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BÁO CÁO ĐỀ DẪN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 

CƠ SỞ GDNN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KIỂM ĐỊNH CTĐT NĂM 2022 

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA NAM SÀI GÒN 

 

Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) giúp các cơ sở GDNN định 

hướng và xác định chuẩn chất lượng cho từng hoạt động của mình một cách có hệ thống 

để từ đó điều chỉnh các hoạt động theo một chuẩn mực nhất định. Chất lượng đào tạo luôn 

là mối quan tâm hàng đầu của các cơ sở GDNN. Theo đó, công tác kiểm định chất lượng 

GDNN được xác định là một những cộng cụ quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo 

và nâng cao chất lượng của hệ thống GDNN. Đã có rất nhiều đánh giá thực trạng chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) ở nước ta chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Mổ xẻ 

vấn đề, nhiều chuyên gia cho rằng, một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn tới chất 

lượng GDNN ở nước ta chưa cao là do thiếu một hệ thống đánh giá, kiểm định chất lượng 

GDNN hoàn chỉnh và độc lập. Chính vì chưa có một hệ thống kiểm định hoàn chỉnh đã 

dẫn tới công tác đánh giá chất lượng GDNN lâu nay chưa hoàn thiện. Những bất cập này 

đã gây khó khăn không chỉ cho người học khi lựa chọn sai môi trường, mà còn không tạo 

được yếu tố cạnh tranh cần thiết để phát triển hệ thống GDNN. Bài Tọa đàm này trình bày 

những nội dung cơ bản về tầm quan  trọng của công tác kiểm định GDNN  

Từ khi có quy định về kiểm định chất lượng GDNN trong Luật GDNN đánh dấu 

những thay đổi mang tính bước ngoặt trong hệ thống kiểm định chất lượng GDNN Việt 

Nam.  

 Đã ban hành các quy định để triển khai công tác kiểm định chất lượng GDNN bao 

gồm: 01 Nghị định quy định về Điều kiện, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định chất lượng GDNN; Đình chỉ hoạt động 

kiểm định chất lượng GDNN; Chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của tổ 

chức kiểm định chất lượng GDNN; Cấp, thu hồi giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm 

định chất lượng GDNN; Tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm định viên chất lượng 



GDNN; Đánh giá cấp thẻ, quản lý và cấp, cấp lại, thu hồi thẻ kiểm định viên chất lượng 

GDNN;  

-Thông tư quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở GDNN và 

chương trình GDNN các cấp trình độ; Thông tư quy định quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm 

định viên chất lượng GDNN; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng GDNN; 

- Đã ban hành các hướng dẫn chi tiết đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở 

GDNN và hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chương trình đào tạo các cấp trình 

độ GDNN, hướng dẫn các cơ sở GDNN thực hiện tự đánh giá chất lượng hàng năm; 

- Ban hành và triển khai thực hiện nhiều văn bản, qui định trong đó có Thông tư số 

28/2017/TT-BLĐTBXH quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở GDNN (đảm 

bảo bên trong cơ sở GDNN) để hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở GDNN nâng cao chất lượng 

và phấn đấu đạt tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định một cách thực chất, chống “đối phó” với 

đánh giá ngoài trong quá trình kiểm định. 

1. Thực trạng công tác tự đánh giá tại các cơ sở GDNN 

- Không ít cơ sở GDNN chưa nhận thức đúng, thực sự quan tâm đến việc xây dựng 

hệ thống bảo đảm chất lượng, triển khai công tác tự đánh giá cơ sở GDNN, chương trình 

đào tạo; không ít nhà quản lý các cơ sở GDNN chưa nhận thức đầy đủ và thấy được tầm 

quan trọng của công tác kiểm định nên sẽ rất khó khăn để triển khai công tác này nhất là 

đối với các trường đang thực hiện tự chủ hoặc trường tư thục; 

- Hoạt động tự đánh giá chất lượng cơ sở, chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) 

hiện nay tại các cơ sở chủ yếu do một vài đơn vị chuyên trách thực hiện, chỉ tập trung 

nhiều trong giai đoạn thực hiện tự đánh giá nên chưa nhận được sự quan tâm nhiều của 

tất cả các đối tượng trong trường, chưa thực sự trở thành hoạt động nhân rộng, thường kì 

tại nhà trường để các đối tượng liên quan dễ dàng tiếp cận, nắm bắt thông tin; 

