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PHẦN I. GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

1. Thông tin chung
Tên trường: Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ.
Tên Tiếng Anh: Nam Bo Agriculture College.
Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Địa chỉ trường: xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
Số điện thoại: 02733 850 136
Số fax: 02733 850 247
Email: info@nbac.edu.vn
Website: www.nbac.edu.vn
Năm thành lập trường:
- Năm thành lập: 1976
- Năm nâng cấp thành trường Trường Trung học và Dạy nghề Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Bộ: 1996
- Năm nâng cấp thành trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ: 2008
Loại hình trường: Công lập x ;

Tư thục

2. Thông tin khái quát về lịch sử phát triển và thành tích nổi bậc
Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ được thành lập vào ngày 28 tháng 1
năm 2008 theo Quyết định số 479/QĐ-BGDĐT, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo trên cơ sở nâng cấp Trường Trung học và Dạy nghề Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Nam Bộ.
Trường Trung học và Dạy nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Bộ
được thành lập theo Quyết định số 2360 NN-TCCB/QĐ ngày 30 tháng 12 năm 1996
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở hợp nhất và tổ chức
lại Trường Trung học Thuỷ lợi 3 (Bộ Thuỷ lợi trước đây) và Trường Trung học Kỹ
thuật Nông nghiệp Long Định (Bộ Nông nghiệp trước đây).
Trong đó, Trường Trung học Thuỷ lợi 3 được thành lập và hoạt động từ ngày
29/6/1976, đặt tại xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Trường
Trung học Kỹ thuật Nông nghiệp Long Định có tiền thân là Trường Trung cấp Nông
nghiệp được thành lập và hoạt động năm 1974 tại Chiến khu Lộc Ninh. Năm 1976,
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Trường được thành lập lại với tên Trường Trung học Kỹ thuật Nông nghiệp Long
Định, tọa lạc tại xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Tính đến ngày mang tên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, trường đã có
trên 40 năm xây dựng và phát triển.
Tóm lại, lịch sử thành lập Trường có thể tóm tắt qua 3 thời kỳ chính:
- Thời kỳ thứ nhất (1976 - 1996): Bao gồm hai trường: TrườngTrung học Kỹ
thuật Nông nghiệp Long Định và Trường Trung học Thuỷ lợi 3.
- Thời kỳ thứ hai (1996 - 2007): Sáp nhập 2 Trường Trung học Kỹ thuật Nông
nghiệp Long Định và Trường Trung học Thuỷ lợi 3 thành Trường Trung học và Dạy
nghề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Bộ.
- Thời kỳ thứ ba (2008 đến nay): Nâng cấp Trường Trung học và Dạy nghề
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Bộ thành Trường Cao đẳng Nông nghiệp
Nam Bộ.
Với thành tích đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, kinh tế cho ngành nông nghiệp
và phát triển nông thôn, góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng và phát triển
đất nước, Trường đã được Nhà nước và Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao qua các
phần thưởng cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động
hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều
năm liền được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận danh hiệu “ Tập thể
lao động xuất sắc”, nhận được nhiều cờ thi đua của Bộ và bằng khen của Ủy ban nhân
nhân Tỉnh Tiền Giang, ...
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Chi đoàn
lớp

TRẠI
THỰC
NGHIỆM

Tư vấn NN và PTNT

BAN GIÁM
HIỆU

Ngoại ngữ-Tin học

Khoa học cơ bản

Tài chính-Kế toán

Thủy lợi

KHOA
CHUYÊN MÔN

Tổ BM Mác-Lênin

Tổ BM Quản lý đất
đai

PHÒNG CHỨC
NĂNG

Chăn nuôi-Thú y

ĐOÀN THANH
NIÊN

Trồng trọt-BVTV

CB
Giáo
viên
2

Tổ BM Chế biến và
cơ điện

CB
Giáo
viên
1

Công tác sinh viên

Chi đoàn
Cơ quan

Khảo thí và KĐCL

CB
Công
tác
sinh
viên

Tài chính-Kế toán

Quản trị và QLTB

Đào tạo-QLNCKH

CB
Cơ
quan

Trung tâm Hỗ trợ
HSSV và QHDN

Thư viện

Tổ chức-Hành chính

3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự

3.1. Cơ cấu tổ chức
ĐẢNG ỦY

HỘI ĐỒNG
TRƢỜNG

CÔNG ĐOÀN
CƠ SỞ

Tổ công đoàn

TRUNG
TÂM
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3.2. Nhân sự
Số lượng cán bộ viên chức tính đến 10/2019: 88 người. Trong đó:
+ Giáo viên: 71 người, chiếm 80.68%
+ Phục vụ: 17 người, chiếm 19.32%
Trình độ:
TT
1
2
3
4
5

Trình độ
Tiến sỹ
Thạc sỹ
Đại học
Cao đẳng
Khác
TỔNG

Số lƣợng (ngƣời)
3
47
30
3
5

Tỷ lệ (%)
3.41
53.40
34.09
3.41
5.69
100

4. Các ngành/ nghề và quy mô đào tạo
TT

Tên ngành/ nghề đào tạo

Trình độ
đào tạo

6620116

Quy mô
tuyển sinh/
năm
100

5620116

30

Trung cấp

6640101

100

Cao đẳng

5640101

30

Trung cấp

6340302

30

Cao đẳng

5340302

30

Trung cấp

6480209

30

Cao đẳng

5480209

30

Trung cấp

6850102

30

Cao đẳng

5850102

40

Trung cấp

Mã
ngành/ nghề

Cao đẳng

1

Bảo vệ thực vật

2

Thú y

3

Kế toán doanh nghiệp

4

Quản trị mạng máy tính

5

Quản lý đất đai

6

Khoa học cây trồng

6620109

40

Cao đẳng

7

Chăn nuôi

6620119

60

Cao đẳng

8

6510103

40

Cao đẳng

6510422

40

Cao đẳng

10

Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Công nghệ kỹ thuật tài nguyên
nước
Nuôi trồng thủy sản nước ngọt

6620304

30

Cao đẳng

11

Công nghệ sinh học

6420202

30

Cao đẳng

12

Khảo sát địa hình

6510912

30

Cao đẳng

13

Xây dựng công trình thủy

6510109

30

Cao đẳng

14

Chế biến thực phẩm

6540104

30

Cao đẳng

15

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

5620111

60

Trung cấp

9

5

16

Chăn nuôi – Thú y

5620120

Quy mô
tuyển sinh/
năm
60

17

Thủy lợi tổng hợp

5620126

40

Trung cấp

18

Công nghệ thực phẩm

5540103

40

Trung cấp

19

Chăn nuôi gia súc gia cầm

5620117

35

Trung cấp

20

Cấp thoát nước

5520312

30

Trung cấp

21

Chế biến và bảo quản thủy sản

5620302

30

Trung cấp

22

Kỹ thuật xây dựng

6580201

30

Cao đẳng

23

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy
tính

6480102

20

Cao đẳng

5480102

30

Trung cấp

24

Công nghệ thông tin (Ứng
dụng phần mềm)

6480202

20

Cao đẳng

5480202

30

Trung cấp

TT

Tên ngành/ nghề đào tạo

Mã
ngành/ nghề

Trình độ
đào tạo
Trung cấp

5. Cơ sở vật chất, thƣ viện, tài chính
5.1. Cơ sở vật chất
Diện tích đất:
- Tổng diện tích đất: 79.633 m2, trong đó:
+ Diện tích xây dựng: : 8.617 m2
+ Diện tích cây xanh, lưu không, bến, bãi, ruộng, vườn thực tập: 71.016,3 m2

TT

Hạng mục, công trình

Sàn đã xây
dựng
(m2)

1

Khu hiệu bộ

1972

2

Phòng học lý thuyết

3.744

3

Xưởng/Phòng thực hành

3.569

4

Khu phục vụ

4.1

Thư viện

128

4.2

Ký túc xá

3.634

4.3

Nhà ăn

290

4.4

Phòng y tế

32

4.5

Khu thể thao

2.290

Khác (Hội trường, trại chăn
nuôi, nhà lưới, nhà xe... )

3.460

5

Đang xây
dựng
(m2)
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5.2. Thƣ viện
Tổng số đầu sách trong thư viện của Nhà trường: 2.479 đầu sách với số lượng
bản: 13.172 bản. Trong đó:
Sách tham khảo: 2.369 đầu sách
Giáo trình, bài giảng, sách giáo khoa: 110 đầu sách.
Tổng số đầu tạp chí, báo: 10 đầu được cập nhật thường xuyên.
Tổng số máy vi tính có nối mạng internet: 10 máy.
5.3. Tài chính
Nội dung

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

1. Nguồn thu

22.273.001.405

23.912.487.104

26.268.063.469

NSNN cấp

14.936.570.000

16.040.070.000

20.718.367.000

Thu học phí

5.337.996.000

5.137.226.500

3.130.621.000

0

0

0

1.998.435.405

2.735.190.604

2.419.075.469

22.273.001.405

23.436.487.104

26.124.538.951

ODA
Nguồn khác
2. Tổng quyết toán
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PHẦN II. KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH
1. Đặt vấn đề
Trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, giáo dục nghề
nghiệp giữ một vị trí quan trọng trong việc nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao, góp phần xây dựng nền kinh tế tri thức. Tuy nhiên, những năm gần
đây, giáo dục nghề nghiệp đang phải đối mặt với những khó khăn và thách thức mới,
một trong những khó khăn đó là chất lượng giáo dục nghề nghiệp chưa được đảm bảo.
Chính vì vậy, Đảng và Nhà nước ta đã đưa ra nhiều chủ trương, chính sách nhằm cải
thiện vấn đề này và một trong số đó là công tác tự kiểm định và kiểm định chất lượng
giáo dục của các trường trung cấp, cao đẳng và đại học trên toàn quốc.
Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp là việc đánh giá và công nhận
các hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm xác định mức độ đáp ứng mục
tiêu giáo dục nghề nghiệp đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo các tiêu chí, tiêu
chuẩn kiểm định chất lượng do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành. Tự
kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp là quá trình Trường tự xem xét,
nghiên cứu trên cơ sở các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục để báo
cáo về tình trạng chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân
lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan khác. Từ đó, Trường tiến hành điều chỉnh
các nguồn lực cũng như quá trình thực hiện nhiệm vụ đào tạo nhằm đáp ứng các tiêu
chuẩn đã đề ra.
Căn cứ vào quy trình tự đánh giá theo Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH
ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định hệ thống đảm
bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định tại
Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội; đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn theo hướng dẫn tại Công văn
số 23/TCGDNN-KĐCL ngày 26/1/2018 của Tổng cục Giáo dục nghề, Trường Cao
đẳng Nông nghiệp Nam Bộ tiến hành xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tự kiểm
định chất lượng giáo dục của Nhà trường cho năm 2019.
2. Tổng quan chung
2.1. Căn cứ tự đánh giá
Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục
nghề nghiệp;
Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng
giáo dục nghề nghiệp;
Công văn số 23/TCGDNN-KĐCL ngày 26/1/2018 của Tổng cục Giáo dục nghề
về hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề
nghiệp đối với trường trung cấp, cao đẳng.
Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL ngày 25/2/2019 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 đối với trường trung cấp, cao đẳng.
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2.2. Mục đích tự đánh giá
Rà soát tình hình thực tế của Nhà trường so với tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà
trường.
Từ kết quả tự kiểm định chất lượng năm 2018, tiếp tục phát huy những tiêu chí,
tiêu chuẩn đạt yêu cầu đồng thời lập kế hoạch khắc phục những nội dung chưa đạt theo
bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định.
Nâng cao nhận thức của CBVC, HSSV về tầm quan trọng của công tác tự kiểm
định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Nhà trường, qua đó huy động tất cả các đơn
vị trong trường cùng nhau tham gia công tác này.
2.3. Yêu cầu tự đánh giá
Công tác tự đánh giá được thực hiện khách quan và trung thực.
Quá trình thực hiện tự đánh giá được thực hiện công khai và minh bạch.
Thông tin minh chứng phải rõ ràng, chính xác, phản ánh đúng thực trạng của
tiêu chuẩn.
Kế hoạch nâng cao chất lượng phải thiết thực, hiệu quả.
Thực hiện công tác tự đánh giá đúng tiến độ.
2.4. Phƣơng pháp tự đánh giá
Thu thập thông tin, minh chứng.
Phân tích, đánh giá thực trạng của Nhà trường thông qua các minh chứng thu
được.
Nhận xét điểm mạnh để phát huy và hạn chế để nêu ra kế hoạch để cải tiến.
Tổng hợp thành báo cáo kết quả tự kiểm định hằng năm.
2.5. Các bƣớc tiến hành tự đánh giá
Thực hiện công tác chuẩn bị tự kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề
nghiệp.
Tiến hành rà soát báo cáo tự đánh giá năm 2018, lập kế hoạch cải tiến những
tiêu chí chưa đạt yêu cầu.
Tổng hợp các báo cáo thực hiện cải tiến chất lượng các tiêu chí chưa đạt yêu
cầu trong năm 2018 của các đơn vị, cập nhật vào báo cáo kết quả tự đánh giá cho năm
2019.
Họp Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Nhà trường thông
qua Báo cáo tự đánh giá năm 2019.
Triển khai lấy ý kiến CBVC và HSSV toàn trường về báo cáo tự đánh giá.
Hoàn thiện và công bố báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề
nghiệp của Nhà trường và gửi báo cáo về Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang.
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3. Tự đánh giá
3.1. Tổng hợp kết quả tự đánh giá

