, 

rèn luyện tốt. 

Các hoạt động VHVN, TDTT được duy trì tổ chức thường xuyên với nhiều hình thức 

như: Hội thi tiếng hát HSSV, Hội thi HSSV thanh lịch, Hội thi báo ảnh, Hội thi trang trí heo 

đất,… chào mừng ngày truyền thống HSSV 09/01, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

03/02, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, ngày giải phóng miền Nam 30/4, ngày 

Quốc tế lao động 01/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Quốc khánh nước Cộng hoà 

XHCN Việt Nam 02/9, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và các ngày lễ, ngày hội dân tộc,… 

Qua các hoạt động này, nhà trường cũng tập hợp được nhiều HSSV có năng khiếu góp phần 

phát huy hiệu quả năng lực của đội văn nghệ trường, từ đó phục vụ và hỗ trợ tốt các chương 

trình chào mừng, kỷ niệm những ngày lễ lớn trong và ngoài trường, kể cả các hoạt động 

VHVN của tỉnh [8.7.01]. 

Công tác thể dục thể thao, trường đã thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên các 

CLB như cầu lông, bóng đá, bóng chuyền… Hàng năm, Đoàn trường, Hội Sinh viên, Phòng 

CTHSSV và tổ Giáo dục Thể chất thường xuyên phối hợp tổ chức các giải thi đấu thể thao và 

các trò chơi dân gian tạo nên sân chơi lành mạnh cho HSSV sau những giờ học tập căng 

thẳng [8.7.01]. Người học tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, luyện tập thể dục thể 

thao và tham gia các hoạt động xã hội là một trong những mục tiêu giáo dục toàn diện mà 

Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường luôn quan tâm và chú trọng phát triển nhằm rèn luyện 

tinh thần, thể lực, nâng cao thể chất, thể trạng, đồng thời giảm căng thẳng trong quá trình học 

tập cho HSSV.   
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Nhà trường thường xuyên báo cáo công tác này về Bộ thông qua Báo cáo công tác 

HSSV theo năm học, theo giai đoạn hoặc công tác giáo dục thể chất trong trường học 

[8.7.02]. 

Nhà trường tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an địa phương đảm bảo 

an ninh, trật tự trường học, phòng chống âm mưu kích động, lôi kéo HSSV tham gia vào các 

hoạt động vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Thực 

hiện có hiệu quả công tác quản lý, tuyên truyền giáo dục và phối hợp ngăn chặn tình trạng 

đánh nhau ở trong và ngoài trường học. Chủ động đề xuất và thực hiện các giải pháp xây 

dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực [8.7.03]. 

Nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với công an địa phương trong 

công tác đảm bảo an ninh trật tự, trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015; phối hợp với chính quyền địa phương và chủ 

các  nhà trọ nơi trường đóng xây dựng mô hình quản lý HSSV ngoại trú thông qua sổ liên hệ 

nhằm đảm bảo việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong quan hệ giữa 

HSSV của trường với nhân dân địa phương. Vào đầu mỗi năm học, nhà trường đều tổ chức 

đối thoại với chính quyền địa phương và chủ nhà trọ khu vực trường đóng để tiếp tục triển 

khai và thực hiện tốt công tác quản lý HSSV ngoại trú [8.7.03]. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: 

Nhà trường luôn điều kiện cho HSSV tham gia hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục 

thể thao, tham gia các hoạt động xã hội. 

HSSV luôn luôn chấp hành tốt các quy chế, quy định của trường, chủ động, tích cực 

tham gia đã đạt được nhiều thành tích trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao. 

- Những tồn tại: 

Cơ sở vật chất còn thiếu ảnh hưởng đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao của HSSV. Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao mới chỉ tập trung vào các 

ngày lễ lớn, ngày truyền thống của nhà trường, chưa được tổ chức một cách thường xuyên. 

Nhận định: 

Đẩy nhanh đề án xây dựng cơ sở vật chất chung của nhà trường. Cải tạo các sân thi đấu 

bi sắt, nhà thi đấu đa năng để phục vụ tốt nhu cầu tập luyện thể dục thể thao cho HSSV; đa 

dạng các mô hình văn hóa, văn nghệ thông qua việc thành lập các câu lạc bộ, đội, nhóm để 

người học phát huy năng khiếu, sở trường của mình.  

Thường xuyên tổ chức các hoạt  động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 7 tiêu chí 8: 01 điểm 

 

Tiêu chuẩn 8: Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. 

Mô tả: 

Hàng năm, nhà trường tổ chức Hội chợ việc làm nhằm thu thập thông tin của doanh 

nghiệp và nhu cầu sử dụng lao động, để cung cấp cho người học [8.8.01]. Ngoài ra nhà 

trường thu thập các thông tin tuyển dụng lao động trên trang thông tin điện tử của Trung tâm 

Dịch vụ việc làm tỉnh Sóc Trăng (http://vlsoctrang.vieclamvietnam.gov.vn) và Ban quản lý 

các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng. Các thông tin này được cung cấp đến cho người học trên 

bảng thông báo của nhà trường, trên website của trường (http://www.stcc.edu.vn), phát trực 

tiếp đến các lớp đang học tập và thông qua bản tin phát thanh học đường của trường.  

Việc cung cấp thông tin về việc làm cho HSSV là rất quan trọng đối với nhà trường, 

tạo cơ hội việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp ra trường. Hàng năm, Trung tâm Liên kết 
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đào tạo của nhà trường đều có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện việc cung cấp thông tin cho 

người học về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm [8.8.01]. 

Trước khi HSSV thi tốt nghiệp khoảng 1 tháng, Trung tâm Liên kết đào tạo và Phòng 

Đào tạo thực hiện thu thập thông tin cá nhân (số điện thoại, địa chỉ liên hệ,...) để liên hệ và 

giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp [8.8.02]. Tại lễ bế giảng và phát bằng tốt 

nghiệp nhà trường mời các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh đến tư vấn và tuyển 

dụng trực tiếp HSSV tốt nghiệp. 

Ngoài ra Phòng CTHSSV cung cấp thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp khác 

có nhu cầu tuyển dụng. Người học có thể khai thác thông tin tuyển dụng trên website nhà 

trường http://www.stcc.edu.vn , trang thông tin nội bộ,... 

Để HSSV yên tâm trong việc học tập và tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành nghề 

đào tạo sau khi tốt nghiệp nhà trường thường xuyên cung cấp các thông tin về nghề nghiệp, 

thị trường lao động và việc làm cho HSSV thông qua việc niêm yết các thông tin tuyển dụng 

của các doanh nghiệp xin tuyển dụng, đưa các thông tin nhu cầu lao động của doanh nghiệp 

về các khoa chuyên ngành để các khoa cùng thông tin đến HSSV. 

Kết thúc khóa học, nhà trường thường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” cuối 

khóa để triển khai đến người học những thông tin tuyển dụng tại địa phương, qua đó trang bị 

cho người học những kỹ năng cần thiết: kỹ năng phỏng vấn xin việc, kỹ năng ra quyết định… 

[8.1.02]. 

Nhà trường chưa yêu cầu CBGV thực hiện tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt 

nghiệp. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh: 

Nhà trường đảm bảo việc cung cấp, cập nhật thông tin việc làm, thị trường lao động, 

giới thiệu việc làm cho người học. 

- Những tồn tại: 

Các thông tin về tuyển dụng còn ít và chưa được cập nhật thường xuyên.  

Đội ngũ CBGV chưa tham gia thực hiện tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt 

nghiệp. 

Chưa thực hiện tốt công tác lần theo dấu vết HSSV đã tốt nghiệp để theo dõi và nắm bắt 

được tình hình HSSV sau khi tốt nghiệp ra trường để từ đó quản lý được số lượng/ngành nghề 

cần việc làm. 

 Nhận định: 

Đẩy mạnh vai trò của Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên trong công tác tư vấn việc làm, 

giáo dục kỹ năng mềm cho HSSV.  

Thường xuyên cập nhật các thông tin về tuyển dụng lao động đến người học.  

CBGV cần tham gia vào việc thực hiện tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt 

nghiệp. 

Thực hiện tốt công tác lần theo dấu vết HSSV đã tốt nghiệp để theo dõi và nắm bắt được 

tình hình HSSV sau khi tốt nghiệp ra trường để từ đó xác định được số lượng/ngành nghề cần 

việc làm, từ đó tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 8 tiêu chí 8: 01 điểm 
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Tiêu chuẩn 9: Hằng năm, trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc làm để người 

học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng. 

Mô tả: 

Nhằm mục đích cho HSSV được tiếp xúc với các nhà tuyển dụng, hàng năm nhà 

trường lập kế hoạch và tổ chức hội chợ việc làm, từ đó HSSV có nhiều thông tin nghề nghiệp 

để lựa chọn sau khi tốt nghiệp [8.9.01];[8.9.02]. Tại lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp nhà 

trường có mời các nhà tuyển dụng đến tư vấn trực tiếp cho HSSV tốt nghiệp và đại diện 

HSSV đang học tập tại trường [8.9.03]. 

Trong năm, Nhà trường đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tổ chức giao lưu 

giữa sinh viên và doanh nghiệp nhằm tạo cơ hội cho sinh viên thể hiện bản thân trước các nhà 

tuyển dụng, qua đó sinh viên ý thức việc học tập và rèn luyện [8.1.02]. 

Trong năm, Nhà trường đã tổ chức giao lưu giữa sinh viên và doanh nghiệp nhằm tạo 

cơ hội cho sinh viên thể hiện bản thân trước các nhà tuyển dụng, qua đó sinh viên ý thức việc  

Để đánh giá hiệu quả công tác tổ chức cho người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng, 

hàng năm nhà trường có tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức hội chợ việc làm và đưa ra các giải 

pháp cho những năm tiếp theo, nhằm tạo mọi điều kiện cho người học có nhiều thông tin và 

sự lựa chọn việc làm sau khi tốt nghiệp [8.8.01]. 

Phân tích: 

- Điểm mạnh:  

Nhà trường đã xây dựng được mối quan hệ rộng rãi, có liên kết chặt chẽ với các doanh 

nghiệp là điều kiện thuận lợi để cung cấp thông tin về thị trường lao động và việc làm. 

Thường xuyên tổ chức các hội chợ việc làm tạo điều kiện thuận lợi cho người học được tiếp 

xúc với nhà tuyển dụng. 

- Những tồn tại: 

Chưa đẩy mạnh được mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp ở ngoài tỉnh, các doanh 

nghiệp được phép xuất khẩu lao động. 

