
UBND TỈNH BÌNH THUẬN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 385/QĐ-TCĐN         Bình Thuận, ngày 24 tháng 8 năm 2016 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Phòng Đảm bảo chất lượng  
thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 

HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-LĐTBXH ngày 02/3/2012 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề tỉnh 
Bình Thuận; 

 Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận đã được UBND tỉnh 
Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/6/2012; 

 Căn cứ Quyết định số 218/QĐ-TCĐN ngày 26/6/2014 về việc thành lập 
Phòng Quản lý khoa học và Kiểm định chất lượng thuộc Trường; Quyết định số 
453/QĐ-TCĐN ngày 28/10/2015 về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ 
Phòng Quản lý khoa học và Kiểm định chất lượng thuộc Trường; 

 Căn cứ kết quả cuộc họp Cấp ủy và Ban Giám hiệu ngày 18/8/2016; 

 Căn cứ tình hình thực tế của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Nay, thành lập Phòng Đảm bảo chất lượng trên cơ sở điều chỉnh 
chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý khoa học và Kiểm định chất lượng thuộc 
Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 

Điều 2. Phòng Đảm bảo chất lượng có chức năng, nhiệm vụ: 

I. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng: 

1. Công tác kiểm định, đánh giá kỹ năng nghề. 

2. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế. 

3. Công tác thanh tra đào tạo. 

II. Nhiệm vụ 

1. Công tác kiểm định, đánh giá kỹ năng nghề 

1.1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động đánh 
giá, tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp hằng năm tại các đơn vị và 
trong phạm vi toàn trường;  

1.2. Xây dựng các quy trình về đánh giá chất lượng theo các tiêu chí kiểm 
định chất lượng; 
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1.3. Giám sát các hoạt động đào tạo nghề của trường theo đúng quy định của 
pháp luật về kiểm định chất lượng; 

1.4. Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy 
về đảm bảo chất lượng trong trường, xây dựng và phát triển hệ thống quản lý chất 
lượng đào tạo; thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp 
theo hệ thống các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Nhà nước và quốc 
tế; 

1.5. Xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo 
quy định, tiến tới áp dụng các tiêu chí kiểm định của nước ngoài, chuẩn bị các điều 
kiện hội nhập quốc tế trong công tác kiểm định và đánh giá; 

1.6. Tham mưu các nội dung và biện pháp thực hiện các điều kiện bảo đảm 
chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo hệ thống các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định 
theo quy định; 

1.7. Thực hiện khảo sát ý kiến của học sinh, sinh viên về chất lượng đào tạo 
của nhà trường; xử lý, phân tích dữ liệu thu được và đưa ra các đề xuất nâng cao 
chất lượng đào tạo; 

1.8. Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo, đề ra lộ trình cho công 
tác đảm bảo chất lượng, xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong toàn 
trường; 

1.9. Tổ chức tập huấn cho viên chức, người lao động trong trường về công 
tác kiểm định chất lượng; 

1.10. Tổ chức, triển khai các hội thảo, hội thi tay nghề, công tác đánh giá kỹ 
năng tay nghề đối với giáo viên và học sinh, sinh viên. 

2. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế 

2.1. Xây dựng phương hướng, nội dung, kế hoạch phát triển, hợp tác với các 
tổ chức cơ sở đào tạo, quốc tế và quảng bá hình ảnh nhà trường theo định hướng 
chiến lược của nhà trường; theo dõi thực hiện, đánh giá định kỳ các hoạt động hợp 
tác quốc tế của trường; 

2.2. Phối hợp các đơn vị xây dựng các chương trình, dự án hợp tác, tổ chức 
ký kết các văn bản hợp tác, bản ghi nhớ, giao ước hợp tác quốc tế; làm thủ tục mời 
và tiếp đoàn khách quốc tế đến làm việc với Trường về các lĩnh vực liên quan đến 
đào tạo theo quy định của pháp luật; tổ chức và đánh giá kết quả các hội nghị, hội 
thảo quốc tế; tiếp nhận các nguồn viện trợ (nếu có); 

