
 

 

 

 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  KT - KT TÔ HIỆU HƯNG YÊN 
 

Cơ sở 1: Dân Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên 

Cơ sở 2: Số 56, Đường Hải Thượng Lãn Ông, P.Hiến Nam,  

               TP.Hưng Yên, Hưng Yên 

Điện thoại: 02216.284.526 hoặc 02216.251.026 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2021 - 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 586/QĐ-CĐTN ngày 09/12/2021 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng KT-KT Tô Hiệu Hưng Yên) 

Năm học 2021 - 2022, lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức 

và người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu chất lượng sau: 

1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 

- Bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo hiện đại, tiên tiến đáp ứng yêu cầu 

của chương trình đào tạo; 

- Tổ chức quản lý, sử dụng phòng học lý thuyết, xưởng thực hành, phòng học 

chuyên môn, thư viện,... đúng mục đích, có hiệu quả. 

2. Giáo trình, tài liệu, chương trình đào tạo 

Tiếp tục nghiên cứu cập nhật, điều chỉnh, bổ sung giáo trình, tập bài giảng, tài liệu 

phục vụ giảng dạy, cụ thể: 

+ 50% giáo trình/tập bài giảng được tổ chức biên soạn, thẩm định, lựa chọn ban 

hành theo quy định có cập nhật thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến; 

+ 50% chương trình đào tạo được tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung theo quy 

định có tính liên thông trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. 

3. Hoạt động giảng dạy 

- 100% nhà giáo khi lên lớp có giáo trình, giáo án đúng quy định;  

- 100% các Khoa có áp dụng công nghệ trong giảng dạy;  

- 80% nhà giáo được dự giờ; 

- 100% đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 

- 100% HSSV 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. 

- 100% HSSV được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành 

nhiệm vụ học tập; 

- 100% HSSV được tư vấn, giới thiệu việc làm, được tiếp xúc với các nhà tuyển 

dụng trong thời gian học, trước và sau khi tốt nghiệp. 



4. Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, hội thảo 

- Tổ chức ít nhất 02 chương trình văn nghệ, thể thao; 

- Tổ chức các hoạt động sự kiện chào mừng các ngày kỉ niệm: ngày thành lập Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh (26/3), ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), ... 

5. Hoàn thiện các quy trình làm việc 

(Theo danh mục quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng) 

6. Tự đánh giá Đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp. 

 

Hưng Yên, ngày 09 tháng 12 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

     Trần Thanh Liêm 