Nhận định: 

Tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, đặc 

biệt là các doanh nghiệp ở ngoài tỉnh, đồng thời mở rộng quan hệ với các doanh nghiệp được 

phép xuất khẩu lao động nhằm giải quyết việc làm cho HSSV ngay sau khi tốt nghiệp. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 9 tiêu chí 8: 01 điểm 

 

3.2.9 TIÊU CHÍ 9: Giám sát, đánh giá chất lượng 

Đánh giá tổng quát tiêu chí 9:  

Mở đầu: 

Theo Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ, Trường CĐCĐST chuyển từ hình thức 

giáo dục chuyên nghiệp sang GDNN dưới sự quản lý nhà nước về GDNN của Bộ LĐ-

TB&XH từ đầu năm 2017. Ngay sau khi việc chuyển đổi hình thức đào tạo có hiệu lực, nhà 

Trường đã chủ động nghiên cứu, nắm bắt thông tin để thực hiện đúng các quy định về giám 

sát, đánh giá chất lượng theo đúng quy định của Bộ LĐ-TB&XH. Xác định đây là cơ sở để 

Trường cải tiến chất lượng, đồng thời thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong toàn 

bộ hoạt động đào tạo, NCKH, dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp 

với sứ mạng, mục tiêu của Trường nên Trường đã chủ động thực hiện việc giám sát, đánh giá 

chất lượng đúng theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH, định kỳ đều có gửi báo cáo tự đánh giá 

chất lượng và KĐCL về Bộ. Hằng năm nhà Trường thực hiện tốt việc lấy ý kiến đơn vị sử 

dụng lao động về mức độ đáp ứng của HSSV tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động 
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cũng như thu thập ý kiến của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các 

chính sách của nhà Trường. Bên cạnh đó, việc khảo sát ý kiến của người học cũng được nhà 

Trường quan tâm triển khai trong mỗi năm học.  

* Những điểm mạnh: 

Trước đây với loại hình giáo dục chuyên nghiệp, Trường đã thực hiện tốt công tác tự 

đánh giá chất lượng và KĐCL theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện tốt 

việc thu thập ý kiến, xử lý dữ liệu, qua đó đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao 

chất lượng đào tạo của nhà Trường. Việc chủ động nghiên cứu các văn bản của Bộ LĐ-

TB&XH cũng như học tập kinh nghiệp của các Trường đào tạo nghề khi bắt đầu chuyển sang 

loại hình giáo dục nghề nghiệp đã tạo sự thuận lợi cho việc thực hiện công tác giám sát, đánh 

giá chất lượng theo đúng quy định của Bộ LĐ-TB&XH.  

* Những tồn tại: 

Mặc dù rất chủ động trong việc chuyển đổi loại hình đào tạo song công tác giám sát, 

đánh giá chất lượng vẫn còn tiêu chuẩn Trường chưa thực hiện được (tiêu chuẩn 9.6). 

* Kế hoạch nâng cao chất lượng: 

 Trên cơ sở kết quả tự đánh giá và KĐCL, nhà Trường đều lên kế hoạch phát huy các 

mặt tích cực và khắc phục những hạn chế, qua đó cải thiện nâng cao chất lượng đào tạo. 

Trong thời gian tới căn cứ vào các quy định trong công tác giám sát, đánh giá chất lượng do 

Bộ LĐ-TB&XH quy định, Trường sẽ xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo thực hiện tốt các tiêu 

chuẩn trong tiêu chí 9 “Giám sát, đánh giá chất lượng”. 

Điểm đánh giá tiêu chí 9 

 

Tiêu chí, tiêu chuẩn Điểm tự đánh giá 

Tiêu chí 9 5/6 

Tiêu chuẩn 1 01 

Tiêu chuẩn 2 01 

Tiêu chuẩn 3 01 

Tiêu chuẩn 4 01 

Tiêu chuẩn 5 01 

Tiêu chuẩn 6 00 

 

Mô tả 

Với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu của các đơn 

vị sử dụng lao động, hằng năm từ năm 2014 đến 2018 nhà Trường đều xây dựng kế hoạch thu 

thập lấy ý kiến đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại 

đơn vị sử dụng lao động. Năm 2019, để thuận lợi trong công tác lấy ý kiến, Trường đã xây 

dựng kế hoạch tổng hợp chung cho cả 3 nội dung lấy ý kiến, đó là kế hoạch lấy ý kiến phản 

hồi từ người học, lấy ý kiến cán bộ quản lý, viên chức và lấy ý kiến đơn vị sử dụng lao động. 

Kế hoạch được xây dựng chi tiết, rõ ràng, đặc biệt chú trọng vào công tác thiết kế phiếu khảo 

sát nhằm đảm bảo cho các thông tin thu thập chính xác, khách quan phản ảnh đúng thực 

trạng, mức độ đáp ứng nhu cầu các đơn vị sử dụng lao động đối với những HSSV tốt nghiệp 

của Trường [9.1.01]. 

Tiêu chuẩn 1: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp 

ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động. 
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Căn cứ vào kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học, lấy ý kiến cán bộ quản lý, viên 

chức và lấy ý kiến đơn vị sử dụng lao động, nhà Trường tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên các 

đơn vị sử dụng lao động (các đơn vị được lựa chọn phải đảm bảo bao quát hết các ngành nghề 

đào tạo của Trường) để tiến hành thu thập ý kiến. Sau khi thu thập, Trường đều lưu lại danh 

sách các đơn vị sử dụng lao động được thu thập ý kiến trong đó nêu rõ địa chỉ, số lượng, tên 

người học đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động [9.1.02]. 

Việc thu thập ý kiến đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của HSSV tốt nghiệp 

làm việc tại đơn vị sử dụng lao động được nhà Trường thực hiện thông qua phương pháp 

khảo sát bằng phiếu. Các phiếu khảo sát này được nhà Trường lưu lại sau khi tiến hành xử lý, 

phân tích nhằm đánh giá đúng thực trạng cũng như đưa ra các giải pháp điều chỉnh để nâng 

cao mức độ đáp ứng nhu cầu của các đơn vị sử dụng lao động đối với HSSV tốt nghiệp của 

Trường [9.1.01]. 

Kết quả xử lý, phân tích phiếu khảo sát ý kiến các đơn vị sử dụng lao động về mức độ 

đáp ứng của người tốt nghiệp được nhà Trường làm cơ sở để điều chỉnh CTĐT, phương pháp 

giảng dạy và định hướng một số hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng HSSV đáp ứng 

nhu cầu của đơn vị sử dụng lao động, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chung của nhà 

Trường. Bên cạnh đó, nhà Trường cũng tổng hợp thành báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng. 

Phân tích  

- Điểm mạnh: Việc lấy ý kiến các đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của 

người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động được lãnh đạo Trường quan tâm chỉ 

đạo thực hiện, các đơn vị sử dụng lao động nhiệt tình phối hợp, thông tin phản hồi chính xác, 

khách quan. Từ đó bộ phận tham mưu đưa ra nhiều giải pháp hiệu quả giúp lãnh đạo nhà 

Trường có những điều chỉnh phù hợp góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng 

nhu cầu thực tế của các đơn vị sử dụng lao động. 

- Những tồn tại: Không có. 

Nhận định 

Đào tạo đáp ứng được nhu cầu các đơn vị sử dụng lao động là một trong các mục tiêu 

quan trọng mà nhà Trường đang hướng đến. Thời gian tới nhà Trường sẽ tiếp tục duy trì và 

phát huy tối đa hiệu quả của công tác này. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 1 tiêu chí 9: 01 điểm 

 

Mô tả 

Hằng năm từ 2014 đến 2018, Trường đều có kế hoạch thu thập ý kiến cán bộ quản lý, 

nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách 

tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên 

chức và người lao động. Và trong năm năm 2019, Trường đã lập kế hoạch lấy ý kiến phản hồi 

từ người học, lấy ý kiến cán bộ quản lý, viên chức và lấy ý kiến đơn vị sử dụng lao động. 

Ngoài việc thu thập thông tin nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà Trường, đây 

còn là việc thể hiện tính dân chủ nên được lãnh đạo rất quan tâm [9.2.01]. 

Căn cứ vào kế hoạch lấy ý kiến phản hồi từ người học, lấy ý kiến cán bộ quản lý, viên 

chức và lấy ý kiến đơn vị sử dụng lao động, nhà Trường tiến hành lựa chọn ngẫu nhiên các 

giảng viên và cán bộ quản lý, nhân viên (việc lự chọn phải bảo đảm bao quát các đơn vị, các 

Tiêu chuẩn 2:  Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà giáo, 

viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển 

dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức 

và người lao động. 
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thành phần và chiếm tỉ lệ trên 50% tổng số cán bộ, giảng viên toàn Trường) để tiến hành thu 

thập ý kiến. Sau khi thu thập, Trường đều lưu lại danh sách những giảng viên và cán bộ quản 

lý, nhân viên được thu thập ý kiến [9.2.02]. 

Việc thu thập ý kiến cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về các chính 

sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân 

loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động được nhà Trường thực 

hiện thông qua phương pháp khảo sát bằng phiếu. Các phiếu khảo sát này được nhà Trường 

lưu lại sau khi tiến hành xử lý, phân tích, đánh giá [9.2.01]. 

Kết quả thu thập ý kiến cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động được bộ 

phận tham mưu của nhà Trường tổng hợp và gửi báo cáo về lãnh đạo Trường, Sở LĐ-

TB&XH tỉnh Sóc Trăng và Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

Phân tích  

- Điểm mạnh: Thực hiện tốt công tác thu thập ý kiến cán bộ quản lý, nhà giáo, viên 

chức và người lao động với tinh thần dân chủ cao. Qua đó ngoài việc nâng cao chất lượng đào 

tạo còn góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ nhà Trường. 

- Những tồn tại: Không có. 

Nhận định 

Việc thu thập ý kiến cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động mang lại 

nhiều hiệu quả tích cực qua đó góp phần đảm bảo chất lượng dạy và học. Thời gian tới, Nhà 

Trường sẽ tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của công tác này theo đúng quy định của Bộ 

LĐ-TB&XH.  

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 2 tiêu chí 9: 01 điểm  

 

Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% người học đại diện các 

ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất 

lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học của trường. 

Mô tả 

Từ năm học 2014 - 2015, căn cứ vào Kế hoạch năm học và quy định về công tác lấy ý 

kiến phản hồi từ người học, nhà Trường đều có kế hoạch triển khai thực hiện lấy ý kiến phản 

hồi từ người học cho từng học kỳ. Đến năm 2017, khi chuyển từ hình thức giáo dục chuyên 

nghiệp sang hình thức GDNN, Trường xây dựng kế hoạch lấy ý kiến người học trong từng 

năm học và thực hiện việc lấy ý kiến theo đúng quy định của Bộ LĐ-TB&XH. Năm 2019, để 

thuận lợi trong công tác lấy ý kiến, Trường đã xây dựng kế hoạch tổng hợp lấy ý kiến phản 

hồi từ người học, lấy ý kiến cán bộ quản lý, viên chức và lấy ý kiến đơn vị sử dụng lao động. 

