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BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP 

NAM ĐỊNH 

 

Số: 246/KH-CĐCNNĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Nam Định, ngày  25 tháng  05 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH  NĂM 2022 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Đánh giá, xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo, cơ 

sở vật chất, trang thiết bị thực hành, dịch vụ cho người học của nhà trường và các điều 

kiện học tập của học sinh, giảng dạy của giáo viên so với bộ tiêu chí tại Thông tư số 

15/2017/TT-BLDTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội về việc Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp trong năm 2022. 

Phát hiện các điểm không còn phù hợp cần chỉnh sửa, bổ sung báo cáo kết quả tự 

đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp Nam 

Định năm 2021.   

Giúp nhà trường tự rà soát, xem xét đánh giá thực trạng của mình, lập và triển khai 

các kế hoạch hành động cải tiến nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp phù hợp với 

sứ mạng, chính sách và mục tiêu của nhà trường 

2. Yêu cầu. 

- Đảm bảo tính khách quan, trung thực và minh bạch trong quá trình tự đánh giá chất 

lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Hợp tác, trao đổi, thảo luận công khai với tất cả các thành viên trong trường. 

- Đảm bảo đúng thời gian, nội dung theo kế hoạch. 

II. NỘI DUNG 

1. Cơ sở thực hiện 

- Sử dụng dữ liệu báo cáo kết quả tự đánh giá và đánh giá ngoài chất lượng cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định năm 2021. 

- Các minh chứng, dữ liệu sử dụng trong báo cáo đến hết 31/10/2022 

2. Phương pháp thực hiện 

- Cập nhật dữ liệu theo báo cáo kết quả tự đánh giá, đánh giá ngoài chất lượng cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định năm 2021 

- Phòng QLKH&ĐBCL chủ trì xây dựng kế hoạch, tổng hợp, xử lý, phân tích dữ 

liệu, tổng hợp báo cáo trình hội đồng. 
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- Các đơn vị trong trường cung cấp dữ liệu theo mẫu biểu về phòng Quản lý Khoa 

học và Đảm bảo chất lượng. 

3. Công cụ tự đánh giá 

Sử dụng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp tại 

Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH, ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội. 

4. Tiến độ thực hiện 

 

Thời gian Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 

Từ 23/05/2022 

đến 31/5/2022 

- Lập kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp trường Cao đẳng Công 

nghiệp Nam Định năm 2022 

- Ban hành quyết định thành lập hội đồng 

TĐG chất lượng cơ sở GDNN trường Cao 

đẳng Công nghiệp Nam Định năm 2022 

- Hiệu trưởng 

- Phòng QLKH&ĐBCL 

Từ 01/6/2022  

đến 03/06/2022 

Gửi kế hoạch đến các đơn vị phối hợp thực 

hiện  
- Phòng QLKH&ĐBCL 

Từ 06/6/2022 

đến 30/06/2022 

- Triển khai thực hiện kế hoạch 

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành 

viên trong đơn vị 

+ Soạn yêu cầu, nội dung các đơn vị trong 

trường cần hỗ trợ, cung cấp minh chứng, số 

liệu phục vụ báo cáo TĐG. 

Phòng QLKH&ĐBCL   

Từ 01/7/2022 

đến 19/10/2022 

+ Phòng QLKH gửi nội dung, yêu cầu đến 

các đơn vị trong trường cần hỗ trợ, cung cấp 

minh chứng, số liệu phục vụ báo cáo. 

+ Các đơn vị cung cấp số liệu, minh chứng 

theo yêu cầu của phòng QLKH&ĐBCL 

- Phòng QLKH&ĐBCL  

- Các đơn vị phòng, 

khoa, trung tâm phối 

hợp thực hiện 

Từ 19/10/2022 

đến 11/11/2022 

- Thu thập thông tin bổ sung (nếu cần) 

- Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng 

được sử dụng trong báo cáo 

- Dự thảo báo cáo tự đánh giá chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp năm 2022 