TT

1

Tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số
ĐỀ XUẤT CẤP ĐỘ ĐẠT ĐƢỢC
Tổng điểm
Tiêu chí 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
Tiêu chuẩn 1.1: Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác
định cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện
được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu cầu sử
dụng nhân lực của địa phương, ngành và được công bố
công khai.
Tiêu chuẩn 1.2: Trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu
cầu sử dụng nhân lực của địa phương hoặc ngành để xác
định các ngành nghề đào tạo và quy mô đào tạo cho phù
hợp.
Tiêu chuẩn 1.3: Trường ban hành văn bản quy định về tổ
chức và quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu
trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo quy định.

Điểm
chuẩn
100
12

Cơ sở
GDNN tự
đánh giá
98.75
11.8
1

1

1

Tiêu chuẩn 1.4: Hằng năm, các văn bản quy định về tổ
chức và quản lý của trường
Tiêu chuẩn 1.5: Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị
trực thuộc trường được phân công, phân cấp rõ ràng về
chức năng, nhiệm vụ phù hợp với cơ cấu ngành nghề, quy
mô đào tạo và mục tiêu của trường.
Tiêu chuẩn 1.6: Hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị,
các hội đồng tư vấn, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn
vị trực thuộc trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ
theo quy định và có hiệu quả

1

Tiêu chuẩn 1.7: Trường xây dựng và vận hành hệ thống
đảm bảo chất lượng theo quy định.
Tiêu chuẩn 1.8: Trường có bộ phận phụ trách thực hiện
công tác quản lý, đảm bảo chất lượng đào tạo và hằng năm
hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tiêu chuẩn 1.9: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong
trường phát huy được vai trò lãnh đạo, hoạt động đúng điều
lệ và theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Tiêu chuẩn 1.10: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường
hoạt động theo đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy
định của pháp luật, góp phần đảm bảo và nâng cao chất
lượng đào tạo của trường.

0.8

1

1

1

1

1
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TT

Tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số

Điểm
chuẩn

Tiêu chuẩn 1.11: Trường có quy định và thực hiện công tác
kiểm tra, giám sát các hoạt động của trường theo quy định
nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Hằng năm
rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát.
Tiêu chuẩn 1.12: Trường có văn bản và thực hiện chế độ,
chính sách ưu đĩa của nhà nước cho các đối tượng được thụ
hưởng; thực hiện chính sách bình đẳng giới theo quy định.
2

Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
Tiêu chuẩn 2.1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được
cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động giáo dục nghề nghiệp. Trường ban hành chuẩn đầu ra
của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để
người học và xã hội biết.
Tiêu chuẩn 2.2: Trường xây dựng và ban hành quy chế
tuyển sinh theo quy định
Tiêu chuẩn 2.3: Hằng năm trường xác định chỉ tiêu tuyển
sinh và thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, đảm
bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
Tiêu chuẩn 2.4: Thực hiện đa dạng hóa các phương thức tổ
chức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của người học.

Cơ sở
GDNN tự
đánh giá
1

1

17

16.6
1

1
1

1

Tiêu chuẩn 2.5: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch,
tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành
hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo
chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực
hành, thực tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ
chức đào tạo và đúng quy định.
Tiêu chuẩn 2.6: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch
đào tạo, tiến độ đào tạo đã được phê duyệt.

1

Tiêu chuẩn 2.7: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo
mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo đã được phê
duyệt; có sự phối hợp với đơn vị sử dụng lao động trong
việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập
các ngành, nghề tại đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo
quy định đặc thù của ngành nếu có.

1

Tiêu chuẩn 2.8: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết
hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức
chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng động,
khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc
theo nhóm.
Tiêu chuẩn 2.9: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ
thông tin trong hoạt động dạy và học.

1

1

1
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TT

Tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số

Điểm
chuẩn

Tiêu chuẩn 2.10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức
kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế
hoạch.
Tiêu chuẩn 2.11: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả
kiểm tra, giàm sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các
biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học; kịp
thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu
cần thiết.
Tiêu chuẩn 2.12: Trường ban hành đầy đủ các quy định về
kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả
học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

3

Cơ sở
GDNN tự
đánh giá
1

1

1

Tiêu chuẩn 2.13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập
của người học có sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động
và theo quy định đặc thù của ngành nếu có.

0.6

Tiêu chuẩn 2.14: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công
nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp
văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo nghiêm túc,
khách quan.
Tiêu chuẩn 2.15: Hằng năm, trường thực hiện rà soát các
quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh
giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ và
kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết.
Tiêu chuẩn 2.16: Trường có hướng dẫn và tổ chức thực
hiện về đào tạo liên thông theo quy định.

1

Tiêu chuẩn 2.17: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động
đào tạo và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả.

1

Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và ngƣời
lao động
Tiêu chuẩn 3.1: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng,
quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ
quản lý, viên chức và người lao động theo quy định.
Tiêu chuẩn 3.2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng,
quy hoạch, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ
quản lý, viên chức, người lao động theo quy định, đảm bảo
công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện đầy đủ chính
sách, chế độ cho nhà giá, cán bộ quản lý, viên chức, người
lao động theo quy định.
Tiêu chuẩn 3.3: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia
giảng dạy đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu
chuẩn hiện hành khác nếu có.

1

1

15

14.8
1

1

0.8

12

TT

Tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số

Điểm
chuẩn

Tiêu chuẩn 3.4: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và
người lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy
định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của
trường.
Tiêu chuẩn 3.5: Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ
quy đổi; số lượng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng
chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy định;
trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo
quy định.
Tiêu chuẩn 3.6: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục
tiêu của chương trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu
cầu của chương trình đào tạo.

4

Cơ sở
GDNN tự
đánh giá
1

1

1

Tiêu chuẩn 3.7: Trường có chính sách, biện pháp và thực
hiện các chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học
tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
Tiêu chuẩn 3.8: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển
khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà
giáo.
Tiêu chuẩn 3.9: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại đơn
vị sử dụng lao động để cập nhật kiến thức, công nghệ,
phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo quy định và
thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Tiêu chuẩn 3.10: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết,
đánh giá hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội
ngũ nhà giáo.
Tiêu chuẩn 3.11: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường
đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng
quyền hạn, trách nhiệm được giao.

1

Tiêu chuẩn 3.12: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị
thuộc trường được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
Tiêu chuẩn 3.13: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt
chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đúng quyền
hạn và nhiệm vụ được giao.
Tiêu chuẩn 3.14: Hằng năm trường có kế hoạch và triển
khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.

1

Tiêu chuẩn 3.15: Đội ngũ viên chức, người lao động của
trường đủ số lượng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu
cầu công việc được giao, được định kỳ bồi dưỡng nâng cao
trình độ.
Tiêu chí 4: Chƣơng trình, giáo trình

1

1

1

1

1

1

1

15

15
13

TT

Tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số
Tiêu chuẩn 4.1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên
ngành hoặc nghề mà trường đào tạo.
Tiêu chuẩn 4.2: 100% chương trình đào tạo được xây dựng
hoặc lựa chọn theo quy định.
Tiêu chuẩn 4.3: Chương trình đào tạo của trường thể hiện
được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng; quy định
chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt được sau tốt
nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình
thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với
từng mô đun, môn học, từng chuyên ngành hoặc nghề và
từng trình độ theo quy định.
Tiêu chuẩn 4.4: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự
tham gia của nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề
nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao
động; thực hiện theo quy định đặt thù của ngành nếu có.
Tiêu chuẩn 4.5: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực
tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường lao động.
Tiêu chuẩn 4.6: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo
đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp
với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống giáo dục quốc
dân theo quy định.
Tiêu chuẩn 4.7: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh
giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào
tạo đã ban hành.
Tiêu chuẩn 4.8: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo
có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiến tiến
liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các
chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
Tiêu chuẩn 4.9: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông,
trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các
mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với các mô
đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm
bảo quyền lợi của người học.
Tiêu chuẩn 4.10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn
học của từng chương trình đào tạo.
Tiêu chuẩn 4.11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng
hoặc lựa chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học
tập chính thức.
Tiêu chuẩn 4.12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về
nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học
trong chương trình đào tạo.
Tiêu chuẩn 4.13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiến để thực
hiện phương pháp dạy học tích cực.

Điểm
chuẩn

Cơ sở
GDNN tự
đánh giá
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1
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5

Tiêu chuẩn 4.14: Hằng năm, Trường thực hiện lấy ý kiến
của nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của
đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về mức độ phù
hợp của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù
của ngành nếu có.
Tiêu chuẩn 4.15: Khi có sự thay đổi về chương trình đào
tạo, trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu
có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy
định.
Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thƣ viện

Điểm
chuẩn

Cơ sở
GDNN tự
đánh giá
1

1

15

14.75

Tiêu chuẩn 5.1: Địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy
hoạch chung của khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục
nghề nghiệp, khu đất xây dựng cần đảm bảo yên tĩnh cho
việc giảng dạy và học tập; giao thông thuận tiện và an toàn;
thuận tiện cho việc cung cấp điện, nước, đảm bảo khoảng
cách đối với các xí nghiệp công nghiệp thải ra chất độc hại;
thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Tiêu chuẩn 5.2: Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên
hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu cầu giao thông
nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm; diện tích đất sử
dụng, diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định.
Tiêu chuẩn 5.3: Có đủ các khu vực phục vụ hoạt động của
trường theo tiêu chuẩn; khu học tập và nghiên cứu khoa
học (phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, phòng thí
nghiệm và phòng học chuyên môn); khu thực hành (xưởng
thực hành, thực tập, trại trường, vườn thí nghiệm); khu vực
rèn luyện thể chất; khu hành chính quản trị, phụ trợ và khu
phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo.
Tiêu chuẩn 5.4: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường
(đường giao thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước,
xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy chữa
cháy) theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất,
dịch vụ, sinh hoạt; được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.

1

Tiêu chuẩn 5.5: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực
hành, phòng học chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây
dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và các yêu cuầ
công nghệ của thiết bị đào tạo.
Tiêu chuẩn 5.6: Trường có quy định về quản lý, sử dụng,
bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo.

1

Tiêu chuẩn 5.7: Phòng học, giảng đường, phòng thí
nghiệm, xưởng thực hành, phòng học chuyên môn hóa
được sử dụng theo quy định hiện hành.

