
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

TRƯỜNG CĐ KT-KT TÔ HIỆU HƯNG YÊN 

Số: 209/QĐ-CĐTH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp - Tự do - Hạnh phúc 

Hưng Yên, ngày 02 tháng 3 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng bảo đảm chất lượng năm 2022 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KT - KT TÔ HIỆU HƯNG YÊN 

Căn cứ Quyết định số 1626/QĐ-LĐTBXH ngày 13/10/2017 của Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Trung cấp nghề Hưng Yên 

vào Trường Cao đẳng nghề Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên và đổi tên thành 

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên; 

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp. 

Xét đề nghị của phòng Thanh tra - Khảo thí và Kiểm định chất lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Hội đồng bảo đảm chất lượng năm 2022 của Trường Cao 

đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Hội đồng bảo đảm 

chất lượng) gồm các ông, bà có tên trong danh sách tại Phụ lục 1, phụ lục 2 kèm theo. 

Điều 2. Hội đồng bảo đảm chất lượng có chức năng, nhiệm vụ và quyền lợi 

được quy định tại Phụ lục 3 kèm theo. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Thanh tra - Khảo 

thí và Kiểm định chất lượng; các đơn vị, tổ chức đoàn thể và các ông, bà có tên 

tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Ban giám hiệu; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, P.TT-KT&KĐCL. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
                 Trần Thanh Liêm 

 



Phụ lục 1 

DANH SÁCH 

HỘI ĐỒNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-CĐTH ngày 02/3/2022 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên) 

Stt Họ và tên Chức vụ đơn vị 
Chức danh 

Hội đồng 

1  Ông: Trần Thanh Liêm Hiệu trưởng Chủ tịch 

2  Ông: Đào Hồng Ngọc Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch 

3  Ông: Đặng Quang Mến Phó hiệu trưởng Phó chủ tịch 

4  Ông: Trịnh Thanh Tuấn Phụ trách phòng T.tra - Khảo thí và KĐCL Ủy viên 

5  Ông: Lê Thành Công Chủ tịch công đoàn Ủy viên 

6  Ông: Bùi Hồng Nam Bí thư đoàn trường Ủy viên 

7  Ông: Nguyễn Công Minh Trưởng phòng Đào tạo Ủy viên 

8  Bà: Bùi Thị Yến Phụ trách phòng NCKH và HTQT Ủy viên 

9  Ông: Vũ Đức Lực Phụ trách phòng công tác HSSV Ủy viên 

10  Ông: Vũ Đức Thỏa Giám đốc Trung tâm TS & HTDN Ủy viên 

11  Ông: Đặng Văn Chiến Giám đốc Trung tâm thực nghiệm NN Ủy viên 

12  Bà: Vũ Thị Ánh Thuận Trưởng khoa Kinh tế Ủy viên 

13  Ông: Nguyễn Mạnh Hà Trưởng khoa Kỹ thuật nông nghiệp Ủy viên 

14  Ông: Hoàng Văn Thạo Phụ trách khoa TN và MT Ủy viên 

15  Bà: Vũ Mai Dung Trưởng khoa May thiết kế thời trang  Ủy viên 

16  Ông: Vũ Văn Linh Phụ trách khoa Cơ khí - Động lực Ủy viên 

17  Bà: Nguyễn Thị Thanh Hiền Trưởng khoa Điện - Điện tử Ủy viên 

18  Ông: Bùi Quốc Huy Phụ trách khoa KHCB Ủy viên 

19  Ông: Phạm Anh Đông Tổng GĐ Công ty may Việt Giang Ủy viên 

20  Bà: Bùi Thị Lý Phó tổng GĐ Tổng c.ty may Hưng Yên Ủy viên 

21 P Bà: Phạm Thị Hiển Phó trưởng phòng TC-HC-QT Ủy viên 

 

 

 



 

Phụ lục 2 

DANH SÁCH BAN THƯ KÝ 

HỘI ĐỒNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-CĐTH ngày 02/3/2022 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên) 