- Phòng QLKH&ĐBCL 

- Các đơn vị phòng, 

khoa, trung tâm phối 

hợp 

Từ 14/11/2022 

đến 18/11/2022 

Gửi dự thảo báo cáo tự đánh giá chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp năm 2022 cho các 

thành viên hội đồng đọc đóng góp ý kiến 

- Phòng QLKH&ĐBCL 

Từ 21/11/2022 

đến 25/11/2022 

- Tiếp nhận ý kiến đóng góp của các thành 

viên hội đồng  

- Chỉnh sửa và hoàn thiện báo cáo theo ý kiến 

nhận xét, đánh giá của hội đồng 

- Phòng QLKH&ĐBCL 

Từ 28/11/2022 

đến 02/12/2022 

Họp hội đồng thông qua báo cáo tự đánh giá 

chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2022 

- Hội đồng tự đánh giá 

- Phòng QLKH&ĐBCL 

Từ 05/12/2022 

đến 09/12/2022 

- Tổng hợp, chỉnh sửa, bổ sung dự thảo báo 

cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp năm 2022 theo ý kiến đóng góp của 

các thành viên hội đồng (nếu có) 

- Phòng QLKH&ĐBCL 
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Thời gian Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 

Từ 12/12/2022 

đến 16/12/2022 

- Hoàn thiện báo cáo chính thức 

- Đăng tải trên website nhà trường 

- Lưu trữ báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp năm 2022 

- Sau 10 ngày nộp báo cáo tự đánh giá chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp về Cục Kiểm 

định chất lượng giáo dục nghề nghiệp - Tổng 

cục giáo dục nghề nghiệp; Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định. 

- Phòng QLKH&ĐBCL 

- Các đơn vị liên quan 

trong trường 

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Phòng QLKH&ĐBCL 

- Lập kế hoạch và triển khai công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

năm 2022 đến các đơn vị trong trường. 

- Triển khai kế hoạch đến từng thành viên trong đơn vị thực hiện công việc được giao. 

- Lưu trữ các thông tin, minh chứng và các phiếu đánh giá tiêu chí do các đơn vị 

phòng, khoa, trung tâm cung cấp. 

- Phân tích, xử lý thông tin minh chứng bổ sung cho tiêu chí, tiêu chuẩn tự đánh giá 

chất lượng giáo dục nghề nghiệp. 

- Tổng hợp hoàn thiện báo cáo tự đánh giá. 

- Nộp bản báo cáo tự đánh giá lên Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, 

Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định. 

5.2. Các đơn vị phòng, khoa, trung tâm 

- Có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu, minh chứng theo yêu cầu của phòng 

QLKH&ĐBCL đúng thời gian theo kế hoạch./. 

 

 
KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Dũng 



BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP 

NAM ĐỊNH 

 

Số: 252a /QĐ-CĐCNNĐ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Nam Định, ngày 27 tháng 05 năm 2022 

                          
     

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp  

Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định năm 2022 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH 
 

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Cao đẳng 

ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH  ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;  

Căn cứ Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH  ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

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

nghề nghiệp; 

 Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thành lập Hội đồng tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Trường 

Cao đẳng Công nghiệp Nam Định năm 2022 gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm 

theo. 

 Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

năm 2022 theo hướng dẫn và tiêu chuẩn đánh giá tại Thông tư số 15/TT-BLĐTBXH, ngày 

08 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị và các thành viên có tên trong danh sách 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Lưu phòng QLKH&ĐBCL; 

- Lưu VT. 

 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Dũng 

 
                  



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ KIỂM ĐỊNH  

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

(Kèm theo Quyết định số 252a  ngày  27 tháng 05 năm 2022, của Hiệu trưởng  

trường Cao đẳng công nghiệp Nam Định) 

 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1.  Nguyễn Duy Phấn  Hiệu trưởng  Chủ tịch HĐ 