Xác định việc thu thập ý kiến phản hồi từ người học là công tác quan trọng, làm căn cứ cho 

các đơn vị liên quan đề xuất các giải pháp giúp nhà Trường nâng cao chất lượng các hoạt 

động đào tạo cũng như phục vụ công tác tự đánh giá, đảm bảo chất lượng tại Trường nên kế 

hoạch được xây dựng chi tiết theo từng bước, có sự phân công rõ ràng cho từng đơn vị liên 

quan với các mốc thời gian cụ thể đảm bảo cho việc lấy ý kiến người học được thực hiện một 

cách nghiêm túc, chính xác [9.3.01]. 

Căn cứ vào danh sách trúng tuyển, nhà Trường đều có danh sách HSSV đang theo học 

tại Trường hằng năm và danh sách này luôn được cập nhật theo thời gian [9.3.02]. 

Căn cứ vào kế hoạch triển khai thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học, lấy ý kiến 

cán bộ quản lý, viên chức và lấy ý kiến đơn vị sử dụng lao động cũng như danh sách người 

học hằng năm, nhà Trường đã lên danh sách cụ thể người học được thu thập ý kiến cho từng 

năm học trên cơ sở khách quan và bao quát toàn diện các ngành, nghề. Ý kiến người học là 

một trong các cơ sở hết sức quan trọng trong việc đánh giá chất lượng đào tạo của nhà 
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Trường nên số lượng HSSV được thu thập ý kiến luôn chiếm hơn 80% tổng số HSSV theo 

học tại trường trong từng năm học [9.3.03]. 

Việc lấy ý kiến người học và xử lý phiếu lấy ý kiến được thực hiện nghiêm túc theo 

đúng tiến độ trong kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm học. Bảng thống kê kết quả thu thập ý 

kiến người học được thực hiện cẩn thận, chi tiết để sử dụng cho việc điều chỉnh các hoạt động 

dạy và học tại Trường nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời được báo cáo 

về Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Sóc Trăng [9.3.04]. 

Phân tích  

- Điểm mạnh: Từng năm học thu thập lấy ý kiến hơn 80% người học đại diện cho các 

ngành, nghề đào tạo. Việc lấy ý kiến được thực hiện một cách nghiêm túc, khách quan với độ 

chính xác khá cao mang lại những thông tin quan trọng, hữu ích giúp bộ phận tham mưu đề 

xuất nhiều giải pháp hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng các hoạt động đào tạo từ đó góp 

phần đảm bảo chất lượng công tác đào tạo của nhà Trường.  

- Những tồn tại: vẫn còn số ít trường hợp ý kiến thu thập được từ người học không đánh 

giá đúng thực trạng mà mang tính chủ quan, cá nhân tạo nên các thông tin nhiễu gây khó khăn 

trong quá trình xử lý dữ liệu thu thập. 

Nhận định 

Trường luôn xác định lấy ý kiến người học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 

phục vụ cho công tác tự đánh giá và đảm bảo chất lượng của Trường, từ đó từng bước góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo. Bên cạnh việc duy trì và thực hiện đúng việc lấy ý 

kiến người học theo các quy định của Bộ LĐ-TB&XH, bộ phận tham mưu nhà Trường sẽ 

nghiên cứu đề xuất các giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất các thông tin nhiễu nhằm phát 

huy tối đa hiệu quả của công tác này. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 3 tiêu chí 9: 01 điểm  

 

Mô tả 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng trước đây với loại hình giáo dục chuyên nghiệp 

đã thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng và KĐCL theo quy định của Bộ giáo dục và đào 

tạo. Từ đầu năm 2017, Trường chuyển từ hình thức giáo dục chuyên nghiệp sang GDNN và 

vẫn thực hiện tốt công tác tự đánh giá theo quy định của Bộ LĐ-TB&XH. Hiểu rõ tầm quan 

trọng của công tác tự đánh giá nên trước khi tiến hành, Trường đều có ban hành kế hoạch chi 

tiết, có sự phân công rõ ràng với các mốc thời gian cụ thể nhằm đảm bảo thực hiện việc tự 

đánh giá một cách chính xác, khách quan [9.4.01]. 

Trước khi chuyển sang hình thức GDNN, bắt đầu từ năm 2013, qua mỗi lần thực hiện tự 

đánh giá và KĐCL, Trường đều có báo cáo gửi về Bộ giáo dục và đào tạo theo đúng quy định 

của Bộ [9.4.02]. Từ năm 2017, khi chuyển sang hình thức GDNN, công tác tự đánh giá và 

KĐCL được nhà Trường thực hiện theo đúng quy định của Bộ LĐ-TB&XH và mỗi năm đều 

có gửi báo cáo về Tổng cục GDNN thuộc Bộ LĐ-TB&XH [9.4.03]. 

Kết quả báo cáo tự đánh giá và KĐCL được nhà Trường đăng tải lên website nhằm 

công khai cho toàn thể cán bộ giảng viên cũng như HSSV toàn Trường 

(http://www.stcc.edu.vn). 

Phân tích  

- Điểm mạnh: Trường thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng và KĐCL theo đúng 

quy trình, kết quả phản ánh khách quan, đúng thực tế, hằng năm đều có báo cáo cụ thể bằng 

văn bản đúng theo quy định. 

Tiêu chuẩn 4: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng 

theo quy định.  
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- Những tồn tại: Không có. 

Nhận định 

Tự đánh giá là cơ sở để Trường cải tiến chất lượng, đồng thời thể hiện tính tự chủ và 

chịu trách nhiệm của Trường trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ 

xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với sứ mạng, mục tiêu của Trường. 

Cùng với việc chuyển hình thức đào tạo từ giáo dục chuyên nghiệp sang GDNN, trong thời 

gian tới, nhà Trường sẽ tiếp tục xem công tác tự đánh giá là một trong các nhiệm vụ gắn liền 

với sự phát triển và quan tâm thực hiện theo đúng quy định của Bộ LĐ-TB&XH. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 4 tiêu chí 9: 01 điểm  

 

Mô tả 

Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và KĐCL theo quy định. Trên cơ sở 

kết quả tự đánh giá và KĐCL, lãnh đạo Trường với sự tham mưu của phòng KT&ĐBCL đã 

ban hành kế hoạch Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc 

Trăng. Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích nâng cao chất lượng hoạt động và đảm bảo 

tính thống nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong toàn trường [9.5.01]. 

Sau kế hoạch Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng, phòng KT&ĐBCL tiếp tục tham 

mưu cho lãnh đạo Trường ban hành kế hoạch về việc vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống 

đảm bảo chất lượng. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị trong toàn Trường đã đảm bảo thực 

hiện đúng tiến độ theo kế hoạch, trong đó 100% đã hoàn thành việc xây dựng các quy trình 

hoạt động của đơn vị theo đúng kế hoạch đã ban hành. Theo kế hoạch, bắt đầu từ năm 2020, 

nhà trường sẽ vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các đơn vị thuộc Trường, trong quá trình vận hành Trường sẽ có những đánh giá và điều 

chỉnh cho phù hợp nhằm đảo bảo chất lượng đào tạo chung của nhà Trường [9.5.02]. 

Phân tích  

- Điểm mạnh: Trên cơ sở kết quả tự đánh giá khách quan, chính xác, nhà Trường đã xây 

dựng kế hoạch cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo với nhiều giải pháp cụ thể, chi tiết mang 

lại nhiều hiệu quả tích cực trong triển khai thực hiện. 

- Những tồn tại: Không có. 

Nhận định 

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng 

đào tạo là việc hết sức cần thiết nhằm phát huy tốt hiệu quả của công tác tự đánh giá nên được 

nhà Trường rất quan tâm. Thời gian tới lãnh đạo nhà Trường sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị 

liên quan thực hiện công tác này theo đúng quy định của Bộ LĐ-TB&XH với sự kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 5 tiêu chí 9: 01 điểm  

Mô tả 

Việc thu thập thông tin về tỉ lệ người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc 

nghề được đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp cũng được nhà Trường quan tâm nhưng 

việc thực hiện còn nhiều khó khăn. Nhiều HSSV tốt nghiệp đã đi làm ở các tỉnh khác và dữ 

Tiêu chuẩn 5: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải 

thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài 

nếu có. 

Tiêu chuẩn 6: Trường có tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề 

đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp. 
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liệu về việc làm phù hợp không thu thập được trong các trường hợp này. Năm 2019 mặc dù 

Trường có quan tâm đến công tác này nhưng do nhiều điều kiện khách quan nên việc điều tra 

tỷ lệ người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ 

khi tốt nghiệp vẫn chưa được hoành thành. Tuy nhiên, xác định đây là công tác quan trọng, 

trong thời gian tới, Trường sẽ lên kế hoạch điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu 

thập thông tin việc làm chi tiết, rõ ràng và sẽ có giải pháp tháo gỡ các khó khăn trong công 

tác thu thập dữ liệu. 

Phân tích  

- Điểm mạnh: Không có. 

- Những tồn tại: nhà Trường vẫn chưa thực hiện được điều tra lần vết đối với người tốt 

nghiệp để thu thập thông tin về việc làm hằng năm, chưa đảm bảo tỷ lệ 80% người học có 

việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp. 

Nhận định 

Thông tin về tỉ lệ người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề được đào 

tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp đạt tỉ lệ cao sẽ nâng cao được hình ảnh và thương hiệu 

của nhà Trường. Từ nhận định đó, lãnh đạo Trường rất quan tâm đến công tác này và đã chỉ 

đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng nghiên cứu lên kế hoạch và triển khai thực hiện. 

Điểm tự đánh giá tiêu chuẩn 6 tiêu chí 9: 0 điểm 
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PHẦN III. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC 

NGHỀ NGHIỆP TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG 

 

1. Đánh giá chung về công tác tự đánh giá 

Công tác tự KĐCL dạy nghề dựa trên hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn KĐCL dạy nghề 

do Bộ LĐ-TB&XH ban hành trong giai đoạn hiện nay thực sự có ý nghĩa thiết thực đối với 

các cơ sở dạy nghề, đáp ứng mục tiêu dạy nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp và nhu cầu 

của xã hội theo đúng chủ trương, đường lối phát triển dạy nghề của Nhà nước. 

Trường CĐCĐST là đơn vị tuy mới gia nhập hệ thống GDNN nhưng luôn xác định, 

công tác tự đánh giá đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển của nhà trường. Bởi lẽ, 

nhà trường ý thức được muốn phát triển bền vững phải dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá một 

cách toàn diện hiệu quả của quá trình hoạt động, xem xét các nhân tố ảnh hưởng, tác động 

đến quá trình đó nhằm phát huy và thúc đẩy các yếu tố ảnh hưởng tích cực và loại trừ các yếu 

tố bất hợp lý, tiêu cực. 

Qua quá trình tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn 

KĐCL quy định, Trường CĐCĐST tự đánh giá “Đơn vị đạt chuẩn CLGDNN” (88/100 

điểm).  