- Hầu hết các thành viên trong Hội đồng tự đánh giá (TĐG) là cán bộ quản lý phụ 

trách nhiều công việc trong Nhà trường nên ít đầu tư được thời gian thoả đáng cho hoạt 

động này. Bên cạnh đó, các nhóm chuyên trách viết báo cáo TĐG còn thiếu kinh nghiệm, 

chưa được tập huấn bồi dưỡng các kĩ thuật thu thập, xử lý thông tin, minh chứng và kỹ 

năng viết báo cáo. Thiếu sự phối hợp giữa các nhóm chuyên trách trong quá trình thực 

hiện, các buổi thảo luận chung giữa các nhóm chuyên trách, giữa các nhóm chuyên trách 

với Hội đồng TĐG còn ít. Chính những điều này gây khó khăn cho công tác đánh giá 

ngoài khi các kiểm định viên khảo sát thực tế tại cơ sở GDNN. 



- Các cơ sở GDNN gặp nhiều khó khăn về kinh phí thực hiện tự đánh giá chất lượng 

và đảm bảo chất lượng, nhất là các cơ sở GDNN đang tự chủ và tư thục phải tự chủ động 

về kinh phí. 

2. Thực trạng Công tác đánh giá ngoài 

- Công tác kiểm định chất lượng GDNN giúp cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) 

định hướng và xác định chuẩn chất lượng cho từng hoạt động. Chuẩn mực chất lượng đã 

được cơ quan quản lý nhà nước xác định bằng các văn bản pháp luật như: Nghị định số 

49/2018-NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ Quy định về kiểm định chất 

lượng Giáo dục nghề nghiệp được hợp nhất tại Văn bản số 1313/VBHN-BLĐTBXH ngày 

05 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH; Thông tư 27/2018/TT-BLĐTBXH 

ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Quy định về quy chế đánh giá 

cấp thẻ kiểm định viên chất lượng Giáo dục nghề nghiệp, quy trình, chu kỳ kiểm định chất 

lượng Giáo dục nghề nghiệp; Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 

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; Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 

năm 2017 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 

Giáo dục nghề nghiệp và các công văn hướng dẫn của Tổng cục GDNN Hướng dẫn đánh 

giá các tiêu chuẩn KĐCL v.v.; đó là bộ tiêu chí bao gồm những tiêu chuẩn cụ thể mà các 

trường cần phải đạt để bảo đảm chất lượng toàn diện. Việc phân tích, mô tả hiện trạng, 

chỉ ra điểm mạnh, tìm được điểm tồn tại đồng thời lập kế hoạch hành động và đề ra giải 

pháp nhằm giải quyết các tồn tại này chính là những định hướng phát triển cho giai đoạn 

tiếp theo của các cơ sở GDNN, đồng thời đó cũng chính là mục tiêu của công tác kiểm 

định. Công tác kiểm định chất lượng GDNN giúp các cơ sở GDNN có cơ hội xem xét lại 

toàn bộ hoạt động của mình một cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh các hoạt động theo 

tiêu chuẩn KĐCL. 

- Kết quả của công tác kiểm định chất lượng GDNN là lời tuyên bố chắc chắn tới các 

bên liên quan về hiện trạng chất lượng của cơ sở GDNN. Việc tự nguyện đăng ký kiểm 

định chất lượng GDNN được xem là lời cam kết về chất lượng đào tạo mà cơ sở GDNN 

mang lại cho người học và các bên liên quan khác như: nhà tuyển dụng, xã hội. Thêm vào 

đó, hoạt động đánh giá ngoài được thực hiện thông qua bên thứ ba là các chuyên gia có 

kinh nghiệm trong đào tạo, nghiên cứu và quản lý cơ sở GDNN, có thẻ kiểm định viên 

chất lượng GDNN sẽ mang tính khách quan cao trong việc công nhận chất lượng của Nhà 



trường. Vì vậy, kết quả kiểm định chất lượng GDNN cung cấp cho các bên liên quan 

những thông tin kịp thời, chính xác để xác nhận chất lượng đào tạo của cơ sở GDNN, từ 

đó có cơ sở lựa chọn được các dịch vụ phù hợp.  