2.  Bùi Tiến Dũng Phó Hiệu trưởng P. Chủ tịch HĐ 

3.  Hoàng Văn Chính Trưởng phòng QLKH&ĐBCL Thư ký HĐ 

4.  Doãn Minh Toàn Trưởng phòng Tổ chức hành chính Ủy viên 

5.  Nguyễn Thị Lan Trưởng phòng Đào tạo  Ủy viên 

6.  Nguyễn Khả Toản P.Trưởng phòng TCHC – Chủ tịch Công Đoàn  Ủy viên 

7.  Trần Thị Ngọc Dung P. Trưởng phòng Tài chính Kế toán Ủy viên 

8.  Trần Thị Thắm Trưởng phòng Quản lý dự án Ủy viên 

9.  
Nguyễn Thị Hồng Minh 

Trưởng phòng Công tác HSSV – Bí thư Đoàn 

Thanh niên  
Ủy viên 

10.  Lê Sơn Hải Trưởng phòng Quản trị vật tư Ủy viên 

11.  Trần Văn Tùng P. Trưởng khoa phụ trách khoa Điện - Điện tử  Ủy viên 

12.  
Vũ Cao Hán 

P. Trưởng khoa phụ trách khoa Khoa học cơ 

bản 
Ủy viên 

13.  
Bùi Huy Tưởng 

P. Trưởng khoa phụ trách khoa Cơ khí & 

Động lực 
Ủy viên 

14.  Nguyễn Thị Thu Hiền Trưởng khoa Kinh tế Ủy viên 

15.  Nguyễn Thị Hồng Châm Trưởng khoa Công nghệ May & TKTT Ủy viên 

16.  Trần Thị Thúy Trưởng khoa Công nghệ thông tin Ủy viên 

17.  Vũ Văn Minh Giám đốc Trung tâm TT- TV Ủy viên 

18.  Phạm Khắc Chiến Giám đốc Trung tâm HTĐT-QHDN Ủy viên 

19.  Đoàn Tiến Dũng Giám đốc Công ty Cổ phần may Nam Hà Ủy viên 

20.  
Trần Văn Duyên 

P. Giám đốc Công ty Đóng tàu Sông Đào - 

Nam Định 
Ủy viên 

21.  Bùi Thị Tiến Chuyên viên phòng QLKH&ĐBCL Ủy viên 
 

 (Danh sách gồm 21 thành viên) 

 

 

 

 



 

KẾ HOẠCH  

Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo  

các nghề trọng điểm trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định 

 năm 2022 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Đánh giá, xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung đào tạo, cơ sở 

vật chất, trang thiết bị thực hành, dịch vụ cho người học của nhà trường và các điều kiện học 

tập của học sinh, giảng dạy của giáo viên so với bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 

chương trình đào tạo trình độ cao đẳng tại Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 

06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Phát hiện các điểm không phù hợp cần chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo, qua đó 

giúp trường hoạch định chiến lược nâng cao chất lượng đào tạo trong từng giai đoạn và làm 

cơ sở báo cáo hàng năm Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội tỉnh Nam Định.   

Là điều kiện cần thiết cho việc kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp bắt buộc của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội để tiến tới đánh giá ngoài các CTĐT đối với những nghề trọng 

điểm của nhà trường. 

Giúp nhà trường tự rà soát, xem xét đánh giá thực trạng của mình, lập và triển khai các 

kế hoạch hành động cải tiến nâng cao chất lượng chương trình đào tạo phù hợp với sứ mạng, 

chính sách và mục tiêu của nhà trường. 

2. Yêu cầu  

- Đảm bảo tính khách quan, trung thực và minh bạch trong quá trình tự kiểm định. 

- Hợp tác, trao đổi, thảo luận công khai với tất cả các thành viên trong trường. 

- Đảm bảo đúng thời gian, nội dung theo kế hoạch. 

3. Công cụ tự đánh giá 

Sử dụng bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung 

cấp và cao đẳng tại Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

II. NỘI DUNG 

1. Tiến độ thực hiện 

Thời gian Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 

Từ 23/05/2022 

đến 31/05/2022 

- Lập kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương 

trình đào tạo các nghề trọng điểm của trường; 

- Ban giám hiệu 

- Phòng QLKH&ĐBCL 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP 

NAM ĐỊNH 

 

Số: 253a /KH-CĐCNNĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Nam Định, ngày 27 tháng  05 năm 2022 



Thời gian Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 

- Ra quyết định thành lập Hội đồng; Ban thư 

ký; Các nhóm công tác chuyên trách tự đánh 

giá chất lượng 05 chương trình đào tạo nghề 

trọng điểm gồm: 

+ Điện Công nghiệp trình độ Cao đẳng 

+ Thiết kế thời trang trình độ Cao đẳng 

+ Công nghệ ô tô trình độ Cao đẳng 

+ Cắt gọt kim loại trình độ Cao đẳng 

+ May thời trang trình độ Cao đẳng 

 