2. Một số nội dung trọng tâm nâng cao chất lượng cơ sở GDNN tại Trường CĐCĐST 

trong thời gian tới  

Trong thời gian tới, nhà trường sẽ có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp với từng giai 

đoạn phát triển; thúc đẩy chất lượng dạy nghề của nhà trường; gắn kết mọi hoạt động của nhà 

trường thành một khối thống nhất, đồng bộ, chuyên nghiệp. Quan điểm của Lãnh đạo Nhà 

trường là luôn sẵn sàng được kiểm định CLGDNN và cam kết sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện tốt 

hoạt động tự KĐCLGDNN trong những năm tiếp theo. Tập trung chủ yếu ở một số nội dung 

chính sau đây: 

- Tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, thiết bị và các nguồn lực hiện có 

tại trường, cũng như hoàn thành các hạng mục còn thiếu như: ký túc xá, khu vui chơi thể 

thao,… cho HSSV. 

- Phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý của Trường đáp ứng yêu cầu đổi mới và 

nâng cao CLGDNN; đặc biệt chú trọng việc nâng cao chất lượng giảng dạy đội ngũ giảng 

viên; đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng tạo điều kiện để giảng 

viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và đảm bảo các tiêu chuẩn quy định về GDNN. 

- Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh nhằm đổi mới chương trình, tuyển sinh và tổ chức 

đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo, tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp trong hoạt động 

GDNN tại trường. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác NCKH và hợp tác quốc tế trong GDNN; đẩy 

mạnh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm sự hợp tác từ các khu vực trong nước 

và trên thế giới nhằm tranh thủ tiếp cận với các chương trình dạy nghề tiên tiến. 

- Nâng cao hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở, trung học phổ 

thông nhằm đảm bảo ổn định về đầu vào của công tác tuyển sinh cũng như chất lượng HSSV 

tại trường. 
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PHỤ LỤC 

1. Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng 
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2. Kế hoạch Tự đánh giá của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
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3. Bảng mã minh chứng 

Số 

TT 

Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã 

minh 

chứng 

Minh chứng 

sử dụng chung 

cho các tiêu 

chí, tiêu chuẩn 

Tên minh chứng 

1  1 1 1.1.01 
 

Đề án thành lập trường. 

2  
  

1.1.02 
 

Kế hoạch số 323/KH-CĐCĐ ngày 01/7/2010 về phát triển trường giai đoạn 2011-2015. 

3  
  

1.1.03 
 

Kế hoạch 754/KH-CĐCĐ ngày 19/9/2016 về phát triển trường giai đoạn 2016-2020. 

4  
  

1.1.04 
 

Quyết định số 423/QĐ-TTg ngày 11 tháng 04 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020. 

5  1 2 
 

1.1.01 Đề án thành lập trường. 

6  
  

1.2.01 
 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 365/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 

18/10/2017. 

7  
  

1.2.02 
 

Kế hoạch tuyển sinh; Thông báo tuyển sinh, số lượng tuyển sinh các năm 2017, 2018, 2019. 

8  1 3 1.3.01 
 

Quyết định số 2917/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 6 năm 2006. 

9  
  

1.3.02 
 

Quyết định số 466/QĐ-CTUBND ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. 

Quyết định số 375/QĐ-CTUBND ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. 

Quyết định số 1154/QĐ-CTUBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng v/v bãi bỏ 

Quyết định số 375/QĐ-CTUBND. 

10  
  

1.3.03 
 

Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường CĐCĐST ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-

CĐCĐ ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST. 

11  
  

1.3.04 
 

Danh mục các quy chế. 

12  
  

1.3.05 
 

Quyết định số 57/QĐ-CĐCĐ ngày 18/5/2018 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST về việc ban hành quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trường. 

13  
  

1.3.06 
 

Quyết định số 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71/QĐ-CĐCĐ ngày 18/5/2018 của Hiệu trưởng 

Trường CĐCĐST về việc thành lập Phòng TC-HC-QT, Phòng Đào tạo, Phòng Kế hoạch tài chính, Phòng 

Thanh tra, Phòng Công tác HSSV, Phòng KT&ĐBCL, Phòng QLKH&HTQT, Trung tâm Liên kết đào tạo, 

Trung tâm ƯDKHKT&CGCN, Khoa Kinh tế, Khoa Cơ bản, Khoa Chính trị - Luật, Khoa KT-CN, Khoa Nông 

nghệp. 

14  1 4 
 

1.3.05 
Quyết định số 57/QĐ-CĐCĐ ngày 18/5/2018 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST về việc ban hành quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trường. 

15  1 5 1.5.01 
 

Quy chế làm việc của từng đơn vị được Lãnh đạo trường phê duyệt. 

16  
  

1.5.02 
 

Báo cáo tổng kết của trường, các đơn vị trực thuộc các năm 2017, 2018. 

17  1 6 1.6.01 
 

Các quyết định thành lập Hội đồng Trường và các Hội đồng tư vấn. 

18  
   

1.5.01 Quy chế làm việc của từng đơn vị được Lãnh đạo trường phê duyệt. 

19  1 7  9.4.02 Báo cáo Tự đánh giá chất lượng cơ sở GD năm 2013. 
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Số 

TT 

Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã 

minh 

chứng 

Minh chứng 

sử dụng chung 

cho các tiêu 

chí, tiêu chuẩn 

Tên minh chứng 

20  
  

 9.4.03 Báo cáo Tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN các năm 2017, 2018. 

21  
   

1.5.02 Báo cáo tổng kết của trường, các đơn vị trực thuộc các năm 2017, 2018. 

22  1 8 1.8.01 
 

Quyết định số 698/QĐ-CĐCĐ ngày 25/10/2012 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST về việc thành lập Phòng 

KT&ĐBCL. 

23  
  

1.8.02 
 

Báo cáo tổng kết năm của Phòng KT&ĐBCL các năm 2018, 2019. 

24  
   

9.4.03 Báo cáo Tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN các năm 2017, 2018. 

25  1 9 1.9.01 
 

Báo cáo tổng kết năm của Đảng ủy từ  năm 2014-2018. 

26  
   

1.5.02 Báo cáo tổng kết của trường, các đơn vị trực thuộc các năm 2017, 2018. 

27  1 10 1.10.01 
 

Danh sách đoàn viên Công đoàn. 

28  
  

1.10.02 
 

Danh sách đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh. 

29  
  

1.10.03 
 

Danh sách Ban nữ công. 

30  
  

1.10.04 
 

Kế hoạch hoạt động của Đoàn trường về các phong trào tình nguyện các năm 2015, 2016, 2017, 2018. 

31  
  

1.10.05 
 

Danh sách Giáo viên tham gia Hội thi Tiết giảng tốt. 

32  
  

1.10.06 
 

Danh sách đoàn viên đăng ký hiến máu tình nguyện các năm 2015, 2016, 2017, 2018. 

33  
  

1.10.08 
 

Danh sách đội bóng chuyền, đội văn nghệ tham gia hoạt động phong trào các năm 2015, 2016, 2017, 2018. 

34  
  

1.10.09 
 

Các Quyết định khen thưởng về công tác Công đoàn các năm 2016, 2017, 2018. 

35  
  

1.10.10 
 

Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn các năm 2016, 2017, 2018. 

36  
  

1.10.11 
 

Danh sách đoàn viên ưu tú tham gia TNTN. 

37  
  

1.10.12 
 

Danh sách đoàn viên ưu tú tham gia NCKH. 

38  
  

1.10.13 
 

Báo cáo kết quả hoạt động Đoàn trường các năm 2018, 2019. 

39  1 11 1.11.01 
 

Quyết định công nhận Ban TTND các năm giai đoạn 2016-2018, 2018-2020. 

40  
  

1.11.02 
 

Kế hoạch hoạt động của Ban TTND các năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

41  
  

1.11.03 
 

Báo cáo hoạt động của Ban TTND năm 2017, 2018, 2019. 

42  
  

1.11.04 
 

Kế hoạch kiểm tra và biên bản kiểm tra (báo cáo kết quả kiểm tra) hồ sơ GV năm học 2016-2017, 2018-2019. 

43  
  

 3.6.03 Kế hoạch dự giờ của các khoa năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

44  
  

1.11.06 
 

Quyết định số 419/QĐ/CĐCĐ ngày 02 tháng 12 năm 2015, 

Quyết định số 414/QĐ/CĐCĐ ngày 13 tháng 12 năm 2016 về việc  thành lập Ban kiểm kê tài sản các năm 

2015, 2016 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST. 

45  
  

1.11.07 
 

Các kế hoạch kiểm tra công tác đào tạo của Phòng thanh tra các năm 2017, 2018. 

46  
  

1.11.08 
 

Biên bản kiểm tra về công tác đào tạo các năm 2017, 2018. 

47  
  

1.11.09 
 

Biên bản kiểm tra thu, chi quản lý tài chính của trường năm 2017, 2018. 

48  
  

1.11.10 
 

Báo cáo số 84/BC-CĐCĐ  ngày 08 tháng 6 năm 2017 về thực trạng hồ sơ, sổ sách, quản lý, kết quả hoạt động 

giai đoạn 2011-2016. 
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Số 

TT 

Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã 

minh 

chứng 

Minh chứng 

sử dụng chung 

cho các tiêu 

chí, tiêu chuẩn 

Tên minh chứng 

49  1 12 1.12.01 
 

Sổ tay HSSV. 

50  
  

1.12.02 
 

Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí năm học 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-

2018, 2018-2019. 

51  
  

1.12.03 
 

Báo cáo số 69/BC-CĐCĐ ngày 09/5/2016 về tổng kết chương trình công tác HSSV giai đoạn 2012-2016. 

52  2 1 
 

1.2.01 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 365/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 

18/10/2017. 

53  
  

2.1.01 
 

Các quyết định ban hành và điều chỉnh CTĐT các năm 2017, 2018 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST. 

54  2 2 2.2.01 
 

Công văn số 2921/BGDĐT-KTKDCLGD ngày 12/6/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Đề án 

TS năm 2015 của Trường CĐCĐST; Công văn số 1254/KTKDCLGD ngày 5/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Đề án TS năm 2016 của Trường CĐCĐST. 

55  
  

2.2.02 
 

Quy chế tuyển sinh; Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh. 

56  2 3 2.3.01 
 

Thông báo số 91/TB-BGDĐT về chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 03/03/2014. 

57  
  

2.3.02 
 

Thông báo số 116/TB-BGDĐT ngày 09 tháng 3 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 

83/UBND-VX ngày 27 tháng 01 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về chỉ tiêu tuyển sinh năm 

2015. 

58  
  

2.3.03 
 

Thông báo số 65/TB-BGDĐT ngày 22 tháng 02 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 

1511/UBND-VX ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. 

59  
   

1.2.01 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 365/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 

18/10/2017. 

60  
  

2.3.04 
 

Công văn số 2115/UBND-VX ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. 

61  
  

2.3.05 
 

Công văn số 325/UBND-VX ngày 01 tháng 3 năm 2019 v/v chỉ tiêu đào tạo và liên kết đào tạo năm 2019. 

62  
  

2.3.06 
 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN số 365/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 18 tháng 10 năm 2017 

của Tổng cục GDNN. 