- Công tác kiểm định chất lượng GDNN tạo cơ sở xây dựng văn hoá chất lượng cho 

cơ sở GDNN. Hoạt động kiểm định chất lượng GDNN dựa trên các tiêu chí, các tiêu chuẩn 

để đánh giá, do đó, các thông tin này sẽ giúp mỗi thành viên của cơ sở GDNN hiểu rõ hơn 

công việc của mình và của những người liên quan; qua đó, họ biết chủ động không ngừng 

nâng cao chất lượng công việc của bản thân, góp phần cùng những người liên quan hành 

động theo chất lượng, khi đó văn hóa chất lượng sẽ dần hình thành tại cơ sở GDNN. 

- Theo quy định của Luật GDNN: Kiểm định là bắt buộc đối với cơ sở GDNN và 

chương trình đào tạo các ngành, chuyên ngành hoặc nghề trọng điểm quốc gia, khu vực, 

quốc tế, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước để kiểm soát chất lượng GDNN của Nhà nước. 

Tuy nhiên, từ góc nhìn của một tổ chức đánh giá độc lập về Kiểm định chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp cho thấy: Đế nay tỷ lệ các cơ sở GDNN tham gia đánh giá ngoài mới đạt 

tỷ lệ rất thấp khoảng; vẫn còn nhiều cơ sở GDNN chưa “sẵn sàng” tham gia kiểm định 

hoặc còn “thờ ơ” với kiểm định để tránh việc bị đánh giá, kiểm soát chất lượng hoặc tránh 

mất khoản chi phí cho việc đánh giá ngoài. 

3. Về thực hiện tự đánh giá cơ sở GDNN và chương trình đào tạo: 

Công cụ đánh giá: 

- Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 8 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và xã hội về việc quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp; 

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

Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc ban hành Quy định về Hệ thống đánh giá 

chất lượng giáo dục nghề nghiệp; 

- Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp về việc Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp; 

- Công văn số 454/TCGDNN-KĐCL ngày 25 tháng 3 năm 2019 của 

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm 

định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng; 

Về thực hiên tự đánh giá: 



Hằng năm Nhà trường vẫn thực hiện công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng cơ 

sở GDNN và chương trình đào tạo theo quy định và có báo cáo về Tổng cục GDNN, Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội định kỳ vào tháng 12 hàng năm.  

Thông qua tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN và chương trình đào tạo; Lãnh đạo 

nhà trường sẽ có được cái nhìn tổng quan về thực trạng hiện nay của Trường và cơ quan 

cấp trên thông qua Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường sẽ thấy được những điểm mạnh, 

điểm yếu và có biện pháp hỗ trợ để các cơ sở GDNN đạt được điều kiện đảm bảo tối thiểu 

trong hoạt động GDNN.  

 4. Đánh giá về tình hình thực hiện công tác kiểm định chất lượng cơ sở GDNN 

tại Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn 

Công cụ đánh giá: 

- Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 8 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động – Thương binh và xã hội về việc quy định tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp; 

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

Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về việc ban hành Quy định về Hệ thống đánh giá 

chất lượng giáo dục nghề nghiệp; 

- Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL ngày 25 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục Giáo 

dục nghề nghiệp về việc Hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp; 

- Công văn số 454/TCGDNN-KĐCL ngày 25 tháng 3 năm 2019 

củaTổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn 

kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao 

đẳng; 

Về thực hiên tự đánh giá: 

Hằng năm Nhà trường vẫn thực hiện công tác tự đánh giá kiểm định chất lượng cơ 

sở GDNN và chương trình đào tạo theo quy định và có báo cáo về Tổng cục GDNN, Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội định kỳ vào tháng 12 hàng năm.  