Từ 01/06/2022  

đến 09/06/2022 

- Họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng 05 

chương trình đào tạo nghề trọng điểm + Quán 

triệt mục đích, yêu cầu về công tác tự kiểm 

định chất lượng chương trình đào tạo 

+ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội 

đồng 

+ Triển khai kế hoạch thực hiện 

- Họp các nhóm công tác chuyên trách 

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các nhóm 

- Triển khai nội dung các bước thực hiện  

- Hội đồng TĐG 

- Phòng QLKH&ĐBCL 

- Thành viên các nhóm 

công tác chuyên trách 

được giao nhiệm vụ 

Từ 10/06/2022 

đến 09/09/2022 

- Triển khai thực hiện kế hoạch trong từng 

nhóm 

+ Phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi thành 

viên nhóm công tác chuyên trách 

+ Chuẩn bị đề cương báo cáo tự đánh giá  

- Thu thập thông tin minh chứng 

- Mã hóa các thông tin minh chứng 

- Mô tả thông tin minh chứng thu thập được 

- Phân tích, lý giải các kết quả đạt được 

- Đánh giá xác định mức độ đạt được theo 

từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá chất 

lượng chương trình đào tạo có liên quan; 

phân tích, chỉ rõ các điểm mạnh, tồn tại và 

nguyên nhân; đề xuất kế hoạch hành động 

nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của 

CTĐT đó. 

- Viết dự thảo báo cáo tự đánh giá CTĐT và 

gửi kết quả về Ban thư ký 

- Các nhóm công tác 

chuyên trách 

- Ban thư ký 

Từ 12/09/2022 

đến 30/09/2022 

- Gửi Báo cáo dự thảo đến các thành viên Hội 

đồng. 

- Hội đồng tự đánh giá các CTĐT họp với các 

nhóm công tác chuyên trách để thảo luận về 

báo cáo tự đánh giá, đóng góp các ý kiến để 

hoàn thiện bản dự thảo Báo cáo. 

- Ban thư ký 

- Hội đồng TĐG 

- Thành viên các nhóm 

công tác chuyên trách 



Thời gian Nội dung công việc Đơn vị thực hiện 

- Các nhóm tiến hành chỉnh sửa và hoàn thiện 

báo cáo theo ý kiến nhận xét, đánh giá của 

hội đồng. 

- Gửi báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng 

các chương trình đào tạo sau chỉnh sửa về 

Ban thư ký trước 15h ngày 30/09/2022 gồm 

01 bản cứng và 01 bản mềm 

Từ 03/10/2022 

đến 14/10/2022 

- Họp hội đồng tự đánh giá thông qua bản báo 

cáo tự đánh giá các CTĐT đã chỉnh sửa. 

- Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo 

cáo tự đánh giá các CTĐT. 

- Họp công bố bản báo cáo tự đánh giá chất 

lượng chương trình đào tạo với các thành 

viên Hội đồng, trưởng các đơn vị và đăng tải 

trên Website nhà trường 

- Hội đồng TĐG 

- Ban thư ký 

Từ 17/10/2022 

đến 31/10/2022 

- Lưu trữ báo cáo, hệ thống minh chứng của 

tự đánh giá các chương trình đào tạo 

- Nộp kết quả báo cáo tự đánh giá chất lượng 

chương trình đào tạo về Cục Kiểm định chất 

lượng Giáo dục nghề nghiệp - Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp; Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tỉnh Nam Định, Tổ chức kiểm định 

chất lượng GDNN 

- Ban thư ký 

Từ 01/11/2022 

đến 10/11/2022 

Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện đánh giá 

ngoài các chương trình đào tạo 

Toàn trường 

Từ 11/11/2022 

đến 30/11/2022 

Thực hiện đánh giá ngoài 02 CTĐT Toàn trường 

(Lưu ý: Minh chứng thu thập nhằm phục vụ tự đánh giá các CTĐT, trường Cao đẳng Công 

nghiệp Nam Định năm 2022 là những minh chứng tính đến thời điểm kết thúc học kỳ II năm 

học 2021-2022, ngày 30/6/2022) 

2. Phân công thực hiện 

Mỗi chương trình đào tạo sẽ có nhóm chuyên trách riêng phụ trách việc thực hiện thu 

thập minh chứng, hoàn thiện báo cáo TĐG. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do trưởng 

nhóm phân công dựa trên kế hoạch đánh giá chung của nhà trường đối với các CTĐT trong 

năm 2022. 

Ghi chú: Các biểu mẫu báo cáo tuân theo Phụ lục 04 Thông tư số 28/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3. Dự trù kinh phí cho nhiệm vụ thực hiện tự đánh giá CTĐT năm 2022 

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Phòng QLKH&ĐBCL kết hợp các khoa 

chuyên môn có thực hiện việc TĐG chất lượng CTĐT đề xuất mức kinh phí để Hiệu trưởng 

xem xét và duyệt chi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

 

 



4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Phòng QLKH&ĐBCL 

- Lập kế hoạch và triển khai công tác tự đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo 

nghề trọng điểm của trường. 