63  
  

2.3.07 
 

Lịch công tác tuyển sinh các năm 2015, 2017, 2018, 2019. 

64  
   

1.2.02 Kế hoạch tuyển sinh; Thông báo tuyển sinh, số lượng tuyển sinh các năm 2017, 2018, 2019.. 

65  
  

2.3.09 
 

Quyết định số 348/QĐ-CĐCĐ-ĐT 28/4/2014 QĐ về việc thành lập HĐTS năm 2014; Quyết định số 194/QĐ-

CĐCĐ-ĐT 06/7/2015 QĐ về việc thành lập HĐTS năm 2015; Quyết định số 250/QĐ-CĐCĐ-ĐT 13/7/2016 

QĐ về việc thành lập HĐTS năm 2016. 

66  
  

2.3.10 
 

Quyết định thành lập Ban coi thi, Biên bản tổ chức thi, Báo cáo công tác tổ chức thi, Hợp đồng chấm thi năm 

2014; 

Phương án xét tuyển, Biên bản họp hội đồng xét tuyển các năm 2017, 2018, 2019. 

67  
  

2.3.11 
 

Quyết định số 210/QĐ-CĐCĐ-HĐTS ngày 19/10/2017 QĐ về việc công nhận trúng tuyển đợt 3 CĐ chính quy 

2017; Quyết định số 128/QĐ-HĐTS ngày 13/8/2018 QĐ về việc công nhận trúng tuyển CĐ chính quy 2018; 
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Số 

TT 

Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã 

minh 

chứng 

Minh chứng 

sử dụng chung 

cho các tiêu 

chí, tiêu chuẩn 

Tên minh chứng 

Quyết định số 189/QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày 31/7/2019 QĐ về việc công nhận kết quả trúng tuyển CĐ hệ chính quy 

đợt 1 năm 2019; Quyết định số 193/QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày 16/8/2019 QĐ về việc công nhận kết quả trúng tuyển 

CĐ hệ chính quy đợt 2 năm 2019. 

68  
  

2.3.12 
 

Công văn số 499/CĐCĐ-ĐT ngày 26/6/2014 báo cáo công tác tổ chức thi tuyển sinh cao đẳng chính quy 2014. 

69  
  

2.3.13 
 

Báo cáo công tác tuyển sinh năm 2017, 2018. 

70  
  

2.3.14 
 

Biên bản thanh tra công tác chuẩn bị, coi thi tuyển sinh của Thanh tra Sở Giáo dục - Đào tạo năm 2014. 

71  
  

2.3.15 
 

Quyết định số 235a/QĐ-CĐCĐ-ĐT 04/12/2017 QĐ về việc công nhận sinh viên CĐ hệ chính quy năm 2017; 

Quyết định số 158/QĐ-CĐCĐ-ĐT 31/8/2018 QĐ về việc công nhận sinh viên CĐ hệ chính quy năm 2018. 

72  2 4 
 

9.3.04 Bảng thống kê kết quả lấy ý kiến từ người học các năm 2018, 2019. 

73  2 5 
 

2.1.01 Các quyết định ban hành và điều chỉnh CTĐT các năm 2017, 2018 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST. 

74  
  

2.5.01 
 

Các Kế hoạch thanh tra các đơn vị trực thuộc Trường của Phòng Thanh tra các năm 2018, 2019. 

75  
  

2.5.02 
 

Các Báo cáo kết quả thanh tra các đơn vị trực thuộc Trường của Phòng Thanh tra các năm 2017, 2018. 

76  2 6 2.6.01 
 

Kế hoạch giáo viên năm 2019. 

77  
  

2.6.02 
 

Quyết định số 441/QĐ-CĐCĐ ngày 29 tháng 5 năm 2014 quy định về hồ sơ công tác chuyên môn của giảng 

viên Trường CĐCĐST. 

78  
  

2.6.03 
 

Quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo Quyết định số 258/QĐ-CĐCĐ ngày 

15 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng. 

79  
   

2.5.01 Các Kế hoạch thanh tra các đơn vị trực thuộc Trường của Phòng Thanh tra các năm 2018, 2019. 

80  
   

2.5.02 Các Báo cáo kết quả thanh tra các đơn vị trực thuộc Trường của Phòng Thanh tra các năm 2017, 2018. 

81  2 7 2.7.01 
 

Các kế hoạch thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp của các Khoa các năm 2018, 2019. 

82  2 8 2.8.01 
 

Quyết định số 192/QĐ-CĐCĐ ngày 30/6/2015 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng theo hệ 

thống tín chỉ tại Trường CĐCĐST; Quyết định số 85/QĐ-CĐCĐ ngày 30/3/2016 về việc Sửa đổi bổ sung một 

số điều của Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường CĐCĐST ban hành theo Quyết định số 192/QĐ-

CĐCĐ. 

83  2 9 2.9.01 
 

Phần mềm Quản lý đào tạo. 

84  
  

2.9.02 
 

Phần mềm trộn và in sao đề thi. 

85  2 10 
 

2.5.01 Các Kế hoạch thanh tra các đơn vị trực thuộc Trường của Phòng Thanh tra các năm 2018, 2019. 

86  
  

2.10.01 
 

Kế hoạch hoạt động của trường, các đơn vị trực thuộc các năm 2018, 2019. 

87  2 11 
 

2.5.02 Các Báo cáo kết quả thanh tra các đơn vị trực thuộc Trường của Phòng Thanh tra các năm 2017, 2018. 

88  
   

2.10.01 Kế hoạch hoạt động của trường, các đơn vị trực thuộc các năm 2018, 2019. 

89  2 12 2.12.01 
 

Quyết định 184/QĐ-CĐCĐ 27/3/2013 ban hành Quy định về quy trình tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt 

nghiệp. 

90  
  

2.12.02 
 

Quyết định số 350/QĐ-CĐCĐ-ĐT 29/4/2014 ban hành Quy định tổ chức thực tập cuối khóa, thi tốt nghiệp và 
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Số 

TT 

Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã 

minh 

chứng 
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cho các tiêu 

chí, tiêu chuẩn 

Tên minh chứng 

công nhận tốt nghiệp cho các lớp CĐ và TCCN hệ chính quy. 

91  
   

2.8.01 

Quyết định số 192/QĐ-CĐCĐ ngày 30/6/2015 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng theo hệ 

thống tín chỉ tại Trường CĐCĐST; Quyết định số 85/QĐ-CĐCĐ ngày 30/3/2016 về việc Sửa đổi bổ sung một 

số điều của Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường CĐCĐST ban hành theo Quyết định số 192/QĐ-

CĐCĐ. 

92  
  

2.12.03 
 

Quy chế đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng theo phương thức tích luỹ tín chỉ ban hành kèm theo Quyết 

định số 156/QĐ-CĐCĐ ngày 28/8/2018. 

93  2 13 2.13.01 
 

Phiếu nhận xét của đơn vị thực tập kèm theo Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp của HSSV các năm 2016, 2017, 

2018. 

94  
   

8.1.02 Kế hoạch Tuần sinh hoạt CD-HSSV đầu khóa, cuối khóa các năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

95  2 14 2.14.01 
 

Các Biên bản thanh tra công tác thi tuyển sinh, thi học kỳ, thi tốt nghiệp các năm học 2017-2018, 2018-2019. 

96  2 15 
 

2.12.01 
Quyết định 184/QĐ-CĐCĐ 27/3/2013 ban hành Quy định về quy trình tổ chức thi kết thúc học phần, thi tốt 

nghiệp. 

97  
  

 1.5.02 Báo cáo tổng kết của trường, các đơn vị trực thuộc các năm 2017, 2018. 

98  3 1 3.1.01 
 

Các kế hoạch tuyển dụng số 63, số 717 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST về tuyển dụng viên chức. 

99  
  

3.1.02 
 

Quy chế đánh giá, phân loại viên chức hàng năm ban hành kèm theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường 

CĐCĐST năm 2018. 

100  
  

3.1.03 
 

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

101  
  

3.1.04 
 

Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm 

việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức. 

102  
  

3.1.05 
 

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên 

chức. 

Quyết định số 164/QĐ-CĐCĐ ngày 06/9/2018 về việc ban hành Quy chế đánh giá, phân loại viên chức, người 

lao động Trường CĐCĐST. 

103  
  

3.1.06 
 

Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng về Ban hành Quy định phân 

cấp quản lý tổ chức, biên chế công chức số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ LĐ-TB&XH quy định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt danh mục vị trí việc làm tại Trường CĐCĐST. 

104  3 2 
 

3.1.01 Các kế hoạch tuyển dụng số 63, số 717 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST về tuyển dụng viên chức. 

105  
   

3.1.02 
Quy chế đánh giá, phân loại viên chức hàng năm ban hành kèm theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường 

CĐCĐST năm 2018. 



 

141 

 

Số 

TT 

Tiêu 

chí 

Tiêu 

chuẩn 

Mã 

minh 

chứng 

Minh chứng 

sử dụng chung 

cho các tiêu 

chí, tiêu chuẩn 

Tên minh chứng 

106  
   

3.1.05 

Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên 

chức. 

Quyết định số 164/QĐ-CĐCĐ ngày 06/9/2018 về việc ban hành Quy chế đánh giá, phân loại viên chức, người 

lao động Trường CĐCĐST. 

107  
   

3.1.06 

Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng về Ban hành Quy định phân 

cấp quản lý tổ chức, biên chế công chức số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ LĐ-TB&XH quy định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt danh mục vị trí việc làm tại Trường CĐCĐST. 

108  
  

3.2.01 
 

Các Báo cáo về việc báo cáo tổng hợp đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên lao động các năm 

2016, 2017, 2018. 

109  
  

3.2.02 
 

Các báo cáo tình hình thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên các năm 2017, 2018, 2019. 

110  3 3 3.3.01 
 

Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng năm 2018, 2019. 

111  
  

3.3.02 
 

Danh sách thống kê văn bằng chuyên môn, chứng chỉ sư phạm, tin học, ngoại ngữ của giảng viên các năm 

2018, 2019. 

112  
   

3.1.02 
Quy chế đánh giá, phân loại viên chức hàng năm ban hành kèm theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường 

CĐCĐST năm 2018. 

113  3 4 3.4.01 
 

Danh sách thống kê tổ chức cán bộ các năm 2018, 2019. 

114  
   

3.1.02 
Quy chế đánh giá, phân loại viên chức hàng năm ban hành kèm theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường 

CĐCĐST năm 2018. 

115  3 5 3.5.01 
 

Quyết định số 157/QĐ-CĐCĐ ngày 28/8/2018 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc 

đối với giảng viên tại Trường CĐCĐST. 

116  
   

2.6.01 Kế hoạch giáo viên năm 2019. 

117  
  

3.5.02 
 

Kế hoạch năm học và Phân công giảng dạy của các Khoa các năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

118  
  

3.5.03 
 

Thời khóa biểu từng lớp các khóa của các năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. 