1

1

1

1

1
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Tiêu chuẩn 5.8: Thiết bị đào tạo đáp ứng danh mục và tiêu
chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình
độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do cơ quan quản
lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy
định. Đối với các chuyên ngành hoặc nghề mà cơ quan
quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương
chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu thì
trường đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương
trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo của chuyên ngành
hoặc nghề đó.
Tiêu chuẩn 5.9: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố
trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo
dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm bảo các yêu
cầu sư phạm, an toàn vể sinh công nghiệp, vệ sinh môi
trường.
Tiêu chuẩn 5.10: Trường có quy định về quản lý, sử dụng,
bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đào tạo, trong đó có quy định về
việc định kỳ đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu
quả sử dụng thiết bị đào tạo.

Điểm
chuẩn

Cơ sở
GDNN tự
đánh giá
1

1

1

Tiêu chuẩn 5.11: Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng,
được sử dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng
theo quy định của trường và nhà sản xuất; hằng năm đánh
giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng theo
quy định.
Tiêu chuẩn 5.12: Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc
định mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo và có quy định về
quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ đào tạo; tổ chức
thực hiện theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế
hoạch và tiến độ đào tạo; vật tư được bố trí sắp xếp gọn
gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo quản và sử dụng.

1

Tiêu chuẩn 5.13: Trường có thư viện bao gồm phòng đọc,
phòng lưu trữ bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế. Thư viện
có đủ chương trình, giáo trình đã được phê duyệt, mỗi loại
giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in.

1

Tiêu chuẩn 5.14: Tổ chức hoạt động, hình thức phục vụ của
thư viện trường phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ
quản lý, nhà giáo và người học.

1

Tiêu chuẩn 5.15: Trường có thư viện điện tử, có phòng máy
tính đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà
giáo và người học; các giáo trình, tài liệu tham khảo của
trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục
vụ hiệu quả cho hoạt động đào tạo.

0.75

1

16

Điểm
chuẩn

TT

Tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số

6

Tiêu chí 6: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công
nghệ và hợp tác quốc tế
Tiêu chuẩn 6.1: Trường có chính sách và thực hiện các
chính sách khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân
viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và
chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất
lượng đào tạo.
Tiêu chuẩn 6.2: Hằng năm, Trường có đề tài nghiên cứu
khoa học, sáng kiến cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ
thiết thực công tác đào tạo của trường (ít nhất 01 đề tài
nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao
đẳng).
Tiêu chuẩn 6.3: Hằng năm, trường có các bài báo, ấn phẩm
của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động
đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong nước hoặc quốc
tế.
Tiêu chuẩn 6.4: Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến
cải tiến của trường được ứng dụng thực tiễn.
Tiêu chuẩn 6.5: Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt
động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức
quốc tế; các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao
chất lượng đào tạo của trường.

5

Tiêu chí 7: Quản lý tài chính
Tiêu chuẩn 7.1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng,
thanh quyết toán về tài chính theo quy định và công bố
công khai.
Tiêu chuẩn 7.2: Quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt
động dịch vụ đào tạo; tham gia sản xuất, kinh doanh dịch
vụ đúng theo quy định.

6

7

Tiêu chuẩn 7.3: Trường có các nguồn lực về tài chính đảm
bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của trường.
Tiêu chuẩn 7.4: Thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh
quyết toán đúng quy định.
Tiêu chuẩn 7.5: Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế
toán; thực hiện kiểm toán theo quy định; xử lý, khắc phục
kịp thời các vấn đề còn vướng mắc trong việc thực hiện các
quy định về quản lý và sử dụng tài chính khi có kết luận
của các cơ quan có thẩm quyền; thực hiện công khai tài
chính theo quy định.
Tiêu chuẩn 7.6: Hằng năm, trường có đánh giá hiệu quả sử
dụng nguồn tài chính của trường; có các biện pháp nâng
cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao
chất lượng của các hoạt động của trường.

Cơ sở
GDNN tự
đánh giá
5
1

1

1

1
1

6
1

1

1
1
1

1
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8

Tiêu chí 8: Dịch vụ ngƣời học
Tiêu chuẩn 8.1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin
về mục tiêu, chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và
xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trường; các
chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều
kiện đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định.

9

Điểm
chuẩn
9

Cơ sở
GDNN tự
đánh giá
8.8
1

Tiêu chuẩn 8.2: Người học được hưởng các chế độ, chính
sách theo quy định.
Tiêu chuẩn 8.3: Có chính sách và thực hiện chính sách
khen thưởng, khuyến khích kịp thời đối với người học đạt
kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Người học được hỗ
trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành
nhiệm vụ học tập.
Tiêu chuẩn 8.4: Người học được tôn trọng và đối xử bình
đẳng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất
thân.
Tiêu chuẩn 8.5: Ký túc xá bảo đảm đủ diện tích nhà ở và
các điều kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện
nghi khác) cho sinh hoạt và học tập của người học.

1

Tiêu chuẩn 8.6: Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức
khỏe; dịch vụ ăn uống của trường đáp ứng nhu cầu của
người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

0.8

Tiêu chuẩn 8.7: Người học được tạo điều kiện hoạt động,
tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt
động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên
trường.
Tiêu chuẩn 8.8: Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho
người học sau khi tốt nghiệp.
Tiêu chuẩn 8.9: Hằng năm, trường tổ chức hoặc phối hợp
tổ chức hội chợ việc làm để người học tiếp xúc với các nhà
tuyển dụng.
Tiêu chí 9: Giám sát, đánh giá chất lƣợng
Tiêu chuẩn 9.1: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn
vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt
nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
Tiêu chuẩn 9.2: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50%
cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động về
các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển
dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm
cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và người lao động.

1

1

1

1

1
1

6

6
1

1

18

TT

Tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số
Tiêu chuẩn 9.3: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30%
người học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lượng,
hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo; chất
lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên
quan đến người học của trường.
Tiêu chuẩn 9.4: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá
chất lượng và kiểm định chất lượng theo quy định.
Tiêu chuẩn 9.5: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và
các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng
đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá
ngoài nếu có.
Tiêu chuẩn 9.6: Trường có tỷ lệ 80% người học có việc làm
phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng
kể từ khi tốt nghiệp.
TỔNG ĐIỂM

Điểm
chuẩn

Cơ sở
GDNN tự
đánh giá
1

1
1

1

100

98.75

3.2. Tự đánh giá theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn
3.2.1. Tiêu chí 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
Đánh giá tổng quát
Sứ mạng và mục tiêu của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ được xác định
ngay từ khi thành lập trường (theo Quyết định số 479/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 01
năm 2008) trên cơ sở sứ mạng và mục tiêu của Trường Trung học và Dạy nghề Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Bộ nhưng với một tầm cao hơn. Sứ mạng và mục
tiêu của Trường được xác định rất rõ ràng và công khai, được nêu trong “Chiến lược
phát triển Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ giai đoạn 2009 - 2015, định hướng
đến 2020” xây dựng vào năm 2009. Sứ mạng và mục tiêu của Trường phù hợp với
chức năng nhiệm vụ cũng như với các nguồn lực của Trường để đáp ứng nhu cầu nhân
lực cho địa phương và cho cả khu vực Nam Bộ trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.
Với sứ mạng và mục tiêu đã đặt ra là cơ sở để Nhà trường xây dựng các mục tiêu cụ
thể cho từng giai đoạn về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, ...
Việc ổn định và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý là vấn đề nền tảng
đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ.
Trường đã xây dựng được cơ cấu tổ chức quản lý theo đúng quy định của Nhà nước và
phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị, của
cá nhân cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên trong Trường đều được thể
chế hoá bằng văn bản thông qua Quy chế tổ chức hoạt động của trường, được triển
khai nghiêm túc và có hiệu quả. Bên cạnh đó, Đảng bộ là hạt nhân chính trị, là lực
lượng nòng cốt luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Dưới sự lãnh
đạo của Đảng bộ, các tổ chức chính quyền và đoàn thể trong trường phối hợp hoạt
động với nhau nhịp nhàng xây dựng nên một tập thể vững mạnh.
* Những điểm mạnh:
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Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ xác định sứ mạng và mục tiêu rất rõ
ràng, phù hợp với chức năng, nguồn lực, định hướng phát triển của Trường. Đồng thời
phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương nói riêng và của khu vực nói
chung.
Sứ mạng và mục tiêu của Trường được định kỳ rà soát, chỉnh sửa cho phù hợp
với yêu cầu thực tế khách quan.
Trường có ban hành quy chế tổ chức và hoạt động, các đơn vị trong trường có
quy định rõ ràng về cơ cấu và nhiệm vụ đúng với quy định của Điều lệ trường cao
đẳng; Có thành lập bộ phận Khảo thí và kiểm định chất lượng, có quy chế quy định
chức năng nhiệm vụ của phòng rất rõ ràng.
Tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh, đoàn kết, phát huy được vai trò lãnh đạo, thực
hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; Các đoàn thể, tổ chức trong trường hoạt
động tích cực và có hiệu quả cao.
* Những tồn tại:
Mặc dù sứ mạng, mục tiêu của Trường được công khai qua nhiều hình thức
nhưng vẫn còn một số ít HSSV chưa nắm bắt được sứ mạng này.
Các tổ chức Đoàn thể chưa phát huy hết nguồn lực tạo ra thu nhập chung, cải
thiện đời sống cho CBVC.
Nhà trường chưa ban hành quy chế về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
Hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà trường đang trong thời gian xây dựng
chưa hoàn thiện và đưa vào vận hành.
Công tác tuyển sinh còn gặp nhiều khó khăn
Đội ngũ cán bộ quản lý, viên chức của Trường thiếu đồng bộ, còn thiếu những
cán bộ, giáo viên đầu ngành. Công tác lựa chọn, sắp xếp cán bộ theo cơ cấu tổ chức
mới đòi hỏi ở mức cao hơn, số cán bộ trẻ còn thiếu kinh nghiệm, cán bộ lớn tuổi có
một số mang tính an phận, chờ nghỉ hưu, trì trệ trong điều hành công việc. Tỷ lệ cán
bộ viên chức có trình độ sau đại học chưa cao vì thế số đi học cao học đông, có phần
ảnh hưởng đến công việc.
Do điều kiện Nhà trường còn khó khăn nên vẫn còn một vài cán bộ giáo viên
chưa thực sự yên tâm công tác, không gắn bó lâu dài với Nhà trường, một số sau khi
được đào tạo nâng cao xin chuyển công tác sang những đơn vị có điều kiện tốt hơn.
Vai trò lãnh đạo của một số chi bộ trực thuộc Đảng bộ đối với các đoàn thể
quần chúng cùng cấp chưa thường xuyên và kịp thời. Cấp ủy chi bộ có thay đổi nên
kinh nghiệm và nghiệp vụ công tác Đảng còn thiếu.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Tăng cường biện pháp phổ biến nội dung sứ mạng và mục tiêu của Trường
trong cán bộ công chức, viên chức và HSSV toàn trường. Đồng thời mở rộng giới
thiệu sứ mạng, mục điêu của Trường đến các tổ chức, công ty, doanh nghiệp... nhằm
quảng bá thương hiệu của Trường.
Đưa mục tiêu giáo dục lâu dài và mục tiêu giáo dục cụ thể của từng năm học
lên website của Trường.
Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý để đảm bảo vượt tiêu chuẩn đề ra.
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Trong thời gian tới Nhà trường nghiên cứu và ban hành quy chế về quyền tự
chủ, tự chịu trách nhiệm.
Lập kế hoạch xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường.
Tổ chức Đảng các cấp thường xuyên cải tiến phương thức hoạt động để phát
huy vai trò lãnh đạo toàn diện đối với mọi hoạt động của Trường. Tăng cường hơn nữa
công tác phát triển Đảng trong HSSV. Tăng cường công tác tập huấn, học tập nghiệp
vụ công tác Đảng cho đảng viên. Tiếp tục nghiên cứu và cụ thể hóa quy chế lãnh đạo
của chi uỷ; đặc biệt là đối với các đoàn thể quần chúng cùng cấp.
Các đoàn thể đa dạng hoá các hình thức hoạt động ngày càng phong phú thiết
thực và có chiều sâu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút hơn nữa sự quan
tâm ủng hộ của CBVC và HSSV.
Tiêu chuẩn 1.1: Mục tiêu và sứ mạng của trường được xác định cụ thể, phù
hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện được vai trò của trường trong việc đáp ứng nhu
cầu sử dụng nhân lực của địa phương, ngành và được công bố công khai.
Sứ mạng và mục tiêu của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ được xác
định ngay từ khi thành lập trường (theo Quyết định số 479/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng
01 năm 2008) trên cơ sở sứ mạng và mục tiêu của Trường Trung học và Dạy nghề
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nam Bộ nhưng với một tầm cao hơn. Sứ mạng
và mục tiêu của Trường được xác định rất rõ ràng và công khai, một lần nữa được nêu
trong “Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ giai đoạn 2009 2015, định hướng đến 2020” được xây dựng vào năm 2009.
Sứ mạng của Trường được xây dựng từ Nghị quyết của Đảng uỷ Nhà trường và
công bố công khai dưới nhiều hình thức như trong Kỷ yếu kỷ niệm 10 năm thành lập
trường 1997 – 2007 hay được nêu công khai trên website của Trường. Mặt khác, sứ
mạng của Trường còn được nêu trong “Chiến lược phát triển” của Nhà trường giai
đoạn 2009 - 2015 tầm nhìn 2020 với nội dung cụ thể như sau: “Trƣờng Cao đẳng
Nông nghiệp Nam Bộ là Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có chất lƣợng cao,
nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, hội nhập khu vực
và quốc tế góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại
hoá nông nghiệp, nông thôn khu vực Nam Bộ trong đó lấy đào tạo nguồn nhân
lực các lĩnh vực nông, ngƣ nghiệp và phát triển nông thôn làm trọng điểm.”
Qua nội dung sứ mạng được nêu trên ta thấy sứ mạng của Nhà trường được xác
định rất rõ ràng, cân nhắc kỹ về chức năng đào tạo nguồn nhân lực của Trường, khẳng
định rằng Trường phải đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao. Tuy nhiên, Nhà
trường cũng không bỏ qua nhiệm vụ mà cũng là sứ mạng quan trọng đó là nghiên cứu
khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ tận dụng lợi thế trong thời kỳ hội nhập.
Dựa trên định hướng phát triển của Trường cũng như là ý nghĩa từ tên trường - là một
trường đào tạo về nông nghiệp ở khu vực Nam Bộ - Trường đã cân nhắc kỹ lưỡng về
mức độ phù hợp với điều kiện Nhà trường và định hướng phát triển theo đó chủ yếu
xác định sứ mạng của Nhà trường liên quan đến khu vực Nam Bộ và lấy đào tạo nguồn
nhân lực ở các lĩnh vực nông, ngư nghiệp và phát triển nông thôn làm trọng điểm.
Phấn đấu đến năm 2020 trở thành một trường đào tạo, đa cấp, đa ngành trọng điểm
quốc gia tại khu vực Nam Bộ.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
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Tiêu chuẩn 1.2: Trường thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử dụng nhân
lực của địa phương hoặc ngành để xác định các ngành nghề đào tạo và quy mô đào
tạo cho phù hợp.
Năm 2010, từ nguồn vốn vay ADB, Trường tiến hành khảo sát trình độ nguồn
nhân lực đang làm việc tại các cơ quan trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông
thôn tại 14 tỉnh, thành gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước,
Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Tp. Hồ Chí Minh,
Trà Vinh, Vĩnh Long, kết quả như bảng sau:
T
T
1
2
3
4
5
6