2.3. Tổ chức dịch thuật tài liệu, thư từ, phiên dịch cho các hội nghị, hội thảo 
có yếu tố nước ngoài tổ chức tại Trường khi có yêu cầu; dịch thuật các tài liệu 
phục vụ cho công tác dạy và học, nghiên cứu khoa học của trường; 

2.4. Chủ động tìm kiếm, duy trì mối quan hệ với đối tác quốc tế; tìm kiếm 
các tổ chức, đơn vị, cá nhân có khả năng, uy tín trong lĩnh vực đào tạo và khoa 
học công nghệ, đề xuất thiết lập quan hệ hợp tác; 

2.5. Tham mưu Hiệu trưởng quản lý các dự án hợp tác quốc tế; 
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2.6. Phối hợp với phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị, Phòng Đào tạo trong 
việc lựa chọn đề xuất cử viên chức tham gia: Nghiên cứu, trao đổi khoa học kỹ 
thuật, các khóa đào tạo chuyên gia; thực tập, đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài và có 
kế hoạch phát huy sử dụng khi về trường.  

3. Công tác thanh tra đào tạo 

3.1. Giúp Hiệu trưởng có thông tin làm cơ sở để chỉ đạo và đánh giá được 
toàn diện về mức độ và hiệu quả chất lượng đào tạo của Trường; 

3.2. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành một số 
văn bản mới về công tác thanh tra phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới; 

3.3. Thực hiện thanh tra, giám sát, kiểm tra đào tạo bao gồm các nội dung: 

- Các quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi hết môn, thi tuyển, xét tuyển 
và công nhận tốt nghiệp. 

- Hoạt động của các đơn vị liên quan đến công tác phục vụ đào tạo. 

- Thanh tra, giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy chế dạy, học của giáo 
viên, giảng viên và HS-SV để tham khảo và kịp thời uốn nắn một cách hợp lý. 

- Thanh tra, giám sát, kiểm tra học đường: An ninh học đường; cơ sở vật 
chất, điều kiện, phương tiện dạy, học. 

 - Thanh tra, giám sát, kiểm tra thực hiện các chế độ liên quan đến Học sinh, 
sinh viên: Mức thu học phí và lệ phí; miễn, giảm học phí; học bổng chính sách và 
học bổng khuyến khích học tập; nội trú và ngoại trú; xếp loại rèn luyện. 

3.4. Là nơi tiếp nhận và tham gia giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của học 
sinh, sinh viên, phụ huynh liên quan đến quá trình thi tuyển, xét tuyển, đào tạo, cấp 
bằng tốt nghiệp. 

4. Nhiệm vụ khác 

4.1. Thường trực các Hội đồng Kiểm định chất lượng, Kỹ năng nghề, các 
Hội đồng chuyên môn khác (nếu có) theo chức năng nhiệm vụ của Phòng. 

4.2. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia với các đơn vị liên quan để thực hiện 
các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng. 

4.3. Đề xuất trang bị, quản lý và sử dụng các phương tiện cần thiết phục vụ 
cho hoạt động công tác của phòng; thực hiện báo cáo theo quy định. 

4.4. Quản lý viên chức, người lao động theo phân cấp của Hiệu trưởng.  

Điều 3. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 218/QĐ-TCĐN ngày 
26/6/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận về việc thành 
lập Phòng Quản lý khoa học và Kiểm định chất lượng thuộc Trường; Quyết định 
số 453/QĐ-TCĐN ngày 28/10/2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề tỉnh 
Bình Thuận về việc điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý khoa 
học và Kiểm định chất lượng thuộc Trường. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2016. 
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Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị, phòng 
Đảm bảo chất lượng, các đơn vị thuộc trường có trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

 Nơi nhận:                                    HIỆU TRƯỞNG 

- Như điều 4; 
- Cấp ủy (b/c); 
- Các Phó Hiệu trưởng; 
- Lưu: VT, TCHCQT (Thủy).                                              

   

                                                                                              Nguyễn Thanh Tâm 
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