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PHỤ LỤC 02 
(Ban hành theo Quyết định số 30/QĐ-CNTĐ ngày 30./12/2017 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức) 
 

UBND TP. HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

 CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     ......., ngày      tháng     năm 20 ...... 

 
BÁO CÁO HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG  

NĂM ..... 
 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

I. GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

1.1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

1.2. Nghề đào tạo và quy mô đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

1.3. Đơn vị phụ trách về bảo đảmchất lượng và kiểm định chất lượng 
(ghi rõ tên đơn vị, số lượng cán bộ, nhiệm vụ, điện thoại, địa chỉ mail...) 

 

II. BÁO CÁO XÂY DỰNG, VẬN HÀNH, ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN HỆ 

THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG  

2.1. Tổng quan về hệ thống bảo đảm chất lượng đang vận hành 

a)  Đặt vấn đề  

b) Thông tin về xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng  

b1) Căn cứ xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng 

b2) Mục đích xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng 

b3) Nguyên tắc, yêu cầu xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng 

b4) Cách thức xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng 
c) Chính sách chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
- .......................................................................................................................; 
- .......................................................................................................................; 
- .......................................................................................................................; 
d) Mục tiêu chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
- .......................................................................................................................; 
- .......................................................................................................................; 
- .......................................................................................................................; 
đ) Danh mục các lĩnh vực quản lý chất lượng thực hiện được xây dựng và 

vận hành 
- .......................................................................................................................; 
- .......................................................................................................................; 
- .......................................................................................................................; 
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e) Hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng (giới thiệu đơn vị chủ trì công 
tác; tóm tắt thực trạng hạ tầng thông tin của cơ sở giáo dục nghề nghiệp) 

2.2. Đánh giá, cải tiến 

a) Đánh giá: 

a1) Tổng số đợt đánh giá:....... 

a2) Tổng số đơn vị thuộc trường thực hiện tự đánh giá:........ 

b) Cải tiến 

b1) Nội dung của từng lĩnh vực quản lý chất lượng được chỉnh sửa, bổ sung 
cải tiến  

 

Nội dung thống kê Số lượng Ghi chú 

Tổng số nội dung đang vận hành   

Số lượng nội dung thực hiện chỉnh sửa   

Số lượng nội dung được bổ sung   

Số lượng nội dung loại bỏ   

 

b2) Các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng được cải tiến 

 

Nội dung thống kê Số lượng Ghi chú 

Tổng số quy trình, công cụ đang vận hành   

Số lượng quy trình, công cụ thực hiện chỉnh sửa   

Số lượng quy trình, công cụ được bổ sung   

Số lượng quy trình, công cụ loại bỏ   

 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 
3.1. Ưu điểm: 
3.2. Tồn tại, hạn chế: 
3.3. Nguyên nhân: 
3.4. Đề xuất : (cơ sở giáo dục nghề nghiệp nêu ra các đề xuất, kiến nghị đối 

với cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền các cấp 

trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo đảm chất lượng, kiểm 

định chất lượng giáo dục nghề nghiệp) 

 
Nơi nhận: 
- TCGDNN;  

- Sở LĐTBXH tỉnh/thành phố.....; 

- Cơ quan quản lý trực tiếp; 

- Lưu: ..... 

HIỆU TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 