Trình độ
Trên đại học
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
Sơ cấp
Công nhân KT

Đơn
Số
vị
lƣợng
người
40
người 545
người 255
người 805
người 1,085
người 2,575

Cộng

5,305

Căn cứ vào bảng phân tích trên cho thấy tỷ lệ người lao động có trình độ trung
cấp và Cao đẳng trong lĩnh vực nông nghiệp tại các tỉnh, thành có thấp, điều này đồng
nghĩa với việc các ngành nghề Trường đang đào tạo là cần thiết và đáp ứng nhu cầu
của xã hội.
Các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo của Trường được thể hiện trong
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 41/2017/GCNĐKHĐTCDN ngày 03/05/2017, Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề
nghiệp số 41a/2017/GCNĐKBS-TCDN ngày 30/05/2017 của Tổng cục trưởng Tổng
cục Dạy nghề. Trong đó nêu rõ tên nghề, trình độ đào tạo, quy mô đào tạo mà Nhà
trường được phép đào tạo.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 1.3: Trường ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo
hướng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trường theo
quy định.
Nhà trường đã xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của Trường từ khi được
nâng cấp lên thành trường Cao đẳng theo quy định. Những năm qua, căn cứ vào quy
chế đó Nhà trường đã hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ và sứ mạng của mình.
Tuy nhiên, việc thực hiện tổ chức và quản lý theo hướng đảm bảo quyền tự chủ,
tự chịu trách nhiệm của các đơn vị theo Quyết định của Bộ (QĐ số 2154/QĐ-BNNTCCB ngày 30/5/2017 quyết định tạm giao quyền tự chủ tài chính năm 2017 cho
trường CĐNN Nam Bộ), Nhà trường chưa cụ thể hóa thành quy chế. Nhà trường đang
trong giai đoạn từng bước thực hiện tự chủ trong đơn vị theo quy định của Bộ.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 1.4: Hằng năm, các văn bản quy định về tổ chức và quản lý của
trường được rà soát, thực hiện điều chỉnh nếu cần thiết.
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Nhà trường đã xây dựng được quy chế tổ chức và quản lý của Trường, hằng
năm căn cứ vào các quy định mới, có bổ sung điều chỉnh cho phù hợp. Quy trình xây
dựng luôn đảm bảo tính dân chủ, có sự nhất trí của tập thể cán bộ viên chức Nhà
trường, được coi như một văn bản pháp quy để điều chỉnh các hoạt động trong trường,
cũng như của mỗi cán bộ, viên chức Nhà trường.
Ngoài ra, từ những năm đầu mới được nâng cấp Nhà trường cũng xây dựng quy
chế chi tiêu nội bộ để tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động và quản lý. Quy chế này
được định kỳ sửa đổi, bổ sung thông qua Hội nghị CBVC tổ chức vào đầu mỗi năm.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 1.5: Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường
được phân công, phân cấp rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ phù hợp với cơ cấu ngành
nghề, quy mô đào tạo và mục tiêu của trường.
Nhà trường cơ bản đã xây dựng được bộ máy quản lý thống nhất, hoạt động có
hiệu quả từ Ban Giám hiệu đến các đơn vị trực thuộc, góp phần vào hoàn thành chức
năng, nhiệm vụ và đáp ứng yêu cầu phát triển của Nhà trường.
Theo quy định tại điều 09 của Điều lệ trường cao đẳng hiện hành thì cơ cấu tổ
chức một trường cao đẳng (công lập) bao gồm:
Hội đồng Trường;
Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng;
Các phòng hoặc bộ phận chuyên môn nghiệp vụ;
Các khoa, bộ môn;
Các Hội đồng tư vấn;
Phân hiệu; tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ; tổ chức phục vụ đào tạo,
nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
Dựa trên quy định đó, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ đã điều chỉnh và
bổ sung cơ cấu tổ chức quản lý Nhà trường cho phù hợp, đáp ứng được yêu cầu đặt ra.
Tính đến thời điểm hiện tại, Trường có 06 phòng; 05 khoa; 02 trung tâm; 01 khu trại
thực nghiệm phục vụ học tập và nghiên cứu.
Nhà trường hoạt động theo nguyên tắc “tập trung dân chủ”. Mọi vấn đề trong
Nhà trường đều được bàn bạc công khai và lấy ý kiến rộng rãi thông qua các lần hội
nghị CBVC hoặc họp giao ban hàng tháng. Hiệu trưởng là người có trách nhiệm cao
nhất và đưa ra quyết định cuối cùng trên cơ sở ý nguyện của đa số CBVC trong
trường.
Thực hiện theo Quyết định số 4309/QĐ-BNN-TCCB, ngày 26 tháng 10 năm
2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu
tổ chức của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ (thay thế cho Quyết định
561/QĐ-BNN-TCCB, ngày 22 tháng 02 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn), Nhà trường đã xây dựng lại quy chế tổ chức và hoạt động của Trường cho
phù hợp với tình hình thực tế (ban hành kèm theo quyết định số 903/QĐ-CĐNB ngày
01/9/2018).
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
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Tiêu chuẩn 1.6: Hội đồng trường hoặc hội đồng quản trị, các hội đồng tư vấn,
các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc trường hoạt động đúng chức năng,
nhiệm vụ theo quy định và có hiệu quả
Nhà trường đã hoàn chỉnh hồ sơ thành lập Hội đồng trường trình Bộ NN-PTNT
ra quyết định công nhận; các hội đồng tư vấn, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị
trực thuộc trường hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.
Các Hội đồng này hằng năm được rà soát lại các căn cứ để ra quyết định lại
nhằm thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Nhà trường luôn tăng cường
chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng khoa học Nhà trường cũng như ở các
khoa chuyên môn khác.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 1.7: Trường xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng
theo quy định.
Những năm trước đây, do Nhà trường thực hiện công tác đảm bảo chất lượng
theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong các văn bản hướng dẫn không đề
cập đến vấn đề xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nên Nhà trường chưa thực hiện
công tác này như quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Từ đầu năm 2017, sau khi có quyết định Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
sẽ quản lý lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Ban Giám hiệu đã phân công đơn vị phụ
trách công tác đảm bảo chất lượng nghiên cứu văn bản quy định, hướng dẫn để từng
bước xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ này.
Trong năm 2018, Nhà trường đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng hệ thống đảm
bảo chất lượng (quyết định số 315/QĐ-CĐNB ngày 20/4/2018), lập kế hoạch xây dựng
và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng giao đoạn 2018 – 2020 (kế hoạch số
316/QĐ-CĐNB ngày 20/4/2018). Theo kế hoạch, Nhà trường đã thực hiện việc rà soát,
đánh giá thực trạng bộ máy, nhân sự và các điều kiện đảm bảo chất lượng trước khi
tiến hành xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng.
Tuy nhiên, do chưa được tập huấn về xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng
nên hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà trường chưa được ban hành đúng thời gian
theo kế hoạch.
Điểm tự đánh giá: 0,8 điểm
Tiêu chuẩn 1.8: Trường có bộ phận phụ trách thực hiện công tác quản lý, đảm
bảo chất lượng đào tạo và hằng năm hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng Nhà trường được thành lập theo
Quyết định số 561/QĐ-BNN-TCCB ngày 22 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và PTNT.
Hiện tại, đơn vị có 06 thành viên thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:
Quản lý cán bộ, viên chức và cơ sở vật chất thuộc phòng theo phân cấp của
Hiệu trưởng.
Tham mưu cho Hiệu trưởng các giải pháp cho công tác khảo thí và đảm bảo
chất lượng đào tạo tại trường.
Tham mưu cho Ban Giám hiệu và thực hiện công tác tuyển sinh.
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Tham mưu cho Ban Giám hiệu và thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ
HSSV và Quan hệ doanh nghiệp.
Trong thời gian hoạt động vừa qua, đơn vị đã từng bước xây dựng qui định, áp
dụng qui chế tổ chức đánh giá chất lượng HSSV theo đúng qui định của Nhà nước.
Hiện nay, công tác khảo thí đã đi vào ổn định. Đơn vị đã xây dựng một số văn bản
pháp quy áp dụng trong nội bộ dựa các quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội như: Quy định về hình thức thi, ra đề thi, tổ
chức thi và chấm thi kết thúc học phần; quy định kỷ luật thí sinh vi phạm quy chế thi,
kiểm tra; quy định về tổ chức thi tốt nghiệp.
Về công tác kiểm định chất lượng, từ khi được thành lập đến nay đơn vị đã từng
bước tiếp cận và thực hiện. Năm 2012, Phòng Khảo thí & KĐCLcùng với các đơn vị
trong trường thực hiện hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục
và Đào tạo. Năm 2014, rà soát và ban hành lại báo cáo tự đánh giá của Trường và gửi
lại cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra, những năm qua Phòng cũng đã tham mưu
Ban Giám hiệu ban hành nhiều văn bản, quy định và thực hiện nhiều công tác để đảm
bảo chất lượng như: xây dựng ngân hàng đề thi, lấy ý kiến phản hồi của người học,
xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành, ban hành quy định ra đề thi dựa trên ma trận đề
thi, …
Trong năm 2019, đơn vị được giao nhiệm vụ nghiên cứu và thực hiện các công
việc liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội. Nhìn chung, thời gian qua đơn vị đảm bảo thực hiện nghiêm
túc nhiệm vụ của mình và thu được một số kết quả đáng kể.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 1.9: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trường phát huy được
vai trò lãnh đạo, hoạt động đúng điều lệ và theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Đảng bộ Trường Cao Đẳng Nông nghiệp Nam Bộ là tổ chức cơ sở Đảng trực
thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang, gồm 04 chi bộ trực thuộc với 39
Đảng viên. Ban chấp hành Đảng bộ gồm 09 đồng chí đều là cán bộ kiêm nhiệm, có
phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo và uy tín với quần chúng. Đảng bộ không
ngừng được củng cố, phát triển đã phát huy được vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt
động của Nhà trường. Đảng ủy đã xây dựng được quy chế làm việc trong từng nhiệm
kỳ. Đảng bộ Trường rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng đảng viên và làm tốt
công tác bồi dưỡng, phát triển Đảng nên Đảng bộ được tăng cường cả về số lượng và
chất lượng đảng viên hằng năm. Các chi bộ Đảng được củng cố và đổi mới hoạt động,
thực sự là hạt nhân cho mọi hoạt động của Trường và là trung tâm đoàn kết của mọi
đoàn thể quần chúng, đồng thời tạo điều kiện cho các đoàn thể phát huy tính chủ động,
sáng tạo trong tổ chức giáo dục đoàn viên. Đảng uỷ trường đã thực hiện tốt công tác
quy hoạch cán bộ, qua đó đã xây dựng được đội ngũ cán bộ đảm bảo số lượng, chất
lượng và đồng bộ về cơ cấu.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể trong Trường hoạt động
tương đối hiệu quả có tác dụng tích cực góp phần thúc đẩy toàn diện các hoạt động
giáo dục trong Trường. Đảng bộ đã lãnh đạo các đoàn thể quần chúng trong Nhà
trường phát huy quyền làm chủ của mình, qua đó đẩy mạnh các phong trào thi đua và
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Trong nhiều năm liền, Đảng bộ trường
Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
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Điểm tự đánh giá: 01 điểm.
