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UBND TỈNH HƯNG YÊN 

TRƯỜNG CĐ KT-KT TÔ HIỆU HY 

Số: 437/KH-CĐTH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hưng Yên, ngày 13 tháng 6 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Về việc đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng năm 2022 
 

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 bảo đảm chất lượng của cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp;  

Thực hiện Công văn số 1570/SLĐTBXH-GDNN ngày 16/5/2022 của Sở 

Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện quy định hệ 

thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022; 

Thực hiện Quy định về hệ thống bảo đảm chất lượng ban hành theo Quyết 

định số 597/QĐ-CĐTH ngày 14/12/2021 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ 

thuật Tô Hiệu Hưng Yên.  

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên xây dựng kế 

hoạch đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện các quy định tại Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

15/12/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc quy định hệ thống 

bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

- Từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí, hoàn thiện cơ sở vật chất, 

nâng cao chất lượng quá trình vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng; hoàn 

thiện cơ sở dữ liệu đến từng đơn vị để thực hiện các giải pháp cải tiến và đảm 

bảo chất lượng. 

- Bảo đảm các hoạt động của nhà trường thực hiện đúng các quy trình chất 

lượng đã được xây dựng và ban hành, giúp công tác quản trị nhà trường đạt hiệu quả. 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo trung thực, khách quan, đầy đủ thông tin, minh chứng hợp lệ. 

- Đánh giá các nội dung của từng lĩnh vực quản lý chất lượng của các đơn 

vị và của trường. 

- Huy động sự tham gia của cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người 

lao động trong toàn trường. 
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- Kết quả đánh giá công tác bảo đảm chất lượng từng đơn vị và kết quả 

đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng của trường được công bố công khai cho 

các đối tượng liên quan biết. 

- Toàn bộ minh chứng, tài liệu phục vụ đánh giá được lưu trữ. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

STT Nội dung công việc 
Phụ trách 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 
Ghi chú 

1 

Thành lập Tổ đánh giá hệ 

thống bảo đảm chất lượng 

(gọi tắt là Tổ đánh giá HT 

BĐCL) 

P.TT-KT & 

KĐCL 
Tháng 6/2022  

2 Tổ chức đánh giá tại đơn vị 
Tổ đánh giá 

HT BĐCL 

Từ tháng 6/2022 

đến tháng 7/2022 

Theo 

chương 

trình chi tiết 

đính kèm 

3 
Báo cáo kết quả đánh giá, đề 

xuất phương án cải tiến 

Tổ đánh giá 

HT BĐCL, 

P.TT-KT & 

KĐCL 

Tháng 8/2022   

4 

Họp tổ đánh giá thông qua 

kết quả đánh giá và kế hoạch 

cải tiến 

Tổ đánh giá 

HT BĐCL, 

P.TT-KT & 

KĐCL 

Tháng 8/2022  

5 

Triển  khai kế hoạch cải tiến 

đã được Hiệu trưởng phê 

duyệt 

P.TT-KT & 

KĐCL 
Tháng 9/2022   

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Thanh tra - Khảo thí và Kiểm định chất lượng 

- Tham mưu thành lập Tổ đánh giá HT BĐCL. 

- Phối hợp với Tổ đánh giá HT BĐCL thực hiện các công việc sau: 

+ Chuẩn bị các nội dung đánh giá và tổ chức đánh giá công tác bảo đảm 

chất lượng tại các đơn vị. 

+ Căn cứ kết quả đánh giá công tác bảo đảm chất lượng của các đơn vị và 

của trường, lập dự thảo báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng của 

trường; lấy ý kiến các bên liên quan đối với các nội dung đánh giá có liên quan; 

tổng hợp và hoàn thiện báo cáo đánh giá hệ thống bảo đảm chất lượng của 

trường trình hiệu trưởng phê duyệt; Công bố công khai báo cáo đánh giá hệ 
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thống bảo đảm chất lượng của trường cho các đối tượng liên quan biết trong thời 

hạn 30 ngày làm việc. 

+ Căn cứ các báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng và các báo cáo đánh 

giá hệ thống bảo đảm chất lượng của trường, tổng hợp, phân tích, đề xuất kế 

hoạch cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng của trường; lấy ý kiến các đơn vị, tổ 

chức Đảng, đoàn thể, đơn vị sử dụng lao động (nếu cần thiết), tổng hợp và hoàn 

thiện kế hoạch cải tiến trình hiệu trưởng phê duyệt. 

+ Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch cải tiến hệ thống bảo 

đảm chất lượng; báo cáo kết quả cải tiến sau đánh giá. 

+ Lưu trữ toàn bộ minh chứng và tài liệu liên quan. 

2. Các đơn vị trực thuộc trường 

- Cung cấp thông tin, minh chứng và phối hợp với phòng Thanh tra - Khảo 

thí và Kiểm định chất lượng, Tổ đánh giá HT BĐCL thực hiện đánh giá theo các 

nội dung bảo đảm chất lượng tại đơn vị; đề xuất, kiến nghị những nội dung cần 

cải tiến; dự kiến xây dựng mục tiêu chất lượng và kế hoạch thực hiện mục tiêu 

chất lượng của đơn vị năm học 2022 - 2023. 

- Thực hiện kế hoạch cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng sau đánh giá 

theo kế hoạch được phê duyệt. 

3. Kinh phí thực hiện 

Các khoản mục chi để thực hiện hoạt động này thực hiện theo Quy chế chi 

tiêu nội bộ của nhà trường; Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị tham 

mưu giúp Hiệu trưởng bảo đảm kinh phí cho hoạt động này. 

Trên đây là kế hoạch đánh giá, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng năm 

2022 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Tô Hiệu Hưng Yên. Đề nghị các 

đơn vị nghiêm túc phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận:    

- BGH  (để chỉ đạo); 

- Các đơn vị (để phối hợp, thực hiện); 

- Lưu: VT,  P.TT-KT&KĐCL. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

             Trần Thanh Liêm 
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CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 

Lần 1 năm 2022 

(Kèm theo Kế hoạch  số: 437/KH-CĐTH ngày 13/6/2022 

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

 

1. Đoàn đánh giá: 

Các thành viên của Tổ đánh giá HT BĐCL (có Quyết định thành lập kèm 

theo) 

2. Nội dung đánh giá: 

- Sự phù hợp và kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2021 - 

2022 của đơn vị. 

- Sự phù hợp và kết quả vận hành các quy trình, công cụ bảo đảm chất 

lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. 

- Đánh giá quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng liên quan đã được ban 

hành. 

3. Lịch đánh giá: 

Thời 

gian 

Đơn vị/ 

Thành phần tham dự 

Quá trình/ 

Hoạt động chính 

Thành 

viên 

Đoàn 

đánh giá 

Địa 

điểm 

Ghi 

chú 

N
g

ày
 2

8
/6

/2
0

2
2

 

S
án

g
 t

ừ
 8

h
0

0
, 

C
h

iề
u

 t
ừ

 1
4

h
0

0
 

1. Phòng TC - HC - QT 

2. Phòng Đào tạo 

3. Phòng Công tác HSSV 

4. Phòng NCKH & HTQT 

5. Trung tâm TS & QHDN 

6. Trung tâm TNNN 

7. Các khoa: KTNN, Kinh 

tế, TNMT, KHCB 

- Đánh giá việc thực 

hiện mục tiêu năm học 

của đơn vị 

- Báo cáo việc thực 

hiện công tác bảo đảm 

chất lượng cấp đơn vị. 

- Sự phù hợp và kết 

quả vận hành các quy 

trình, công cụ BĐCL 

tại đơn vị. 

- Đề xuất, kiến nghị 

những nội dung cần cải 

tiến. 

- Dự kiến xây dựng 

mục tiêu chất lượng và 

kế hoạch thực hiện mục 

tiêu chất lượng của đơn 

vị năm học 2022 - 

2023. 

Tổ 

đánh giá 

HT BĐCL 

Phòng 

họp 

CS1 

 

N
g

ày
 2

9
/6

/2
0

2
2

 

S
án

g
 t

ừ
 8

h
0
0
, 

C
h
iề

u
 t

ừ
 1

4
h
0

0
 

 

1. Phòng TT-KT&KĐCL 

2. Khoa Cơ khí - Động lực 

3. Khoa Điện - Điện tử 

4. Khoa May TKTT 

 

Tổ 

đánh giá 

HT BĐCL 

Phòng 

họp 

CS2 

 

  

 