- Gửi các tài liệu liên quan đến công tác tự tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 

cho các nhóm công tác chuyên trách. 

- Tổ chức, hướng dẫn các nhóm công tác chuyên trách thu thập thông tin, minh chứng 

và phân tích, đánh giá tiêu chí, mã hóa minh chứng (nếu cần) 

- Lưu trữ các thông tin, minh chứng và các phiếu đánh giá tiêu chí, báo cáo tự đánh giá 

do các nhóm công tác chuyên trách thực hiện. 

- Nộp kết quả báo cáo tự đánh giá lên Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp, 

Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động – Thương bing & Xã hội và Tổ chức kiểm định 

chất lượng GDNN. 

4.2. Các đơn vị phòng, khoa, trung tâm 

- Có trách nhiệm cung cấp thông tin, số liệu, minh chứng theo yêu cầu của Ban thư ký 

và các nhóm công tác chuyên trách đúng thời gian theo kế hoạch. 

4.3. Các nhóm công tác chuyên trách 

- Triển khai các nhiệm vụ theo đúng tiến độ của Kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt. 

- Thu thập thông tin, minh chứng, phân tích, xử lý các thông tin minh chứng liên quan 

đến CTĐT được đánh giá. 

- Đánh giá các tiêu chuẩn của tiêu chí và tổng hợp báo cáo theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn. 

- Mã hóa các thông tin minh chứng thu được. 

- Dự thảo báo cáo TĐG CTĐT đã được phân công. 

- Sau khi hoàn thành các nội dung đã được phân công các nhóm nộp sản phẩm về Ban 

thư ký gồm: 01 bản cứng và 01 bản mềm cùng toàn bộ minh chứng phục vụ báo cáo TĐG của 

CTĐT đó./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban giám hiệu; 

- Các đơn vị; 

- Lưu: VT, QLKH&ĐBCL. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Dũng 

 



BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP 

NAM ĐỊNH 

 

Số: 254a /QĐ-CĐCNNĐ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Nam Định, ngày 27 tháng 05 năm 2022 

                          
     

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo  

các nghề trọng điểm năm 2022 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH 

 

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường Cao 

đẳng theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao 

động Thương binh - Xã hội; 

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 về Quy định hệ 

thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương 

binh - Xã hội; 

Căn cứ Kế hoạch số 253a /KH-CĐCNNĐ ngày  27 tháng 05 năm 2022 về việc tự đánh giá 

chất lượng chương trình đào tạo đối với các nghề trọng điểm năm 2022 của Hiệu trưởng trường 

Cao đẳng Công nghiệp Nam Định;  

 Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đảm bảo chất lượng, 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo nghề trọng 

điểm trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định năm 2022 gồm các ông, bà có tên trong danh 

sách kèm theo. 

 Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 

các nghề trọng điểm của trường năm 2022 theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và hướng dẫn 

của Bộ Lao động Thương binh - Xã hội. 

 Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị trực thuộc Hiệu trưởng và các thành viên của 

Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Lưu phòng QLKH&ĐBCL; 

- Lưu VT. 

 

 KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Dũng 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP BẬC CAO ĐẲNG 

NĂM 2022 

 (Kèm theo Quyết định số 254a ngày  27  tháng  05 năm 2022) 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1.  Bùi Tiến Dũng Phó Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2.  Hoàng Văn Chính Trưởng phòng QLKH&ĐBCL Thư ký  

3.  Trần Văn Tùng P. Trưởng khoa phụ trách khoa Điện - Điện tử  Ủy viên 

4.  Nguyễn Văn Thi P. Trưởng khoa khoa Điện - Điện tử Ủy viên 

5.  Vũ Ngọc Dân Giảng viên khoa khoa Điện - Điện tử Ủy viên 

6.  Đinh Thị Phin Giảng viên khoa khoa Điện - Điện tử Ủy viên 

7.  Bùi Thị Tiến Chuyên viên phòng QLKH&ĐBCL Ủy viên 

8.  
Vũ Tiến Tuấn 

Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ Sản Lenger 

Việt Nam 
Ủy viên 

9.  
Nguyễn Xuân Sáu 

Kỹ thuật trưởng phòng KCS Công ty cổ phần 

liên doanh Việt Thái 
Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 09 người) 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ THIẾT KẾ THỜI TRANG BẬC CAO ĐẲNG 

NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số 254a ngày  27  tháng  05 năm 2022) 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1   Bùi Tiến Dũng Phó Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2   Hoàng Văn Chính Trưởng phòng QLKH&ĐBCL Thư ký HĐ 

3   Doãn Minh Toàn Trưởng phòng Tổ chức hành chính Ủy viên 

4  Nguyễn Thị Hồng Châm Trưởng khoa CN May &TKTT Ủy viên 

5  Phùng Thị Hoa P. Trưởng khoa CN May &TKTT Ủy viên 

6  Phạm Thị Lâm Giảng viên khoa CN May &TKTT Ủy viên 

7  Bùi Thị Tiến Chuyên viên phòng QLKH&ĐBCL Ủy viên  

8  Vũ Thị Chúc 
Phó trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty cổ 

phần may Nam Hà 
Ủy viên  

9  Bùi Thị Hợi Giám đốc Công ty may Sông Hồng 3 Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 09 người) 

  



 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ BẬC CAO ĐẲNG 

NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số 254a ngày  27  tháng  05 năm 2022) 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1  Nguyễn Duy Phấn  Hiệu trưởng  Chủ tịch HĐ 

2  Hoàng Văn Chính Trưởng phòng QLKH&ĐBCL Thư ký HĐ 

3 Bùi Huy Tưởng P. Trưởng khoa phụ trách khoa Cơ khí & ĐL Ủy viên 

4 Nguyễn Lương Huy Giảng viên khoa Cơ khí & ĐL Ủy viên 

5 Bùi Ngọc Luận Giảng viên khoa Cơ khí & ĐL Ủy viên  

6 Tổng Minh Hải Giảng viên khoa Cơ khí & ĐL Ủy viên  

7 Bùi Thị Tiến Giảng viên phòng QLKH&ĐBCL Ủy viên  

8 Trần Văn Di Giám đốc Công ty TNHH Di Di Ủy viên  

9 Đoàn Văn Bộ Giám đốc gara ôtô 68 Ủy viên  

 

(Danh sách gồm có 09 người) 

  



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ CẮT GỌT KIM LOẠI BẬC CAO ĐẲNG 

NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số 254a ngày  27  tháng  05 năm 2022) 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1  Nguyễn Duy Phấn  Hiệu trưởng  Chủ tịch HĐ 

2  Hoàng Văn Chính Trưởng phòng QLKH&ĐBCL Thư ký HĐ 

3 Bùi Huy Tưởng P. Trưởng khoa phụ trách khoa Cơ khí & ĐL Ủy viên 

4 Đào Xuân Tứ Giảng viên khoa Cơ khí & ĐL Ủy viên  

5 Nguyễn Ngọc Bảo Giảng viên khoa Cơ khí & ĐL Ủy viên 

6 Nguyễn Việt Anh Giảng viên khoa Cơ khí & ĐL Ủy viên 

7 Bùi Thị Tiến Giảng viên phòng QLKH&ĐBCL Ủy viên 

8 Nguyễn Đức Vinh Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Đức Vinh Ủy viên 

9 Nguyễn Văn Lợi 
Kỹ sư cơ khí Công ty CPĐT XD&TM 

Phúc Tân 
Ủy viên 

 

(Danh sách gồm có 09 người)  

 

 



DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ MAY THỜI TRANG BẬC CAO ĐẲNG 

NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số 254a ngày  27  tháng  05 năm 2022) 

TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1   Bùi Tiến Dũng Phó Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ 

2   Hoàng Văn Chính Trưởng phòng QLKH&ĐBCL Thư ký HĐ 

3   Doãn Minh Toàn Trưởng phòng Tổ chức hành chính Ủy viên 

4  Nguyễn Thị Hồng Châm Trưởng khoa CN May &TKTT Ủy viên 

5  Phùng Thị Hoa P. Trưởng khoa CN May &TKTT Ủy viên 

6  Trần Hoàng Thuỷ Giảng viên khoa CN May &TKTT Ủy viên 

7  Bùi Thị Tiến Chuyên viên phòng QLKH&ĐBCL Ủy viên 

8  Bùi Thị Hợi Giám đốc Công ty may Sông Hồng 3 Ủy viên  

9  Vũ Thị Chúc 
Phó trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty cổ 

phần may Nam Hà 
Ủy viên  

 

(Danh sách gồm có 09 người)  

 