Tiêu chuẩn 1.10: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động theo
đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo và
nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
Các tổ chức chính trị - xã hội như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến
binh… ngày càng phát huy tính năng động, vai trò chăm lo tổ chức các hoạt động để
phục vụ đời sống tinh thần của CBVC và HSSV toàn trường. Nhiều năm qua các
phong trào chào mừng các ngày lễ lớn như: Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Thống nhất đất
nước 30/4, Quốc tế lao động 1/5, Quốc tế thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu, ngày Phụ nữ
Việt nam 20/10, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11… được Công đoàn và Đoàn thanh
niên tổ chức rất chu đáo và được sự ủng hộ và nhiệt tình tham gia của toàn thể CBVC
và HSSV toàn trường.
Đặc biệt, hằng năm vào dịp hè Công đoàn đều tổ chức cho CBVC tham quan
nghỉ mát sau một năm làm việc vất vả. Bên cạnh đó, Công đoàn trường còn phát động
nhiều phong trào, hoạt động thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng một số ngày lễ
như các hoạt động văn thể mỹ, phong trào phụ nữ 2 giỏi, tham gia đóng góp ủng hộ
quỹ vì người nghèo, mái ấm công đoàn, xây dựng quỹ vì trẻ thơ, quỹ đền ơn đáp
nghĩa, quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt…và đã đạt nhiều thành tích đáng kể. Hằng
năm, Công đoàn cơ sở cũng như các tổ công đoàn, công đoàn viên của Nhà trường
nhận được rất nhiều bằng khen từ các tổ chức Công đoàn cấp trên.
Về Công tác Đoàn Thanh niên trong Nhà trường, đây là một tổ chức hoạt động
rất mạnh và thu hút được sự quan tâm chú ý của nhiều HSSV và CBVC trẻ, góp phần
thực hiện một phần nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Đoàn TNCSHCM đã thường
xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho Đoàn viên thanh niên như:
phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong HSSV và CBGV, tham gia chiến
dịch “Mùa hè xanh” giúp đỡ nông dân vùng sâu vùng xa, các phong trào văn thể mỹ
chào mừng các ngày lễ lớn, phong trào “Hiến máu nhân đạo”…Các phong trào được
tổ chức đều mang lại hiệu quả rất cao đặc biệt là hiệu quả trong giáo dục đạo đức,
phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, giáo dục lối sống vì cộng đồng cho lớp
trẻ mà cụ thể là HSSV của Nhà trường.
Nhìn chung, các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở trong Trường
hoạt động rất tốt mang lại hiệu quả thiết thực và luôn hoạt động theo qui định của pháp
luật góp phần không nhỏ trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
Hằng năm, mỗi tổ chức đoàn thể đều có báo cáo tổng kết rút kinh nghiệm và đề ra
phương hướng hành động cụ thể cho đơn vị của mình.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 1.11: Trường có quy định và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát
các hoạt động của trường theo quy định nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào
tạo. Hằng năm rà soát, cải tiến phương pháp, công cụ kiểm tra, giám sát.
Nhà trường có thành lập Ban thanh tra giáo dục, Ban Thanh tra nhân dân thực
hiện công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của Trường theo quy định nhằm nâng
cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Hằng năm, rà soát các căn cứ và các quy định,
hướng dẫn về các văn bản thanh tra của ngành và cấp trên nhằm cải tiến phương pháp,
biện pháp, các công cụ kiểm tra, giám sát. Mỗi năm, các Ban thanh tra đều có văn bản
báo cáo kết quả thanh tra, giám sát của mình.
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Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 1.12: Trường có văn bản và thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi
của nhà nước cho các đối tượng được thụ hưởng; thực hiện chính sách bình đẳng giới
theo quy định.
Hằng năm, Nhà trường định kỳ có thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối
với CCVC như tăng lương, thâm niên vượt khung, thâm niên nhà giáo, nâng lương
trước thời hạn, 25% ưu đãi giáo viên (kinh phí nhà nước cấp), 25% ưu đãi đối với khối
CNV Nhà trường (kinh phí từ quỹ phúc lợi Nhà trường); Nhà trường đã thành lập Ban
vì sự tiến bộ của phụ nữ (bình đẳng giới) do đồng chí Phó Hiệu trưởng làm trưởng ban,
chủ tịch Công đoàn cơ sở làm phó ban, qua đó đã tạo sự an tâm trong công tác và bình
đẳng giới trong đội ngũ CCVC Nhà trường.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
3.2.2. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
Đánh giá tổng quát
Hoạt động đào tạo của Nhà trường luôn tuân thủ theo các quy chế của Bộ giáo
dục và Đào tạo (đối với các khóa từ năm 2016 trở về trước) và Bộ Lao động Thương
binh và Xã hội (đối với khóa tuyển sinh năm 2017). Công tác tuyển sinh, giảng dạy, tổ
chức thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp đảm bảo đúng quy chế, công bằng, khách
quan và công khai. Năm 2017, sau khi chuyển sang sự quản lý về đào tạo của Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội, căn cứ vào thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ban hành
ngày 13/3/2017 của Bộ này quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, Nhà
trường đã ban hành Văn bản Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo Giáo dục nghề
nghiệp theo niên chế (kèm quyết định số 1046/QĐ-CĐNB ngày 05/09/2017).
Các hoạt động đào tạo được tiến hành theo hai phương thức đào tạo: đào tạo
theo niên chế và đào tạo theo hình thức tích lũy tín chỉ. Các ngành nghề đào tạo đa
dạng, việc tổ chức đào tạo thực hiện theo nhiều trình độ khác nhau, nên đáp ứng được
nhu cầu của người học. Bên cạnh đó, ngoài khung giờ đào tạo chính quy (từ thứ 2 đến
thứ 6 hàng tuần), Nhà trường còn tổ chức đào tạo các lớp vào ngày thứ 7 và chủ nhật
tạo điều kiện để người học có thể tham gia học tập.
* Những điểm mạnh:
Phương thức tổ chức đào tạo đa dạng đáp ứng nhu cầu người học.
Có xây dựng được quy chế tuyển sinh riêng của Trường dựa theo quy chế tuyển
sinh của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành năm 2017. Nhà trường tổ
chức tuyển sinh đảm bảo đúng quy định.
Đội ngũ giảng viên-giáo viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm và tận tụy với
nghề đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giữ vững và từng bước nâng cao chất
lượng đào tạo của Trường.
* Những tồn tại:
Các lớp hệ trung cấp trình độ đầu vào của học sinh chưa đồng đều nên gây ra
khó khăn cho việc tổ chức các hoạt động đào tạo.
Tài liệu tham khảo của thư viện Nhà trường phục vụ cho công tác tự học, tự
nghiên cứu của HSSV còn hạn chế.
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* Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Tiếp tục đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng hơn nữa các ngành nghề
đào tạo để thu hút người học.
Tăng cường công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên-giáo viên, về các
nghiệp vụ chuyên môn và công tác quản lý hành chính, để nâng cao chất lượng giảng
dạy.
Trang bị thêm sách giáo khoa, giáo trình, bài giảng các tài liệu tham khảo các
môn học phong phú, đa dạng.
Tiêu chuẩn 2.1: Các ngành, nghề đào tạo của trường được cơ quan có thẩm
quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Trường ban
hành chuẩn đầu ra của từng chương trình đào tạo và công bố công khai để người học
và xã hội biết.
Những năm trước đây, do đặc thù đào tạo ở nhiều trình độ, bậc đào tạo, hệ đào
tạo khác nhau nên chương trình đào tạo của Trường được xây dựng dựa trên chương
trình khung của nhiều cơ quan Bộ ban hành. Năm 2017, đào tạo trung cấp và cao đẳng
chính thức trao về cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý, gọi chung là
giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo cũng không còn phân biệt giữa chuyên
nghiệp và nghề. Từ đó, số lượng ngành nghề được cơ quan có thẩm quyền cấp phép
đào tạo của Trường tăng lên với với 17 ngành hệ cao đẳng, 14 ngành hệ trung cấp và
38 nghề hệ sơ cấp.
Nhà trường đã căn cứ vào Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng
3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để biên soạn lại cho phù hợp
với tính chất của giáo dục nghề nghiệp và đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Trường đã ban hành chuẩn đầu ra cho 100% chương trình đào tạo của Trường.
Chuẩn đầu ra được xây dựng dựa trên hướng dẫn của thông tư số 12/2017/TTBLĐTBXH ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy
định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau
khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 2.2: Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy
định.
Căn cứ vào thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 về việc quy
định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Trường biên soạn và ban hành quy chế
tuyển sinh riêng với những tiêu chí riêng của Trường nhưng vẫn đảm bảo không đi
ngược lại quy định của Bộ. Quy chế tuyển sinh riêng của Trường được xây dựng và
lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ viên chức trước khi ban hành.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 2.3: Hằng năm trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh và thực hiện
công tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan.
Trường tuyển sinh đào tạo các lớp khối ngành nông nghiệp từ sơ cấp đến cao
đẳng. Năm 2017, Trường được phép tuyển sinh 17 ngành trình độ cao đẳng; 14 ngành
trình độ trung cấp; 38 ngành sơ cấp nghề. Chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành căn cứ
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vào quy mô tuyển sinh trong giấy chứng nhận hoạt động dạy nghề mà Trường được
các cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Tuy nhiên, đối với một số ngành, chỉ tiêu tuyển
sinh còn được xác định dựa vào điều kiện thực tế của Trường và nhu cầu của xã hội.
Việc xác định chỉ tiêu thực tế được thực hiện theo hướng dẫn tại thông tư số
05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Việc thực hiện công tác tuyển sinh của Trường luôn chú trọng đến an toàn, chất
lượng, nghiêm túc, đúng kế hoạch, đúng quy chế và hiệu quả. Trường thực hiện qui
trình xét tuyển nhanh, tinh gọn, chính xác, đảm bảo quy chế tuyển sinh riêng của
Trường đồng thời không đi ngược lại quy chế của Bộ Lao động – Thương binh và Xã
hội. Các thông tin về hồ sơ xét tuyển, điều kiện đăng ký xét tuyển, điểm chuẩn, danh
sách trúng tuyển,… đều được công bố công khai và thông báo rộng rãi đến thí sinh.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 2.4: Thực hiện đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo đáp
ứng yêu cầu học tập của người học.
Hiện nay, Trường tổ chức đào tạo theo hai phương thức: đào tạo theo niên chế
đối với HSSV tuyển sinh năm 2017 và học sinh trung cấp tuyển sinh từ năm 2016 trở
về trước; đào tạo theo tín chỉ đối với sinh viên hệ cao đẳng tuyển sinh từ năm 2016 trở
về trước. Ngoài ra, Nhà trường còn tổ chức các lớp học vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng
tuần nhằm đa dạng hóa các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng nguyện vọng của
người học.
Theo kết quả khảo sát trên HSSV đang học tập tại trường, trên 90% HSSV
được khảo sát cho rằng phương thức đào tạo Nhà trường đang áp dụng đáp ứng được
nhu cầu của người học. Các thông tin về phương thức tổ chức đào tạo của Trường,