Về thực hiện đăng ký đánh giá ngoài tại trường: 

 Bước 1: Lập Kế hoạch 

- Nhà trường đã ban hành kế hoạch cũng như là các Quyết định hội đồng tự đánh 

giá và nhóm công tác phục vụ cho công tác đánh giá và thu thập minh chứng, cụ thể: 

Kế hoạch số 49/KH-NSG ngày 18 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Nhà trường về 

thực hiện tự đánh giá chất lượng Cơ sở GDNN năm 2022; 



 Quyết định số 165/QĐ-NSG  ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Nhà trường 

về thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng Cơ sở GDNN năm 2022; 

 Quyết định số 167/QĐ-NSG  ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng Nhà trường 

về thành lập nhóm công tác thực hiện đánh giá chất lượng Cơ sở GDNN năm 2022; 

 Bước 2: Về tiến hành thu thập minh chứng và viết báo cáo tự đánh giá 

 Các nhóm công tác tiến hành thu thập minh chứng theo chức trách, nhiệm vụ được 

giao  

 Nhà trường có mời chuyên gia về tư vấn và giải đáp thắc mắc cho các nhóm công tác 

về những khó khăn trong quá trình thực hiện công việc, có cung cấp hỗ trợ bảng minh chứng 

tham khảo cho các nhóm thực hiện 

 Các nhóm công tác đã tiến hành thu thập và xử lý minh chứng theo tiến độ và thời 

gian theo kế hoạch của Phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng 

 Phòng TT-ĐBCL lên kế hoạch kiểm tra minh chứng và có biên bản kèm theo 

 Bài học rút ra: 

 - Tư vấn viên cần tư vấn kỹ những nội dung cần phải rà soát trước khi bắt đầu thực 

hiện thu thập minh chứng, tránh trường hợp minh chứng này mâu thuẩn với minh chứng kia 

và ngược lại.  

 - Việc biên soạn và thẩm định chương trình nên đưa về một đầu mối cho khớp với các 

số liệu liên quan 

 - Phòng TT-ĐBCL cần đưa ra một tiến độ thật cụ thể, các danh mục minh chứng cần 

thực hiện và khi hoàn tất xong minh chứng này thì mới qua thực hiện minh chứng khác (có 

biên bản kèm theo, kèm cụ thể tiến độ, chữ ký của trưởng nhóm, đại diện phòng TT-ĐBCL 

về đánh giá mức độ hoàn thành theo từng nội dung cụ thể) 

 - Công tác kiểm tra, đánh giá mức độ đáp ứng của minh chứng cần thực hiện một cách 

quyết liệt, khách quan, công tâm  

 Bước 3: Họp hội đồng thông qua số điểm, báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng 

cơ sở GDNN 

 Trên cơ sở các minh chứng thu thập được và trình bày báo cáo của các trưởng nhóm 

công tác. Hội đồng tự đánh giá thông qua kết quả báo cáo tự đánh giá, phân tích ưu, nhược 

điểm và kế hoạch cải tiến các hạn chế trong thời gian tới.  

 Bước 4: Công bố Báo cáo tự đánh giá và gửi báo cáo đến các cơ quan quản lý có thẩm 

quyền.  

 Về Dự thảo kết quả về khảo sát thực tế tại trường do Đoàn đánh giá ngoài cung cấp 

thì kết quả có 5 khuyến nghị cho Nhà trường: 

1. Đào tạo liên thông (2.16: Tiêu chuẩn 16 của tiêu chí 2)  



2. Đội ngũ nhà giáo (3.3: Tiêu chuẩn 3 của tiêu chí 3) 

3. Phương thức đào tạo (2.4: Tiêu chuẩn 4 của tiêu chí 2) 

4. Trang thiết bị tối thiểu (5.8: Tiêu chuẩn 8 của tiêu chí 5)  

5. Diện tích thư viện (5.13: Tiêu chuẩn 13 của tiêu chí 5) 

Khi có kết quả chính thức từ Hội đồng thẩm định, Phòng TT-ĐBCL sẽ thực hiện kế 

hoạch cải tiến theo khuyến nghị và số điểm chính thức từ Tổ chức đánh giá ngoài.  

5. Thuận lợi, khó khăn, đề xuất – kiến nghị 

* Thuận lợi:  

- Lãnh đạo nhà trường luôn tạo điều kiện tốt nhất trong việc triển khai và hỗ trợ trong 

công tác thực hiện kiểm định chất lượng 

- Các bộ phận trong nhà trường triển khai đồng bộ nội dung, đầu việc mà lãnh đạo nhà 

trường phân công 

- Tập thể bộ phận chủ trì công tác kiểm định đoàn kết, nhất trí cao 

* Khó khăn: 

- Khó khăn về trang thiết bị tối thiểu đáp ứng theo tiêu chuẩn và yêu cầu của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội: Hiện nay Nhà trường đào tạo 25 ngành trình độ Cao đẳng 

và 20 ngành trình độ Trung cấp; Nhà trường là Trường Công lập trực thuộc Ủy Ban nhân 

dân TP. HCM nên việc mua sắm, trang bị các trang thiết bị theo danh mục trang thiết bị 

tối thiểu theo từng trình độ Cao đẳng và trung cấp là cực kỳ khó khăn và không đáp ứng 

được, chỉ đáp ứng được một số ngành có thế mạnh của trường.  