Stt Họ và tên Chức vụ đơn vị Chức danh 

1  Ông: Trịnh Thanh Tuấn 
Phụ trách phòng 

TT-KT và KĐCL 
Trưởng ban 

2  Bà: Nguyễn Thị Thảo 
Phó trưởng phòng 

TT-KT và KĐCL 
P.trưởng ban 

3  Bà: Phạm Thị Thùy Dung 
Cán bộ phòng 

TT-KT và KĐCL 
Ủy viên 

4  Bà: Nguyễn Thị Thanh Hiền 
Chuyên viên phòng 

TT-KT và KĐCL 
Ủy viên 

5  Bà: Hoa Thị Hường 
Cán bộ phòng 

TT-KT và KĐCL 
Ủy viên 

6  Bà: Nguyễn Thị Lành 
Cán bộ phòng 

TT-KT và KĐCL 
Ủy viên 

7  Bà: Phạm Thị Yến 
Cán bộ phòng 

TT-KT và KĐCL 
Ủy viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Phụ lục 3 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN LỢI 

CỦA HỘI ĐỒNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-CĐTH ngày 02/3/2022 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên) 

1. Chức năng của Hội đồng bảo đảm chất lượng 

Hội đồng bảo đảm chất lượng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu 

Hưng Yên có chức năng tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng các vấn đề liên quan 

đến công tác bảo đảm chất lượng theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp nhằm duy trì, cải tiến liên tục để nâng cao chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp của nhà trường theo Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng 

đã đề ra. 

2. Nhiệm vụ của Hội đồng bảo đảm chất lượng 

2.1. Nhiệm vụ chung 

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch vận hành, đánh giá và cải 

tiến hệ thống bảo đảm chất lượng và trình Hiệu trưởng phê duyệt; 

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện vận hành, đánh giá và 

cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng; 

3. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đề xuất các biện pháp thực hiện vận hành và 

cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng đúng tiến độ, hiệu quả và đảm bảo chất lượng; 

4. Báo cáo kết quả xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống bảo đảm chất 

lượng theo yêu cầu của Hiệu trưởng. 

5. Tư vấn về công tác bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng theo các 

quy định hiện hành. 

2.2. Nhiệm vụ của các thành viên hội đồng 

2.2.1. Nhiệm vụ của Chủ tịch hội đồng 

Chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của Hội đồng và có nhiệm vụ sau đây: 

1. Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Hội đồng. 

2. Chỉ đạo việc chuẩn bị nội dung thảo luận tại phiên họp Hội đồng. 

3. Triệu tập và chủ trì các phiên họp Hội đồng. 

4. Phê duyệt, kiến nghị về việc sửa đổi, bổ sung các quy định trong lĩnh vực 

bảo đảm chất lượng của trường. 

5. Tham mưu cho Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược và kế hoạch hoạt động 

bảo đảm chất lượng hàng năm. 



6. Đề xuất danh sách Hội đồng tự đánh giá để Hội đồng thảo luận trình Hiệu 

trưởng phê duyệt. 

7. Đề xuất chương trình, dự án cải thiện nâng cao chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp. 

8. Được ủy quyền cho Phó chủ tịch giải quyết công việc của Hội đồng. 

2.2.2. Nhiệm vụ của Phó chủ tịch hội đồng 

1. Giải quyết các công việc do Chủ tịch hội đồng phân công. 

2. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành và giải quyết các công việc của 

Hội đồng khi được ủy quyền. 

3. Phê duyệt chương trình làm việc và các báo cáo được đưa ra thảo luận tại 

các phiên họp của Hội đồng. 

2.2.3. Nhiệm vụ của Ủy viên hội đồng 

1. Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng. 

2. Góp ý kiến về nội dung của phiên họp Hội đồng. 

3. Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công theo chương 

trình, kế hoạch làm việc của Hội đồng. 

2.2.4. Nhiệm vụ của Ban thư ký 

Ban thư ký có Trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên. Ban thư ký có 

những nhiệm vụ sau: 

1. Phối hợp với phòng Thanh tra - Khảo thí và Kiểm định chất lượng, phòng 

Đào tạo chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của Hội đồng trình Chủ tịch 

Hội đồng quyết định. 

2. Ghi chép các ý kiến của các thành viên Hội đồng. Lập biên bản các phiên 

họp Hội đồng. 

3. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại phiên họp 

gần nhất của Hội đồng. 

4. Quyền lợi của các thành viên hội đồng 

- Hội đồng bảo đảm chất lượng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu 

Hưng Yên được thành lập theo năm. Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, các 

thành viên của hội đồng là giáo viên/giảng viên (bao gồm cả thành viên ban thư 

ký) được hưởng 80 giờ chuẩn/năm (hoặc năm học) khi quy đổi ra giờ dạy. 

- Kinh phí được thực hiện theo các văn bản hiện hành và căn cứ vào tình hình 

thực tế do Hiệu trưởng quyết định. 

  