119  
  

3.5.04 
 

Danh sách lớp các ngành nghề hiện có tại Trường. 

120  
  

3.5.05 
 

Danh sách phân nhóm đối với các môn thực hành 

121  
  

3.5.06 
 

Bảng kê khai định mức tiết chuẩn của GV các năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

122  
  

3.5.07 
 

Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh 

phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Các bảng thanh toán lương hằng tháng, thanh toán vượt giờ hằng năm. 

123  
  

3.5.08 
 

Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày 14/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt 
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Số 

TT 

Tiêu 

chí 
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Mã 
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chí, tiêu chuẩn 

Tên minh chứng 

động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp; 

Quyết định số 1261/QĐ-LĐTBXH ngày 07/9/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố 

thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ LĐ-TB&XH. 

124  
   

3.3.01 Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng năm 2018, 2019. 

125  
   

3.3.02 
Danh sách thống kê văn bằng chuyên môn, chứng chỉ sư phạm, tin học, ngoại ngữ của giảng viên các năm 

2018, 2019. 

126  3 6 
 

2.6.01 Kế hoạch giáo viên năm 2019. 

127  
  

3.6.01 
 

Quyết định 62/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/11/2008 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban 

hành Hệ thống biểu mẫu, sổ sách quản lý dạy và học trong đào tạo nghề. 

128    3.6.02  Giáo án môn học của GV các năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

129  
   

1.11.04 Kế hoạch kiểm tra và biên bản kiểm tra (báo cáo kết quả kiểm tra) hồ sơ GV năm học 2016-2017, 2018-2019. 

130  
   

3.5.02 Kế hoạch năm học và Phân công giảng dạy của các Khoa các năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

131  
   

3.5.03 Thời khóa biểu từng lớp các khóa của các năm học 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. 

132  
  

3.6.03 
 

Kế hoạch dự giờ, lịch dự giờ,  biên bản họp rút kinh nghiệm của các khoa các năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

133  
   

9.3.04 Bảng thống kê kết quả lấy ý kiến từ người học các năm 2018, 2019. 

134  3 7 
 

3.1.02 
Quy chế đánh giá, phân loại viên chức hàng năm ban hành kèm theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường 

CĐCĐST các năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

135  
  

3.7.01 
 

Kế hoạch về việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST các năm 2018, 2019. 

136  
  

3.7.02 
 

Kế hoạch số 169/KH-CĐCĐ ngày 27/10/2015 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST về Kế hoạch đào tạo, bổi 

dưỡng viên chức trong nước, nước ngoài. 

137  3 8 
 

3.1.02 
Quy chế đánh giá, phân loại viên chức hàng năm ban hành kèm theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường 

CĐCĐST năm 2018. 

138  
   

3.7.01 Kế hoạch về việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST các năm 2018, 2019. 

139  
   

3.7.02 
Kế hoạch số 169/KH-CĐCĐ ngày 27/10/2015 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST về Kế hoạch đào tạo, bổi 

dưỡng viên chức trong nước, nước ngoài. 

140  
  

3.8.01 
 

Danh sách cử viên chức, nhân viên tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ các năm 2017, 2018. 

141  3 9 
 

3.3.01 Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng năm 2018, 2019. 

142  
   

3.3.02 
Danh sách thống kê văn bằng chuyên môn, chứng chỉ sư phạm, tin học, ngoại ngữ của giảng viên các năm 

2018, 2019. 

143  3 10 3.10.01 
 

Báo cáo về việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST các năm 2017, 2018. 

144  3 11 
 

3.4.01 Danh sách thống kê tổ chức cán bộ các năm 2018, 2019. 

145  
  

3.11.01 
 

Hồ sơ bổ nhiệm lần đầu, bổ nhiệm lại Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng. 

146  
  

3.11.02 
 

Phiếu tín nhiệm, Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của cán bộ, giáo viên đối với Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng trong 
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nhiệm kỳ các năm 2017, 2018, 2019. 

147  
  

3.11.03 
 

Các Báo cáo: số 135/BC-CĐCĐ ngày 29/8/2016 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST về việc báo cáo tổng kết 

năm học 2015-2016; Báo cáo số 177/BC-CĐCĐ ngày 27/12/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST về việc 

báo cáo tổng kết năm học 2016-2017, Báo cáo số 126/BC-CĐCĐ ngày 13/9/2018 về việc báo cáo tổng kết năm 

học 2017-2018, Báo cáo số 547/BC-CĐCĐ ngày 13/10/2019 về việc báo cáo tổng kết năm học 2018-2019. 

148  
  

3.11.04 
 

Quyết định số 754/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tái bổ nhiệm một Phó Hiệu 

trưởng. 

149  
  

3.11.05 
 

Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 13/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng kéo dài đến tuổi nghỉ hưu 

một Phó Hiệu trưởng. 

150  3 12 
 

1.3.02 

Quyết định số 466/QĐ-CTUBND ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.Quyết định 

số 375/QĐ-CTUBND ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.Quyết định số 1154/QĐ-

CTUBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng v/v bãi bỏ Quyết định số 375/QĐ-

CTUBND. 

151  
   

1.3.05 
Quyết định số 57/QĐ-CĐCĐ ngày 18/5/2018 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST về việc ban hành quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trường. 

152  
  

3.12.02 
 

Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễm nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo; 

Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy 

định phân cấp quản lý tổ chức, biên chế công chức số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng và quản lý 

cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng. 

153  
  

3.12.03 
 

Quyết định số 141/QĐ-CĐCĐ ngày 16/8/2018 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST về việc ban hành Quy định 

tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại các chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị 

thuộc và trực thuộc Trường CĐCĐST. 

154  
   

1.3.03 
Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường CĐCĐST ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-

CĐCĐ ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST. 

155  
   

3.1.06 

Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND ngày 21/01/2014 của UBND tỉnh Sóc Trăng về Ban hành Quy định phân 

cấp quản lý tổ chức, biên chế công chức số lượng người làm việc, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; 

Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ LĐ-TB&XH quy định tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; Quyết định số 3341/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt danh mục vị trí việc làm tại Trường CĐCĐST. 

156  3 13 
 

3.4.01 Danh sách thống kê tổ chức cán bộ các năm 2018, 2019. 
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157  
   

3.3.01 Danh sách trích ngang đội ngũ giáo viên cơ hữu và thỉnh giảng năm 2018, 2019. 

158  
  

3.13.02 
 

Quyết định số 2100/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Trường 

CĐCĐST. 

159  
  

 3.11.03 

Các Báo cáo: số 135/BC-CĐCĐ ngày 29/8/2016 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST về việc báo cáo tổng kết 

năm học 2015-2016; Báo cáo số 177/BC-CĐCĐ ngày 27/12/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST về việc 

báo cáo tổng kết năm học 2016-2017, Báo cáo số 126/BC-CĐCĐ ngày 13/9/2018 về việc báo cáo tổng kết năm 

học 2017-2018, Báo cáo số 547/BC-CĐCĐ ngày 13/10/2019 về việc báo cáo tổng kết năm học 2018-2019. 

160  
   

1.5.02 Báo cáo tổng kết của trường, các đơn vị trực thuộc các năm 2017, 2018. 

161  
   

3.5.01 
Quyết định số 157/QĐ-CĐCĐ ngày 28/8/2018 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc 

đối với giảng viên tại Trường CĐCĐST. 

162  
   

3.14.01 

Danh sách cử cán bộ quản lý tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị các năm 2017, 

2018, 2019. 

Kế hoạch số 19/KH-CĐCĐ ngày 23/4/2018 về việc rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý các đơn vị 

trực thuộc Trường CĐCĐST, giai đoạn 2018-2020. 

Quyết định số 180/QĐ-CĐN ngày 04/7/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Tp. Hồ Chí Minh về việc 

công nhận kết quả và cấp chứng chỉ cho lớp bồi dưỡng sư phạm dạy nghề mở tại Sóc Trăng. 

163  
   

3.11.03 

Các Báo cáo: số 135/BC-CĐCĐ ngày 29/8/2016 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST về việc báo cáo tổng kết 

năm học 2015-2016; Báo cáo số 177/BC-CĐCĐ ngày 27/12/2017 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST về việc 

báo cáo tổng kết năm học 2016-2017; Báo cáo số 126/BC-CĐCĐ ngày 13/9/2018 về việc báo cáo tổng kết năm 

học 2017-2018; Báo cáo số 547/BC-CĐCĐ ngày 13/10/2019 về việc báo cáo tổng kết năm học 2018-2019. 

164  3 14 
 

3.7.01 Kế hoạch về việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST các năm 2018, 2019. 

165  
   

3.7.02 
Kế hoạch số 169/KH-CĐCĐ ngày 27/10/2015 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST về Kế hoạch đào tạo, bổi 

dưỡng viên chức trong nước, nước ngoài. 

166  
  

3.14.01 
 

Danh sách cử cán bộ quản lý tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị các năm 2017, 

2018, 2019. 

Kế hoạch số 19/KH-CĐCĐ ngày 23/4/2018 về việc rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý các đơn vị 

trực thuộc Trường CĐCĐST, giai đoạn 2018-2020. 

Quyết định số 180/QĐ-CĐN ngày 04/7/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Tp. Hồ Chí Minh về việc 

công nhận kết quả và cấp chứng chỉ cho lớp bồi dưỡng sư phạm dạy nghề mở tại Sóc Trăng. 

167  3 15 
 

3.4.01 Danh sách thống kê tổ chức cán bộ các năm 2018, 2019. 

168     3.14.01 

Danh sách cử cán bộ quản lý tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị các năm 2017, 

2018, 2019. 

Kế hoạch số 19/KH-CĐCĐ ngày 23/4/2018 về việc rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý các đơn vị 
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trực thuộc Trường CĐCĐST, giai đoạn 2018-2020. 

Quyết định số 180/QĐ-CĐN ngày 04/7/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Tp. Hồ Chí Minh về việc 

công nhận kết quả và cấp chứng chỉ cho lớp bồi dưỡng sư phạm dạy nghề mở tại Sóc Trăng. 

169  
  

3.15.01 
 

Các danh sách và quyết định cử CBVC được đưa đi học tập, bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ. 

170  4 1 
 

1.2.01 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 365/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 

18/10/2017. 

171  
  

4.1.01 
 

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động GDNN số 365a/2017/GCNĐKBS-TCGDNN ngày 28/11/2018 

của Tổng cục trưởng tổng cục GDNN. 

172  
   

2.1.01 Các quyết định ban hành và điều chỉnh CTĐT các năm 2017, 2018 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST. 

173  4 2 4.2.01 
 

Các quyết định thành lập các hội đồng xây dựng, chuyển đổi CTĐT của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST. 

174  
  

4.2.02 
 

Các quyết định thành lập các hội đồng thẩm định CTĐT của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST. 

175  
  

4.2.03 
 

Các biên bản trong quá trình biên soạn/lựa chọn, thẩm định chương trình đào tạo. 