- Công tác chuẩn bị cho đánh giá ngoài còn cập rập, không chủ động từ trước dẫn 

đến bị động trong công tác chuẩn bị và thực hiện sản phẩm theo số lượng, không theo chất 

lượng.  Mặc dù đã có sẵn danh mục tên minh chứng, biểu mẫu thực hiện nhưng tiến độ 

thực hiện còn chậm hơn so với yêu cầu thực tế. 

- Khó khăn về những ngành của Nhà trường có đào tạo mà không có trong danh mục 

đánh giá Kỹ năng nghề Quốc gia trong danh mục của Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội  nên cũng ảnh hưởng đến tiêu chuẩn quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của 

nhà giáo GDNN 

- Một vài bộ phận, một số giáo viên chưa hiểu hết được tầm quan trọng của công tác 

kiểm định chất lượng cơ sở GDNN và chương trình đào tạo, cứ nghĩ công tác kiểm định 

là công việc của phòng chức năng nên đôi khi còn gặp khó khăn trong việc triển khai đồng 

bộ từ lãnh đạo nhà trường đến tận giáo viên, nhân viên.  



- Một vài bộ phận không chủ động trong công việc, không giải quyết việc thu thập 

minh chứng theo từng giai đoạn và để dồn công việc về sau và khi tiến hành thực hiện thì 

chỉ đảm bảo ở mặt số lượng, còn chất lượng thì không đảm bảo theo yêu cầu 

- Các phòng chức năng còn gây khó khăn trong việc cung cấp minh chứng cho các 

nhóm công tác nên ảnh hưởng đến tiến độ chung của Nhà trường 

- Các văn bản liên quan đến GDNN hiện nay ban hành, cập nhật, bổ sung rất nhiều; 

việc nhà trường cập nhật các văn bản còn chậm; Đọc văn bản là một việc, hiểu văn bản là 

một việc khác còn vận dụng văn bản vào trong từng trường hợp cụ thể là một việc khác.   

- Kỹ năng trình bày văn bản của một số bộ phận hiện nay còn chưa chuẩn, chưa theo 

đúng nội dung quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 của Chính 

phủ về công tác văn thư 

- Chưa hiểu hết nội hàm của minh chứng nên việc thu thập minh chứng đôi khi còn 

gặp khó khăn.  

- Phòng TT-ĐBCL chưa quyết liệt, còn cả nể trong việc kiểm tra minh chứng, còn 

chậm chỉ ra những hạn chế, tồn tại của các nhóm về BGH nhà trường nên cũng ảnh đến 

chất lượng của minh chứng và tiến độ chung của Nhà trường.  

* Đề xuất kiến nghị: 

- Công tác kiểm định chất lượng cơ sở GDNN và chương trình đào tạo là một yêu 

cầu bắt buộc đối với các cơ sở GDNN theo thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH nên từ cần 

có chỉ đạo xuyên suốt từ trên xuống để thống nhất trong hành động.  

- Đối với kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, Khoa phụ trách ngành đào tạo 

là chủ trì, chủ động trong công việc và phối hợp với các bộ phận liên quan thực hiện kiểm 

định chương trình đào tạo. Tất cả các giáo viên trong Khoa phải hiểu rõ chức trách, nhiệm 

vụ của mình trong việc cùng với Khoa thực hiện tốt công tác kiểm định.  Phòng TT-

ĐBCL, các phòng chức năng khác cùng với Khoa hỗ trợ thủ tục hành chính và cung cấp 

minh chứng để thực hiện các nội dung liên quan đến kiểm định.   