ngành, nghề đào tạo, trình độ đào tạo luôn được cập nhập trên các thông báo tuyển
sinh và trên website của Trường.
Tuy nhiên, do quy mô HSSV ở từng ngành của Nhà trường hằng năm không
nhiều nên không thể áp dụng tất cả các phương thức tổ chức đào tạo theo hướng dẫn
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội mà chỉ có thể lựa chọn một số phương thức
phù hợp nhất với đặc thù của Trường để áp dụng.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 2.5: Trường xây dựng và phê duyệt kế hoạch, tiến độ đào tạo cho
từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành hoặc nghề, theo từng học kỳ, năm học. Kế
hoạch đào tạo chi tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực
tập phù hợp với từng hình thức, phương thức tổ chức đào tạo và đúng quy định.
Hằng năm, căn cứ vào số lượng HSSV tuyển mới, Phòng Đào tạo - QLNCKH
Nhà trường xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể cho khóa mới. Bên cạnh đó, đầu mỗi
năm học, kế hoạch và tiến độ đào tạo cho từng lớp, từng khóa học của mỗi ngành nghề
cũng được xây dựng, phê duyệt theo đúng quy định. Nội dung các kế hoạch đào tạo chi
tiết đến từng mô đun, môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập, phù hợp với các
chương trình đào tạo và phương thức tổ chức đào tạo của Trường.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 2.6: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào
tạo đã được phê duyệt.
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Căn cứ vào kế hoạch và tiến độ đào tạo phê duyệt vào đầu mỗi năm học, Phòng
Đào tạo – QLNCKH lập kế hoạch đào tạo cụ thể, kế hoạch phân công giáo viên giảng
dạy cho từng lớp theo từng học kỳ, năm học thông qua thời khóa biểu chi tiết đến từng
tuần. Các giảng viên, giáo viên lên lớp đều có đầy đủ các hồ sơ giảng dạy như: sổ lên
lớp, giáo án giảng dạy, sổ tay nhà giáo.
Sau khi kết thúc năm học, Nhà trường tiến hành họp xét tiến độ học tập của
HSSV từng khóa để kịp thời thông báo kết quả học tập cho HSSV, từ đó có giải pháp
thúc đẩy tiến độ học tập theo đúng kế hoạch đào tạo đã phê duyệt từ đầu khóa học.
Hàng tháng, các phòng khoa có liên quan trong Nhà trường đều phối hợp tổ
chức kiểm tra các hoạt động dạy và học của giảng viên, giáo viên và HSSV, có sơ tổng
kết đầy đủ báo cáo đến Ban Giám hiệu. Từng học kỳ, Trường đều có các văn bản báo
cáo kết quả hoạt động của Trường về công tác đào tạo gửi đến Bộ chủ quản, Tổng cục
Giáo dục nghề nghiệp và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 2.7: Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung
chương trình đào tạo đã được phê duyệt; có sự phối hợp với đơn vị sử dụng lao động
trong việc tổ chức, hướng dẫn cho người học thực hành, thực tập các ngành, nghề tại
đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Các hoạt động đào tạo được thực hiện theo mục tiêu, nội dung chương trình đào
tạo đã được phê duyệt thể hiện rõ nét trên kế hoạch hoạt động của từng khoa, tổ bộ
môn chuyên môn. Tuy nhiên, sự đánh giá về mức độ phù hợp giữa hoạt động đào tạo
với mục tiêu và nội dung của các chương trình đào tạo đã được phê duyệt chưa được
thể hiện bằng văn bản. Việc đưa người học đến thực hành, thực tập tại các đơn vị sử
dụng lao động đều có kế hoạch cụ thể và được thực hiện căn cứ vào các Quyết định cử
HSSV đến thực tập cuối khóa tại các cơ sở sản xuất và các đơn vị sự nghiệp trên các
tỉnh thành Nam Bộ, việc thỏa thuận với các đơn vị sử dụng lao động về việc gửi HSSV
đến thực tập cuối khóa đều được đảm bảo thông qua email hoặc gửi văn bản trực tiếp.
Các hình ảnh đi thực hành, thực tập của HSSV tại cơ sở đều được lưu trong tư
liệu ảnh truyền thống của Trường. Cuối mỗi đợt thực tập, đơn vị sử dụng lao động đều
gửi nhận xét đánh giá của về kết quả thực hành, thực tập của người học về khoa, tổ bộ
môn chuyên môn có liên quan và người học có báo cáo kết quả thực hành tại cơ sở
thông qua các báo cáo/đồ án thực tập cuối khóa nộp về khoa, tổ bộ môn chuyên môn
có liên quan.
Theo quy định chung của Nhà trường, sau mỗi đợt thực tập tại đơn vị sản xuất,
HSSV đều phải viết báo cáo về quá trình thực tập và kết quả đạt được sau khi đi thực
tập, những báo cáo này được các khoa chuyên môn kiểm duyệt và đánh giá. Kết hợp
với ý kiến đánh giá của đơn vị nhận thực tập để đánh giá học phần thực tập của HSSV.
Căn cứ vào kết quả học tập của các môn học có thực tập tại các đơn vị có liên
quan cho thấy, kết quả học tập thực hành của học sinh sinh viên đều đạt từ 5,0 điểm
đến 9,0 điểm, trong đó mức điểm khá, giỏi chiếm tỷ lệ cao.
Căn cứ vào bảng nhận xét đánh giá của các cơ sở thực hành, thực tập cho thấy
các học sinh sinh viên thực tập đều có chuyên môn khá và tốt, đạo đức ý thức kỹ luật
tốt.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
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Tiêu chuẩn 2.8: Phương pháp đào tạo được thực hiện kết hợp rèn luyện năng
lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn; phát huy tính tích cực, tự giác, năng
động, khả năng làm việc độc lập của người học, tổ chức làm việc theo nhóm.
Trường đã thực hiện đúng thời lượng thực hành, thực tập của người học đảm
bảo kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị kiến thức chuyên môn theo quy
định. Các giáo án giảng dạy của các giảng viên-giáo viên trong từng ngành nghề, từng
mô đun, môn học đã sử dụng phương pháp dạy học phát huy được tính tích cực, tính tự
giác, sự năng động, khả năng làm việc độc lập và khả năng làm việc nhóm của người
học. Việc tổ chức dự giờ luôn đi kèm với việc phân tích các mặt mạnh và yếu trong
từng giờ giảng, giúp đội ngũ giảng viên-giáo viên nhanh chóng hoàn thiện bài giảng,
đáp ứng được yêu cầu dạy học theo hướng tích cực và hiện đại.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 2.9: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động dạy và học.
Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi trong các hoạt động dạy và học.
Hầu hết các giảng viên-giáo viên lên lớp đều có bài giảng điện tử và sử dụng thông
thạo các phương tiện trình chiếu hiện đại. Việc quản lý đào tạo các lớp 10, 11, 12 hệ
giáo dục thường xuyên được thực hiện trên phần mềm quản lý điểm dùng chung cho
toàn khối trung học phổ thông trong tỉnh Tiền Giang.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 2.10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát
hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch.
Việc kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học được tổ chức thường xuyên và
liên tục theo từng buổi học. Cuối mỗi học kỳ đều có tổng kết, đánh giá và báo lên Ban
Giám hiệu Nhà trường. Ngoài ra, việc kiểm tra đột xuất các hoạt động dạy và học cũng
được tổ chức ít nhất hai lần/học kỳ, thành phần đoàn kiểm tra có đại diện của Thanh
tra giáo dục, Công đoàn cơ sở Nhà trường và phòng Đào tạo - Quản lý nghiên cứu
khoa học, có biên bản kiểm tra, giám sát cho từng buổi kiểm tra.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 2.11: Hằng năm, trường có báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát hoạt
động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học;
kịp thời điều chỉnh các hoạt động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết.
Trên cơ sở các hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học được nêu
trong Tiêu chuẩn 2.10, phòng Đào tạo - Quản lý nghiên cứu khoa học có những kiến
nghị kịp thời đến Ban Giám hiệu Nhà trường, đồng thời thông báo về các khoa và tổ
bộ môn chuyên môn có liên quan, để điều chỉnh các hoạt động dạy và học nếu thấy
cần thiết.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 2.12: Trường ban hành đầy đủ các quy định về kiểm tra, thi, xét
công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ
theo quy định.
Năm 2017, sau khi được chuyển giao về Bộ Lao động – Thương binh và Xã
hội, Nhà trường tiến hành tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, áp dụng quy chế
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kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp cho các lớp khóa mới theo quy định tại thông tư
số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội. Riêng các lớp tuyển trước đây vẫn áp dụng quy chế thi, kiểm tra, xét
công nhận tốt nghiệp mà Nhà trường biên soạn căn cứ theo quy chế của Bộ Giáo dục
và Đào tạo.
Về cấp phát văn bằng, chứng chỉ, từ các lớp cao đẳng khóa 10 và trung cấp
khóa 21 của Trường thực hiện theo thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng
3 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Các khóa trước vẫn áp dụng
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 2.13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của người học có
sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động và theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Trong quá trình học tập tại trường, HSSV được tham gia nhiều đợt thực tập tại
các cơ quan doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Sau khi thực tập, các đơn vị nhận
thực tập sẽ cho ý kiến nhận xét đối với từng HSSV về thái độ, kết quả thực tập. Giáo
viên hướng dẫn sẽ sử dụng những thông tin đó làm một trong những căn cứ cho điểm
HSSV. Tuy nhiên, sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động vào quá trình đánh giá kết
quả học tập của người học chỉ dừng lại ở mức độ này, Nhà trường chưa có quy định
cho phép các đơn vị được đánh giá trực tiếp kết quả học tập của người học.
Điểm tự đánh giá: 0,6 điểm
Tiêu chuẩn 2.14: Tổ chức thực hiện kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp,
đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định đảm bảo
nghiêm túc, khách quan.
Trong những năm qua, Trường thực hiện đúng các quy chế của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập của người học. Căn cứ vào quy chế
và tình hình thực tế, Trường đã ban hành một số quy định nhằm cụ thể hóa một số nội
dung trong quy chế để công tác ra đề thi, tổ chức thi và đánh giá kết quả đảm bảo
thống nhất, đồng bộ, khách quan, công bằng, chính xác. Quy chế này được áp dụng
cho các khóa đào tạo từ năm 2016 trở về trước. Các lớp khóa mới hiện đang áp dụng
theo thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội.
Nhìn chung, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả người học được đảm bảo
mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo. Nhà trường đã áp dụng việc sử dụng
ngân hàng đề thi tự luận và trắc nghiệm cho một số học phần thuộc các chuyên ngành
đào tạo. Hướng tới, Nhà trường tiếp tục xây dựng ngân hàng đề cho các môn học còn
lại và áp dụng rộng rãi, giúp đánh giá chính xác và khách quan năng lực của người
học.
Việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho HSSV thực hiện đúng theo các quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo (cho khóa cũ) và quy định của Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội (cho khóa mới). Sau khi có kết quả tốt nghiệp, Nhà trường tiến hành
cho in bằng cấp tốt nghiệp và phát cho HSSV tại Lễ tốt nghiệp được tổ chức vào tháng
11 hằng năm, trong đó những HSSV nào được xét công nhận tốt nghiệp thì sẽ được
nhận bằng. Nhà trường có sổ theo dõi việc cấp, phát văn bằng, chứng chỉ theo đúng
quy định.
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Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 2.15: Hằng năm, trường thực hiện rà soát các quy định về kiểm tra,
thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng,
chứng chỉ và kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết.
Việc rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá
kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ được Nhà trường thực hiện định
kỳ vào đầu mỗi năm học. Thông qua việc rà soát để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp
với quy định mới hoặc tình hình thực tế của Trường.
Năm 2017, với việc áp dụng quy chế mới dành cho giáo dục nghề nghiệp do Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng
đã nghiên cứu quy chế và tham mưu Ban Giám hiệu ban hành Quy định thi kết thúc
môn học, mô đun của Trường. Bên cạnh đó, Phòng Đào tạo – Quản lý nghiên cứu
khoa học cũng tham mưu và ban hành Hướng dẫn thực hiện thông tư 09/2017/TTBLĐTBXH về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, xét công
nhận tốt nghiệp.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 2.16: Trường có hướng dẫn và tổ chức thực hiện về đào tạo liên
thông theo quy định.
Việc tổ chức đào tạo liên thông của Trường được thực hiện theo Quyết định số
738/QĐ-CĐNB ngày 08/8/2018 của Hiệu trưởng về hướng dẫn đào tạo liên thông giữa
các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp được cụ thể hóa từ nội dung của Thông tư số
27/2017/TT-BLĐTBXH ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh
và Xã hội.
Nhà trường có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ trung cấp, cao
đẳng đối với những ngành nghề dự kiến đăng ký đào tạo liên thông.
Hội đồng khoa học và đào tạo (theo Quyết định số 532/QĐ-CĐNB ngày
12/6/2018 của Hiệu trưởng) của Nhà trường có trách nhiệm xem xét và công nhận giá
trị chuyển đổi kết quả học tập và các khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ khi
học chương trình đào tạo liên thông đối với từng người học.
Có chương trình đào tạo liên thông được xây dựng theo quy định.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 2.17: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức
quản lý, sử dụng hiệu quả.
Trường tổ chức quản lý và sử dụng hiệu quả các dữ liệu về các hoạt động đào
tạo (thông tin người học, kết quả học tập…..) theo Quyết định số 14/2007/QĐBLĐTBXH ngày 24/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
ban hành Quy chế thi, kiểm tra và công nhận tốt nghiệp trong dạy nghề hệ chính quy
và Quyết định số 1046/QĐ-CĐNB ngày 05/09/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao
đẳng Nông nghiệp Nam Bộ ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo Giáo dục
nghề nghiệp theo niên chế.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
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3.2.3. Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
Đánh giá tổng quát
Nhà trường luôn chú trọng đến việc xây dựng một đội ngũ cán bộ quản lý, giáo
viên, giảng viên và nhân viên đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng phục vụ trong
lĩnh vực giáo dục. Hiện nay, Nhà trường có tổng số 88 CBVC với 71 người làm công
tác giảng dạy, trong đó có 03 tiến sĩ, 47 thạc sĩ, 30 đại học và 8 trình độ khác. Đội ngũ
giáo viên, giảng viên giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết với công việc, đảm bảo nhiệm vụ
đào tạo; đội ngũ CBQL đạt chuẩn về trình độ và phẩm chất đạo đức, có ý thức trách
nhiệm cao trong nhiệm vụ lãnh đạo; đội ngũ nhân viên phục vụ nhiệt tình góp phần
đưa Nhà trường ngày càng đi lên.
* Những điểm mạnh:
Tập thể cán bộ công chức viên chức của Nhà trường am hiểu về pháp luật; nói
và làm theo chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Tập thể đoàn kết,
tất cả vì sự nghiệp chung, tâm huyết với sự phát triển của Nhà trường.
Số lượng CBVC của Nhà trường đủ về số lượng và chất lượng đảm bảo thực
hiện tốt mục tiêu và sứ mạng của Trường.
Đội ngũ CBQL có ý thức trách nhiệm cao trong nhiệm vụ lãnh đạo.
* Những hạn chế:
Số lượng giảng viên, giáo viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên chiếm tỷ lệ cao. Tuy
nhiên, số giáo viên, giảng viên này tuổi đời còn trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm
trong công tác giảng dạy và quản lý.
Tỷ lệ giáo viên, giảng viên đạt chuẩn theo quy định về chuẩn nhà giáo giáo dục
nghề nghiệp của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội còn chưa cao.
Một vài viên chức có tính ì, an phận, năng lực hạn chế, không chịu vươn lên;
viên chức mới tuyển dụng còn thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh trong công việc.
Nguồn kinh phí đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ viên chức còn
hạn chế.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Nhà trường đã cử một số cán bộ viên chức học Trung cấp chính trị.
Tiếp tục rà soát, lập kế hoạch để chuẩn hóa trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho
CBVC nhằm đáp ứng quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
Tiêu chuẩn 3.1: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi
dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động
theo quy định.
Hằng năm, được sự đồng ý của Bộ NN-PTNT, Nhà trường đều đề ra kế hoạch,
quy trình về tuyển dụng viên chức đúng theo Luật viên chức, Nghị định 29/NĐ-CP
ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Công tác quy hoạch cán
bộ thực hiện theo Hướng dẫn 608-HDQH/BCS ngày 17/01/2013 của Ban cán sự Đảng
bộ và công văn hướng dẫn của Bộ cụ thể cho từng năm. Việc phân loại đánh giá nhà
giáo thực hiện theo TT 08/2017/ TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017 và đánh giá phân
loại cán bộ, công viên chức, viên chức theo Nghị đinh 56/NĐ-CP ngày 9/6/2015 và
công 8674/BNN-TCCB ngày 22/10/2015 của Bộ nông nghiệp và PTNT.
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Bên cạnh đó, Nhà trường còn vận dụng Thông tư 47/2015/TT-BNNPTNT ngày
25/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn công tác
thi đua khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đánh giá,
phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động. Công tác này được
Nhà trường triển khai theo hình thức đánh giá theo từng tháng, cuối mỗi học kỳ, năm
học Nhà trường sẽ tổ chức họp Hội đồng thi đua khen thưởng để đánh giá chung cho
học kỳ và năm học. Những tiêu chí để đạt danh hiệu lao động được cụ thể hóa và công
bố công khai trong Quy định về hoạt động của Trường. Hằng năm, thông qua Hội nghị
CBVC mà quy định này được chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 3.2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bồi dưỡng,
đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy
định, đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ
cho nhà giá, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định.
Hằng năm, Nhà trường đều có kế hoạch, quy trình về tuyển dụng viên chức
đúng theo quy định, theo yêu cầu phát triển của từng đơn vị; Sử dụng đội ngũ công
chức, viên chức đúng theo yêu cầu về trình độ chuyên môn và năng lực công tác; Về
quy hoạch cán bộ, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức
và người lao động, vấn đề này Nhà trường luôn quan tâm, chú trọng đặc biệt là về quy
hoạch cán bộ đã thực hiện đúng, đầy đủ và đảm bảo theo từng giai đoạn do Bộ đề ra.
Tất cả các vấn đề trên đây Nhà trường đều đảm bảo tính công khai minh bạch
và khách quan; Đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách lao động tiền lương,
thực hiện các chế độ ưu đãi của nhà nước của Nhà trường cho toàn thể CBVC.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 3.3: Đội ngũ nhà giáo của trường tham gia giảng dạy đạt chuẩn về
chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành khác nếu có.
Hiện nay, Nhà trường đang rà soát đội ngũ nhà giáo tham gia giảng dạy về trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ theo Thông tư 08/2017/ TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các viên chức gián tiếp phục vụ đào tạo
theo từng chức danh, vị trí việc làm.
Kết quả rà soát cho thấy hầu hết các cán bộ giảng dạy của Trường đều đạt tiêu
chuẩn về chuyên môn và nghiệp vụ, Tuy nhiên, số nhà giáo đảm bảo đạt chuẩn về kỹ
năng nghề để tham gia dạy thực hành và tích hợp theo Thông tư 08/2017/TTBLĐTBXH ngày 10/03/2017 còn chưa nhiều (khoảng 34% vào năm 2018). Nhà
trường đang tạo điều kiện để số nhà giáo còn lại tham gia các lớp học bồi dưỡng để
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định.
Năm 2018, Nhà trường đã cử một số nhà giáo thuộc lĩnh vực nuôi trồng thủy
sản và thủy lợi tham gia các lớp bồi dưỡng kỹ năng nghề để hoàn thành tiêu chuẩn dạy
thực hành và tích hợp theo quy định. Từ đó giúp tăng tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn lên
65.71%
Điểm tự đánh giá: 0,8 điểm
Tiêu chuẩn 3.4: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và người lao động thực
hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy
định của trường.
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Nghĩa vụ và quyền lợi của cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên trường cao
đẳng được Nhà trường quy định trong Quy chế tổ chức hoạt động của Trường và lấy
đó làm cơ sở để quy định nghĩa vụ cũng như đảm bảo được quyền lợi cho cán bộ quản
lý, giảng viên và nhân viên Nhà trường.
Theo đó, cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên của Nhà trường đã nghiêm
chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện
đầy đủ các quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, quy chế tổ chức hoạt
động của Nhà trường và các quy định khác do Hiệu trưởng ban hành. Điều này đã
được tập thể Nhà trường thực hiện tốt. Những năm qua không có trường hợp nào vi
phạm pháp luật cũng như làm trái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Các
giảng viên nghiêm chỉnh chấp hành quy chế đào tạo, thực hiện đủ khối lượng giảng
dạy theo quy định, không ngừng học tập nâng cao trình độ, thường xuyên tu dưỡng rèn
luyện đạo đức, tác phong, đảm bảo phẩm chất, danh dự của nhà giáo. Việc này được
định kỳ kiểm tra thông qua phiếu đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên
hàng tháng và họp xét thi đua khen thưởng sau mỗi học kỳ.
Quyền lợi của cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên cũng được quy định rõ
ràng như: chế độ nghỉ phép, nghỉ hè, lễ, tết, thanh toán các khoản đi công tác, đi học,
làm dư giờ, chế độ phụ cấp ưu đãi cho giảng viên, bảo hiểm, chế độ tham quan học tập
ở nước ngoài, nâng bậc lương trước thời hạn,… Ngoài ra, cán bộ quản lý, giảng viên
và viên chức của Trường còn được đảm bảo quyền dân chủ thông qua các hội nghị với
sự tham gia của toàn thể cán bộ, viên chức Nhà trường: Hội nghị viên chức được tổ
chức hằng năm nhằm xây dựng phương hướng hoạt động, chỉ tiêu thi đua của năm
học; Hội nghị giao ban hàng tháng đánh giá hoạt động trong tháng và xây dựng kế
hoạch trọng tâm tháng tiếp theo của Trường và cụ thể cho từng Phòng, Khoa, Bộ môn.
Ban thanh tra nhân dân được Hội nghị cán bộ viên chức bầu ra đã thực hiện đúng chức
năng, nhiệm vụ; có kế hoạch thanh tra, báo cáo định kỳ và báo cáo hằng năm.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 3.5: Trường có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; số lượng
nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lượng chương trình mỗi ngành, nghề đào tạo theo quy