176  
   

2.1.01 Các quyết định ban hành và điều chỉnh CTĐT các năm 2017, 2018 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST. 

177  4 3 
 

2.1.01 Các quyết định ban hành và điều chỉnh CTĐT các năm 2017, 2018 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST. 

178  4 4 
 

4.2.01 Các quyết định thành lập các hội đồng xây dựng, chuyển đổi CTĐT của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST. 

179  
   

4.2.02 Các quyết định thành lập các hội đồng thẩm định CTĐT của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST. 

180  4 6 
 

2.1.01 Các quyết định ban hành và điều chỉnh CTĐT các năm 2017, 2018 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST. 

181  4 7 
 

2.1.01 Các quyết định ban hành và điều chỉnh CTĐT các năm 2017, 2018 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST. 

182  4 8 
 

2.1.01 Các quyết định ban hành và điều chỉnh CTĐT các năm 2017, 2018 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST. 

183  4 9 
 

2.1.01 Các quyết định ban hành và điều chỉnh CTĐT các năm 2017, 2018 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST. 

184  4 10 
 

1.2.01 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 365/2017/GCNĐKHĐ-TCGDNN ngày 

18/10/2017. 

185  
  

4.10.01 
 

Thống kê Danh mục các giáo trình của nhà trường. 

186  
  

4.10.02 
 

Biên bản lựa chọn giáo trình, tài liệu học tập của các khoa. 

187  
  

4.10.03 
 

Quyết định thành lập hội đồng thẩm định, lựa chọn giáo trình của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST. 

188  4 11 4.11.01 
 

Danh sách thống kê giáo trình được lựa chọn cho từng môn học của các chương trình đào tạo. 

189  
   

4.10.01 Thống kê Danh mục các giáo trình của nhà trường. 

190  
   

4.10.02 Biên bản lựa chọn giáo trình, tài liệu học tập của các khoa. 

191  
   

4.10.03 Quyết định thành lập hội đồng thẩm định, lựa chọn giáo trình của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST. 

192  4 14 
 

9.2.02 Danh sách cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động được lấy ý kiến các năm 2018, 2019. 

193  
   

9.1.02 Danh sách các đơn vị sử dụng lao động được lấy ý kiến các năm 2018, 2019. 

194  5 1 5.1.01 
 

Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 27/11/2008 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Quy hoạch chi 

tiết xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500;Quyết định số 592/QĐHC-CTUBND 
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ngày 20/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình 

Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2012-2015. 

195  5 2 
 

5.1.01 

Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 27/11/2008 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Quy hoạch chi 

tiết xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500; 

Quyết định số 592/QĐHC-CTUBND ngày 20/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng công trình Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2012-2015. 

196  5 3 
 

5.1.01 

Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 27/11/2008 của UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Quy hoạch chi 

tiết xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng, tỉnh Sóc Trăng, tỷ lệ 1/500; 

Quyết định số 592/QĐHC-CTUBND ngày 20/6/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng công trình Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2012-2015. 

197  5 4 5.4.01 
 

Các biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. 

198  5 5 5.5.01 
 

Báo cáo thực trạng hồ sơ, sổ sách, quản lý, kết quả hoạt động giai đoạn 2011-2016. 

199  
   

5.4.01 Các biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. 

200  5 6 5.6.01 
 

Danh mục thiết bị đào tạo hiện có của trường các năm 2017, 2018, 2019. 

201  
  

5.6.02 
 

Quy chế quản lý và sử dụng tài sản của Trường CĐCĐST; ban hành kèm theo quyết định số 277/QĐ-CĐCĐ, 

ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng trường CĐCĐST. 

202  5 7 
 

5.6.02 
Quy chế quản lý và sử dụng tài sản của Trường CĐCĐST; ban hành kèm theo quyết định số 277/QĐ-CĐCĐ, 

ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng trường CĐCĐST. 

203  
  

5.7.01 
 

Báo cáo số 26/BC-CĐCĐ ngày 19/02/2016 2015 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST về việc báo cáo tình hình 

quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2015. 

204  
  

5.7.02 
 

Báo cáo số 189/BC-CĐCĐ ngày 30/11/2016 2015 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST về việc báo cáo công 

khai cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

205  5 8 5.8.01 
 

Quyết định số 235/CĐCĐ ngày 04 tháng 12 năm 2017; Quyết định số 267/CĐCĐ ngày 27 tháng 11 năm 2018 

về việc thành lập Ban kiểm kê và đánh giá tài sản các năm 2017, 2018 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST. 

206  
  

5.8.02 
 

Các báo cáo Thống kê số lượng người học của từng chương trình đào tạo các năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

207  5 9 5.9.01 
 

Các biên bản kiểm kê tài sản của Ban kiểm kê, đánh giá tài sản các năm 2017, 2018. 

208  5 10  5.6.01 Danh mục thiết bị đào tạo hiện có của trường các năm 2017, 2018, 2019. 

209     5.6.02 
Quy chế quản lý và sử dụng tài sản của Trường CĐCĐST; ban hành kèm theo quyết định số 277/QĐ-CĐCĐ, 

ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng trường CĐCĐST. 

210  5 11  5.6.01 Danh mục thiết bị đào tạo hiện có của trường các năm 2017, 2018, 2019. 

211     5.6.02 
Quy chế quản lý và sử dụng tài sản của Trường CĐCĐST; ban hành kèm theo quyết định số 277/QĐ-CĐCĐ, 

ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Hiệu trưởng trường CĐCĐST. 

212  5 14 5.14.01 
 

Các báo cáo tổng kết hoạt động Thư viện từ năm 2013 đến 2019. 



 

147 

 

Số 

TT 
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Mã 
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213  5 15 5.15.01 
 

Hợp đồng số 83.03/HĐ_2016/QLTV-TM2.0 ngày 9/03/2016 giữa Trường CĐCĐST và Công ty THNN MTV 

Giải pháp Công nghệ Điện toán Thái Minh;Hợp đồng số 04/2017/HĐKT ngày 20/3/2017 giữa Trường 

CĐCĐST và Công ty TNHH TMDV Khởi Hưng. 

214  6 1 
 

3.5.01 
Quyết định số 157/QĐ-CĐCĐ ngày 28/8/2018 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc 

đối với giảng viên tại Trường CĐCĐST. 

215  
  

6.1.01 
 

Quyết định số 176/QĐ-CĐCĐ-QLKH ngày 12/9/2018 về việc ban hành Quy định về Quản lý và Quy trình 

thực hiện hoạt động KH&CN tại Trường CĐCĐST. 

216  
  

6.1.02 
 

Quyết định số 177/QĐ-CĐCĐ-QLKH ngày 12/9/2018 Quy định về Quản lý hoạt động sáng kiến cấp cơ sở tại 

Trường CĐCĐST. 

217  
  

6.1.03 
 

Quyết định số 55/QĐ-CĐCĐ-QLKH ngày 20/3/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy định về 

Quản lý và  Quy trình thực hiện hoạt động KH&CN tại Trường CĐCĐST. 

218  
  

6.1.04 
 

Quyết định số 56/QĐ-CĐCĐ-QLKH ngày 20/3/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy định 

Quản lý hoạt động sáng kiến cấp cơ sở tại tại Trường CĐCĐST. 

219  
  

6.1.05 
 

Các Kế hoạch hoạt động của Phòng QLKH&HTQT các năm 2016, 2017, 2018, 2019; 

Các Kế hoạch hoạt động khoa học của Trường CĐCĐST các năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

220  
  

6.1.06 
 

Các Thông báo của Phòng QLKH&HTQT về việc đăng kí đề tài NCKH của CBGV và HSSV các năm 2016, 

2017, 2018, 2019. 

221  
  

6.1.07 
 

Các Kế hoạch tổ chức Hội thảo/sinh hoạt chuyên đề KHCN. 

222  
  

6.1.08 
 

Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc 

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động NCKH và phát triển công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

223  
  

6.1.09 
 

Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc Ban 

hành Quy định một số định mức xây dựng dự toán kinh phí thực hiện, quản lý đối với nhiệm vụ KH&CN có sử 

dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

224  
  

6.1.10 
 

Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ban hành kèm theo Quyết định các năm 2017, 2018, 2019. 

225  6 2 6.2.01 
 

Các Báo cáo về việc thực hiện đề tài NCKH tại Trường CĐCĐST các năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

226  
  

6.2.02 
 

Hồ sơ theo dõi tiến độ thực hiện các đề tài NCKH; Hồ sơ thuyết minh đề tài; Hồ sơ thẩm định, nghiệm thu đề 

tài. 

227  6 3 6.3.01 
 

Danh sách các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động Trường CĐCĐST 

đăng trên các tạp chí khoa học ở trong và quốc tế năm 2018, 2019. 

228  
  

6.3.02 
 

Danh mục đặc san Thông tin Khoa học giáo dục Trường CĐCĐST. 

229  6 4 6.4.01 
 

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường. 

230  
  

6.4.02 
 

Phần mềm “Xây dựng hệ thống hỗ trợ công tác chủ nhiệm lớp tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng”. 

231  
  

6.4.03 
 

Phần mềm “Xây dựng hệ thống đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa Phòng Đào tạo và Phòng Kế hoạch Tài chính (áp 
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dụng trong việc quản lý học phí của học sinh sinh viên, quản lý định mức giảng dạy của viên chức tại 

Trường)”. 

232  
  

6.4.04 
 

Phần mềm “Xây dựng trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng”. 

233  6 5 6.5.01 
 

Các Hợp đồng số 48/HĐ-CĐCĐ ngày 01 tháng 9 năm 2014; Hợp đồng số 49/HĐ-CĐCĐ ngày 01 tháng 9 năm 

2014; Hợp đồng số 123/HĐ-CĐCĐ ngày 01 tháng 9 năm 2015; Hợp đồng số 124/HĐ-CĐCĐ ngày 01 tháng 9 

năm 2015 về việc tiếp nhận  giáo viên tình nguyện thuộc Tổ chức Princeton tại châu Á đến giảng dạy tiếng 

Anh tại trường. 

Công văn số 848/UBND-NV ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc cho phép 

tiếp nhận giáo viên tình nguyện thuộc Tổ chức Princeton tại Châu Á. 

234  
  

6.5.02 
 

Báo cáo số 171/BC-CĐCĐ ngày 29 tháng 10 năm 2015 về việc tiếp nhận 02 giáo viên trao đổi đến từ Trường 

Ban Pongwuadaeng (Thái Lan) đến giao lưu, học tập và chia sẻ văn hóa tại trường. 

235  
  

6.5.03 
 

Báo cáo số 79/BC-CĐCĐ ngày 30 tháng 05 năm 2016 về việc cử đoàn CBGV trường đi học tập kinh nghiệm 

về hoạt động quản lý, đào tạo của Trường Ban Pongwuadaeng và Trường Cao đẳng Nông nghiệp tại tỉnh 

Phichit (Thái Lan) từ  ngày 12/5/2016 đến ngày 16/5/2016. 

