
       UBND TỈNH BÌNH THUẬN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Số: 114 /TCĐN-ĐT           Bình Thuận, ngày 17 tháng  5  năm 2016 

 
          

          
                                        Kính gửi: Các Khoa chuyên môn 
        

Căn cứ Công văn số 98/TCĐN-ĐT ngày 06/5/2016 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng nghề Bình Thuận về việc hướng dẫn bổ sung xây dựng chương trình đào 

tạo. 

Để thống nhất trình tự xây dựng chương trình đào tạo cho cả hai cấp trình độ 

và đảm bảo thời gian của kế hoạch đề ra, Trường đề nghị các Khoa thực hiện theo 

tiến trình cụ thể sau: 

I. TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC 

 

TT 

 

Nội dung công việc 

Cá nhân/đơn 
vị thực hiện 

Đơn vị phối 
hợp 

Thời gian 
hoàn thành 

1 
Đề xuất  giáo viên, chuyên 
gia (nếu có) xây dựng, thẩm 
định chương trình 

Trưởng Khoa 
Phòng Đào tạo, 
TTĐT&QHDN 

18/5/2016 

2 

Thành lập các Ban xây dựng 
chương trình, Hội đồng thẩm 
định khung chương trình đào 
tạo 

Hiệu trưởng Phòng Đào tạo 20/5/2016 

3 
Thẩm định khung chương 
trình đào tạo 

Hội đồng 

thẩm định 
 01/6/2016 

4 

Điều chỉnh khung chương 
trình theo góp ý của Hội 
đồng (nếu có) và chuyển bản 
chính thức về Phòng Đào tạo 

Khoa Phòng Đào tạo 03/6/2016 

5 
Xây dựng chương trình đào 
tạo chi tiết cho từng môn 
học, mô đun 

Ban xây dựng Phòng Đào tạo 30/6/2016 

6 
Gửi dự thảo chương trình 
đào tạo về Phòng Đào tạo 

Khoa Phòng Đào tạo 01/7/2016 

7 
Thẩm định chương trình đào 
tạo chi tiết 

Hội đồng 

thẩm định 
 21/7/2016 

 

V/v trình tự xây dựng chương trình 
 đào tạo 



II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Đào tạo 

- Theo dõi và đôn đốc các Khoa triển khai theo đúng lộ trình đã xây dựng. 

- Đề xuất thành lập ban biên soạn, thẩm định chương trình đào tạo trình độ 

Cao đẳng, Trung cấp. 

2. Các Khoa chuyên môn 

Chủ động xây dựng kế hoạch biên soạn khung chương trình và chương trình 

đào tạo chi tiết của từng lĩnh vực đào tạo thuộc khoa. 

Điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện khung chương trình đào tạo, chương trình 

chi tiết của môn học, mô đun theo ý kiến của Hội đồng (nếu có). Chuyển toàn bộ 

file mềm về Phòng Đào tạo sau khi hoàn chỉnh theo góp ý (email: 

blcquoc@dnbt.edu.vn) 

Tổ chức thẩm định khung chương trình và chương trình đào tạo chi tiết dưới 

sự chủ trì của Phó Hiệu trưởng phụ trách để thảo luận, xem xét, đánh giá và sửa 

đổi, bổ sung chương trình dạy nghề kịp thời cập nhật các thành tựu phát triển của 

kỹ thuật công nghệ, đảm bảo thuận lợi cho việc dạy và học, đáp ứng yêu cầu của 

doanh nghiệp. 

Yêu cầu các đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện, trong quá 

trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị phản ánh về Hiệu trưởng 

(thông qua Phòng Đào tạo) để hướng dẫn thực hiện./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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