- Các trưởng bộ phận trong Nhà trường cần tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện 

công tác kiểm định, xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, tiêu chí đánh giá thi đua trong 

bộ phận 

- Mỗi bộ phận, mỗi giáo viên cần có trách nhiệm cao trong công việc, luôn thực hiện 

nhiệm vụ với tinh thần tiến độ song song với chất lượng công việc. Đề cao chất lượng sản 

phẩm đầu ra, cải tiến không ngừng với mục tiêu chất lượng công việc ở vị trí cao nhất 



- Bộ phận pháp chế của Nhà trường hàng năm cập thống kê những văn bản mới trong 

lĩnh vực GDNN, sau đó báo cáo Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo các bộ phận liên quan 

để kịp thời rà soát, cập nhật bổ sung, áp dụng tại trường theo quy định hiện hành.  

- Phòng TT-ĐBCL tham mưu Hiệu trưởng mời Báo cáo viên hướng dẫn cách phân 

tích nội hàm minh chứng, thu thập minh chứng theo từng yêu cầu cụ thể để phục vụ cho 

kiểm định chất lượng chương trình đào tạo 

- Phòng TT-ĐBCL lập một tiến độ thật cụ thể với thời gian hoàn thành từng minh 

chứng, có kiểm tra giám sát chéo với nhau giữa các nhóm về tiến độ và chất lượng công 

việc và trưởng nhóm đó phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về mức độ đáp ứng của 

minh chứng và tiến độ công việc 

- Khuyến khích các Khoa đẩy mạnh thực hiện thiết bị tự làm, tăng cường hướng dẫn 

HSSV nghiên cứu khoa học ưu tiên các sản phẩm tự phục vụ cho việc giảng dạy và học 

tập.   

6. Phương hướng chuẩn bị cho công tác kiểm định chất lượng chương trình đào 

tạo 3 ngành trình độ Cao đẳng trong năm 2023 

Một số nội dung cần chuẩn bị cho Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình 

độ Cao đẳng của 3 ngành: Điều dưỡng; QTNH-DVAU và Công nghệ kỹ thuật ô tô 

Theo kết quả đánh giá ngoài của chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa trình 

độ Trung cấp của Nhà trường thì số điểm đạt được là 92/100 điểm (Theo Quyết định số 

19/QĐ-KĐGDVN ngày 6/02/2021 của Công ty Cổ phẩn kiểm định và tư vấn giáo dục 

Việt Nam), bị trừ đi 4 tiêu chuẩn, cụ thể như sau: 

1. Tuyển sinh vượt 10% chỉ tiêu (Tiêu chuẩn 2.1) 

2. Chương trình đào tạo liên thông (Tiêu chuẩn 4.8) 

3. Giáo trình cụ thể hóa về kiến thức, dạy học tích cực (Tiêu chuẩn 4.11) 

4. Không có tổ chức sàn giao dịch việc làm, giới thiệu doanh nghiệp cho người học 

(Tiêu chuẩn 6.3) 

7. Kết luận: 

Với phân tích về đánh giá ngoài kiểm định chất lượng cơ sở GDNN tại trường trong 

thời gian từ ngày 16/10/2022 đến hết ngày 23/10/2022 vừa qua cùng với những tiêu chuẩn 

không đạt của chương trình đào tạo trình độ trung cấp thì đủ cơ sở dữ liệu để chúng ta 

chuẩn bị cho công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng của 

3 ngành: Điều dưỡng; QTNH-DVAU và Công nghệ kỹ thuật ô tô trong năm 2023./. 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA 

NAM SÀI GÒN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

NỘI DUNG TRAO ĐỔI TẠI TỌA ĐÀM  

“Kiểm định và các công tác hậu kiểm định tại  trường Cao đẳng Bách khoa 

 Nam Sài Gòn” – Thời gian tổ chức: 13h30 ngày 10 tháng 11 năm 2022 

 

Một số vấn đề gợi ý trao đổi thảo luận:  

1. Công tác tổ chức thực hiện hoạt động kiểm định 

2. Vai trò của công tác tư vấn kiểm định 

3. Việc phân chia các tiêu chí, tiêu chuẩn và các nhân sự phụ trách 

4. Minh chứng và phục hồi minh chứng, thuận lợi và khó khăn 

5. Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm định 

6. Công tác phối hợp giữa các bộ phận trong thực hiện kiểm định 

7. Những giải pháp, định hướng trong công tác kiểm định nhằm thực hiện kiểm định 

chương trình đào tạo của nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường./. 