236  
  

6.5.04 
 

Công văn số 45/CĐCĐ-HTQT ngày 14 tháng 6 năm 2016 về việc tiếp nhận 02 giáo viên trao đổi đến từ 

Trường Ban Pongwuadaeng (Thái Lan) đến giao lưu, học tập và chia sẻ văn hóa tại trường; 

Công văn số 1443/UBND-NV ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc cho 

phép Trường CĐCĐST tiếp đoàn khách của các trường học Thái Lan đến làm việc tại Trường CĐCĐST; 

Công văn số 478/UBND-NV của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng ngày 23 tháng 3 năm 2018 về việc cho phép 

tiếp và làm việc với đoàn công tác đến từ Trường Ban Pongwuadaeng, Thái Lan. 

237  
  

6.5.05 
 

Các Báo cáo số 451/BC-CĐCĐ ngày 30 tháng 5 năm 2014; 

Báo cáo số 1064/BC-CĐCĐ ngày 29 tháng 12 năm 2014; 

Báo cáo số 178/BC-CĐCĐ ngày 02 tháng 11 năm 2015 về công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 

tháng cuối năm các năm 2014,2015,2016. 

238  
  

6.5.06 
 

Báo cáo số 169/BC-CĐCĐ ngày 01 tháng 11 năm 2016 đã tổng kết công tác đối ngoại năm 2016 và đề ra 

phương hướng công tác đối ngoại năm 2017 của trường. 

239  
  

6.5.07 
 

Báo cáo số 143/BC-CĐCĐ ngày 23 tháng 10 năm 2017 tổng kết công tác đối ngoại năm 2017 và đề ra phương 

hướng công tác đối ngoại năm 2018 của trường. 

240  
  

6.5.08 
 

Báo cáo số 145/BC-CĐCĐ ngày 02 tháng 11 năm 2018 tổng kết công tác đối ngoại năm 2018 và đề ra phương 

hướng công tác đối ngoại năm 2019 của trường. 

241  
  

6.5.09 
 

Các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Công nghệ Hungkuo Delin, Đại học Công nghệ Hàng hải Taipei, 

Đại học Khoa học và Công nghệ Long Hoa (LHU) với Trường CĐCĐ Sóc Trăng. 

242  7 1 
 

1.3.02 Quyết định số 466/QĐ-CTUBND ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. 
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Quyết định số 375/QĐ-CTUBND ngày 29 tháng 8 năm 2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng. 

Quyết định số 1154/QĐ-CTUBND ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng v/v bãi bỏ 

Quyết định số 375/QĐ-CTUBND. 

243  
   

1.3.05 
Quyết định số 57/QĐ-CĐCĐ ngày 18/5/2018 của Hiệu trưởng Trường CĐCĐST về việc ban hành quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trường. 

244  
   

6.1.10 
Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ban hành kèm theo Quyết định các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 

2019. 

245  
   

7.2.01 
Hệ thống sổ sách kế toán của Trường các năm 2016, 2017, 2018, 2019: dự toán, quyết toán, sổ kế toán, Sổ 

kiểm kê TS hàng năm, Sổ quỹ TM... 

246  
   

7.2.02 Báo cáo tài chính năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

247  7 2 7.2.01 
 

Hệ thống sổ sách kế toán của Trường các năm 2016, 2017, 2018, 2019: dự toán, quyết toán, sổ kế toán, Sổ 

kiểm kê TS hàng năm, Sổ quỹ TM... 

248  
  

7.2.02 
 

Báo cáo tài chính năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

249  7 3 7.3.01 
 

Các quyết định cấp ngân sách từ UBND tỉnh 2016, 2017, 2018, 2019. 

250  
  

7.3.02 
 

Báo cáo các nguồn thu hàng tháng/quý/năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

Báo cáo quyết toán năm 2016, 2017, 2018, 2019; 

Báo cáo công tác tài chính hàng năm tại Hội nghị CBVC năm 2016, 2017, 2018, 2019; 

Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. 

251  7 4 
 

7.2.01 
Hệ thống sổ sách kế toán của Trường các năm 2016, 2017, 2018, 2019: dự toán, quyết toán, sổ kế toán, Sổ 

kiểm kê TS hàng năm, Sổ quỹ TM... 

252  
  

7.4.01 
 

Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015, 2016, 2017, 2018 nộp cho cơ quan chủ quản. 

253  
  

7.4.02 
 

Biên bản kết luận thanh tra tài chính của cơ quan Thanh tra tỉnh Sóc Trăng về tình hình tài chính và xây dựng 

cơ bản. 

254  7 5 7.5.01 
 

Quyết định thành lập Tổ xử lý kết luận thanh tra; 

Các biên bản họp Tổ, Các đơn liên quan đến cá nhân; 

Báo cáo kết quả xử lý thanh tra tổng hợp từ Phòng TC HC TH... 

255  
   

7.3.02 

Báo cáo các nguồn thu hàng tháng/quý/năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

Báo cáo quyết toán năm 2016, 2017, 2018, 2019; 

Báo cáo công tác tài chính hàng năm tại Hội nghị CBVC năm 2016, 2017, 2018, 2019; 

Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. 

256  8 1 8.1.01 
 

Kế hoạch tư vấn tuyển sinh các năm 2016, 2017, 2018, 2019 của Trường CĐCĐST. 

257  
  

8.1.02 
 

Kế hoạch Tuần sinh hoạt CD-HSSV đầu khóa, cuối khóa các năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

258  
  

8.1.03 
 

Nghị định 86/2015/NĐ-CP về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến 
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năm học 2020-2021; Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 29/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng 

đối với HSSV, đối tượng được vay vốn tín dụng ưu đãi. 

259  
  

8.1.04 
 

Quy định về tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cho HSSV theo Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13. 

260  
   

1.12.02 
Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí năm học 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-

2018, 2018-2019. 

261  
   

1.12.01 Sổ tay HSSV. 

262  8 2 
 

6.1.10 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ban hành kèm theo Quyết định các năm 2017, 2018, 2019. 

263  
   

1.12.02 
Danh sách sinh viên được miễn giảm học phí năm học 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-

2018, 2018-2019. 

264  8 3 
 

6.1.10 Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ban hành kèm theo Quyết định các năm 2017, 2018, 2019. 

265  
   

8.1.02 Kế hoạch Tuần sinh hoạt CD-HSSV đầu khóa, cuối khóa các năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

266  
  

8.3.01 
 

Kế hoạch đối thoại sinh viên các năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

267  
  

8.3.02 
 

Quyết định và danh sách học bổng khuyến khích học tập cho HSSV các năm 2015, 2016, 2017, 2018. 

268  
  

8.3.03 
 

Quyết định và danh sách trợ cấp BCS, BCH các năm 2015, 2016, 2017, 2018. 

269  
  

8.3.04 
 

Thông báo học bổng và danh sách HSSV nhận học bổng Dương Kỳ Hiệp các năm 2014, 2015, 2016, 2017. 

270  8 4 
 

8.3.01 Kế hoạch đối thoại sinh viên các năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

271  
  

8.4.02 
 

Báo cáo công tác HSSV các năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

272  8 6 8.6.01 
 

Hợp đồng khám sức khỏe cho HSSV các năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

273  
  

8.6.02 
 

Báo cáo phòng chống bệnh sốt xuất huyết 2015-2016. 

274  8 7 8.7.01 
 

Kế hoạch hội thi, hội diễn văn nghệ; Kế hoạch tổ chức giải bóng đá; Kế hoạch tổ chức hội thao các năm 2016, 

2017, 2018, 2019. 

275  
  

8.7.02 
 

Báo cáo công tác GDQPAN trong trường học. 

276  
  

8.7.03 
 

KH Tổ chức Hội nghị an ninh trật tự; 

Kế hoạch phối hợp công tác đảm bảo ANTT; 

Báo cáo công tác ANTT theo năm học các năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

277  8 8 8.8.01 
 

Báo cáo tổng kết năm của Trung tâm Liên kết đào tạo năm 2018, 2019. 

278  
  

8.8.02 
 

Danh sách thông tin cá nhân HSSV tốt nghiệp năm 2016, 2017, 2018, 2019. 

279  
   

8.1.02 Kế hoạch Tuần sinh hoạt CD-HSSV đầu khóa, cuối khóa các năm 2018, 2019. 

280  8 9 8.9.01 
 

Kế hoạch; Quyết định; Giấy mời; Chương trình; Biên bản hội nghị tuyển sinh và việc làm năm 2014, 2016, 

2017, 2018. 

281  
  

8.9.02 
 

Báo cáo kết quả tổ chức hội chợ việc làm năm 2017, 2018. 

282  
  

8.9.03 
 

Kế hoạch; Giấy mời; Chương trình lễ bế giảng năm 2017, 2018; 

Nội dung thông tin tư vấn tuyển dụng của Doanh nghiệp. 
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283  
   

8.1.02 Kế hoạch Tuần sinh hoạt CD-HSSV đầu khóa, cuối khóa các năm 2018, 2019. 

284  
   

8.8.01 Báo cáo tổng kết năm của Trung tâm Liên kết đào tạo năm 2018, 2019. 

285  9 1 9.1.01  

Kế hoạch lấy ý kiến đơn vị sử dụng lao động năm 2018; 

Kế hoạch triển khai thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học, lấy ý kiến cán bộ quản lý, viên chức và lấy ý 

kiến đơn vị sử dụng lao động năm 2019. 

286    9.1.02  Danh sách các đơn vị sử dụng lao động được lấy ý kiến các năm 2018, 2019. 

287  9 2 9.2.01  

Kế hoạch lấy ý kiến cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động năm 2018; 

Kế hoạch triển khai thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học, lấy ý kiến cán bộ quản lý, viên chức và lấy ý 

kiến đơn vị sử dụng lao động năm 2019. 

288    9.2.02  Danh sách cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động được lấy ý kiến các năm 2018, 2019. 

289  9 3 9.3.01  

Kế hoạch lấy ý kiến người học năm 2018; 

Kế hoạch triển khai thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học, lấy ý kiến cán bộ quản lý, viên chức và lấy ý 

kiến đơn vị sử dụng lao động năm 2019. 

290    9.3.02  Danh sách người học các lớp thuộc các khóa 8, 9, 10, 11, 12 và 13. 

291    9.3.03  Danh sách người học ở các lớp được lấy ý kiến các năm 2018, 2019. 

292    9.3.04  Bảng thống kê kết quả lấy ý kiến từ người học các năm 2018, 2019. 

293  9 4 9.4.01  Kế hoạch Tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN các năm 2017, 2018, 2019. 

294    9.4.02  Báo cáo Tự đánh giá chất lượng cơ sở GD năm 2013. 

295    9.4.03  Báo cáo Tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN các năm 2017, 2018. 

296  9 5 9.5.01  Kế hoạch xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng Trường CĐCĐ Sóc Trăng năm 2019. 

297    9.5.02  Kế hoạch về việc vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng năm 2019. 

 