định; trường đảm bảo tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học theo quy định.
Tính đến tháng 10 năm 2019, Nhà trường có tổng số HSSV chính quy quy đổi
là 1.152 người. Số lượng giảng viên của toàn trường ta tính đến thời điểm hiện nay là
71 người. Như vậy, HSSV/ giáo viên, giảng viên của Nhà trường trong năm 2019 là
16.2 HSSV/giáo viên, giảng viên. Theo quy định tại Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày
14/10/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo
dục nghề nghiệp quy định tỷ lệ HSSV/giáo viên, giảng viên tối đa là 20 HSSV/giáo
viên, giảng viên đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật. Như vậy với chỉ số
16.22 thì Trường đã đáp ứng được yêu cầu của quy định.
Để đáp ứng nhu cầu thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học,
Nhà trường đã tuyển dụng bổ sung giảng viên, đồng thời bồi dưỡng và cử đi học cao
học đội ngũ giảng viên trẻ. Đến tháng 10/2019 Nhà trường có tổng số là 71 giảng viên,
giáo viên cơ hữu đáp ứng hoàn toàn khối lượng chương trình đào tạo của mỗi ngành.
Tỷ lệ giáo viên có trình độ sau đại học: trên 70% trong khi quy định chuẩn là
không ít hơn 30% tổng số giáo viên, giảng viên. Như vậy, Trường cũng đạt được quy
định về tiêu chuẩn này.
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Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 3.6: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của chương trình
đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chương trình đào tạo.
Căn cứ vào tiêu chuẩn nhà giáo được quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 và
Điều 6 (đối với nhà giáo dạy trình độ sơ cấp); Điều 17, Điều 18, Điều 19 và Điều 20
(đối với nhà giáo dạy trình độ trung cấp); Điều 32, Điều 33, Điều 34 và Điều 35 (đối
với nhà giáo dạy trình độ cao đẳng) của Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH thì đội ngũ
giảng viên, giáo viên của Nhà trường đảm bảo đạt trình độ chuẩn theo quy định.
Các giảng viên-giáo viên giảng dạy theo đúng kế hoạch đào tạo cho từng ngành
nghề đào tạo, theo đúng kế hoạch đào tạo cho từng học kỳ, năm học, theo đúng thời
khoá biểu của Trường. Khi lên lớp các giảng viên-giáo viên có đầy đủ các loại sổ quản
lý đào tạo theo quy định như: sổ lên lớp, giáo án (đã được tổ môn/phòng/khoa phê
duyệt trước khi lên lớp), sổ tay nhà giáo.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 3.7: Trường có chính sách, biện pháp và thực hiện các chính sách,
biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy.
Những chính sách, biện pháp và việc thực hiện các chính sách, biện pháp
khuyến khích nhà giáo học tập, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy được thông qua hội nghị cán bộ viên chức và đưa
vào trong quy định về hoạt động của Trường hằng năm.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 3.8: Hằng năm, trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào tạo,
bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy cho
đội ngũ nhà giáo.
Hằng năm, Nhà trường đều có cử một số nhà giáo và CBVC tham gia học tập,
bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; bên cạnh đó Nhà trường đã
kịp thời có chế độ chính sách ưu đãi về thời gian, khen thưởng đối với nhà giáo,
CBVC đi học tập, bồi dưỡng; qua đó đội ngũ nhà giáo ngày càng đổi mới phương pháp
sư phạm, hướng dẫn các em HSSV học tập tốt, rèn luyện tốt.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 3.9: Nhà giáo được bồi dưỡng, thực tập tại đơn vị sử dụng lao
động để cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ chức quản lý sản xuất theo
quy định và thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Nhà trường luôn chú trọng đến việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn
và cập nhật kiến thức cho đội ngũ nhà giáo của Trường, như nâng cao về chuyên môn
nghiệp vụ, bồi dưỡng chính trị sơ cấp, trung cấp, cao cấp về lý luận chính trị, định kỳ
cử CCVC đi tập huấn các công nghệ cao, học tập các phương pháp tổ chức quản lý sản
xuất theo quy định đặc thù của ngành.
Căn cứ theo quy định tại Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH về chế độ làm việc
của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, Nhà trường đã vận dụng và quy định khối lượng
công tác này trong Quy định chung về hoạt động của Nhà trường. Hằng năm, nhà giáo
được sắp xếp thời gian để tham gia tập huấn, học tập, thực hành tại các cơ sở sản xuất,
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các đơn vị sử dụng lao động nhằm cập nhật kiến thức, công nghệ, phương pháp tổ
chức quản lý sản xuất mới áp dụng vào công tác giảng dạy của mình.
Tuy nhiên, do đây là quy định mới được áp dụng cho năm 2017 nên hiện tại
Nhà trường chưa có cơ sở dữ liệu về kết quả thực hiện công tác này trong đội ngũ nhà
giáo của Trường.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 3.10: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả
công tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo.
Hằng năm, Nhà trường đều có thông qua báo cáo tổng kết, đánh giá hiệu quả
công tác đào tạo của đội ngũ nhà giáo, kết quả được học tập bồi dưỡng của đội ngũ
nhà giáo; đề ra phương hướng đào tạo cho những năm tiếp theo được đưa vào trong
quyết nghị của Hội nghị viên chức hằng năm.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 3.11: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng của trường đáp ứng các tiêu
chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm được giao.
Được sự chỉ đạo sát sao của Ban cán sự Đảng Bộ NN-PTNT về việc bổ nhiệm
các chức danh, chức vụ Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, nên Ban Giám hiệu Nhà trường
đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về quản lý như: hoàn thành lớp cán bộ quản lý nhà
nước, lớp cao cấp lý luận chính trị, trình độ về chuyên môn, các chứng chỉ ngoại ngữ,
tin học, nghiệp vụ sư phạm …. Trong quá trình thực thi các công việc được Đảng và
Nhà nước giao, các đồng chí trong Ban Giám hiệu luôn giải quyết mọi công việc một
cách công bằng, thoả đáng nên nhiều năm liền Nhà trường đều đoàn kết, thống nhất
trên dưới một lòng và luôn đạt thành tích cao nhất.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 3.12: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ
nhiệm, miễn nhiệm theo quy định.
Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với cán bộ quản lý
các đơn vị trong trường theo Quyết định 2337/QĐ- BNN-TCCB ngày 10/102013 của
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản
lý. Thủ tục tiến hành luôn được thực hiện trình tự các bước theo quy định, sau khi tổng
hợp các kết quả, hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm gửi đi phải có đầy đủ các công văn, danh
sách, biên bản cuộc họp.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 3.13: Đội ngũ cán bộ quản lý của trường đạt chuẩn về chuyên môn,
nghiệp vụ; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ được giao.
Hằng năm, Nhà trường luôn có kế hoạch rà soát danh sách cán bộ thuộc diện bổ
nhiệm vào các chức danh, chức vụ trưởng, phó đơn vị trực thuộc. Để có kế hoạch bồi
dưỡng về quản lý nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu
phát triển chung của Nhà trường và nhằm tham mưu cho Ban Giám hiệu về công việc
được phân công quản lý tốt hơn.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
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Tiêu chuẩn 3.14: Hằng năm trường có kế hoạch và triển khai kế hoạch đào
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý.
Hằng năm, Nhà trường đều có triển khai kế hoạch đào tạo, kế hoạch bồi dưỡng
nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý theo yêu cầu
phát triển chung của Nhà trường như: nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng lý luận chính tri,
chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia, ngoại ngữ, tin học…
Theo thống kê số liệu từ năm 2014 đến năm 2018, có 200 lượt CBVC được cử
đi học các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về chuyên môn, nghiệp vụ.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 3.15: Đội ngũ viên chức, người lao động của trường đủ số lượng,
có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc được giao, được định kỳ bồi
dưỡng nâng cao trình độ.
Tính đến thời điểm hiện tại, Nhà trường có tổng số 88 CBVC trong đó có 71
giáo viên, giảng viên và 17 nhân viên phục vụ đào tạo. Với quy mô đào tạo theo mục
tiêu và sứ mạng của Trường thì hiện tại số lượng giáo viên, giảng viên và người lao
động phục vụ đảm bảo đủ số lượng.
Đội ngũ CBVC, người lao động được Nhà trường rà soát, lập kế hoạch cho bồi
dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn hóa về văn bằng, chứng chỉ
chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công việc. Hằng năm, Ban Giám hiệu Nhà trường đều
có kế hoạch cử một số giáo viên, viên chức đi bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ
đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng phát triển của Nhà trường.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
3.2.4. Tiêu chí 4: Chương trình, giáo trình
Đánh giá tổng quát
Hiện nay, Nhà trường đang đào tạo theo hướng đa ngành, đa nghề, đa cấp bậc.
Các ngành nghề đào tạo đều có đầy đủ chương trình, giáo trình và tài liệu tham khảo
phù hợp với mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng. Các chương trình đào tạo của
Trường được xây dựng đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay đổi của thị trường
lao động, đảm bảo được tính liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp và thể
hiện được các quy định về chuẩn kiến thức và kỹ năng của người học đạt được sau tốt
nghiệp. Chương trình đào tạo thường xuyên được cập nhật, bổ sung những kiến thức
mới có liên quan đến ngành, nghề đào tạo và có tham khảo các chương trình đào tạo
tương ứng của nước ngoài.
* Những điểm mạnh:
Có đầy đủ chương trình đào tạo các ngành nghề mà trường đang đào tạo. Các
chương trình đào tạo thể hiện được mục tiêu đào tạo của trình độ tương ứng, đảm bảo
tính thực tiễn và đảm bảo tính liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp.
* Những tồn tại:
Việc xây dựng hoặc lựa chọn các chương trình đào tạo được tiến hành mà chưa
có Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm/ Tổ biên soạn (lựa chọn) chương trình đào tạo.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Các chương trình đào tạo được đăng lên website của Trường.
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Định kỳ, Nhà trường cần tiến hành rà soát, bổ sung và chỉnh lý lại một số giáo
trình của môn học cho phù hợp với sự phát triển của xã hội. Trong thời gian tới, Nhà
trường sẽ cho tiến hành xây dựng Bài giảng thống nhất sử dụng trong nội bộ Nhà
trường.
Tiêu chuẩn 4.1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề
mà trường đào tạo.
Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà Trường đào
tạo theo các Quyết định số: 382/QĐ-CĐNB ngày 27/04/2017, 383/QĐ-CĐNB ngày
27/04/2017, 387/QĐ-CĐNB ngày 28/04/2017, 388/QĐ-CĐNB ngày 28/04/2017,
405/QĐ-CĐNB ngày 08/05/2017, 407/QĐ-CĐNB ngày 08/05/2017, 433/QĐ-CĐNB
ngày 09/05/2017, 467/QĐ-CĐNB ngày 22/05/2017, 857/QĐ-CĐNB ngày 05/09/2017,
858/QĐ-CĐNB ngày 05/09/2017, 859/QĐ-CĐNB ngày 05/09/2017, của Hiệu trưởng
Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ ban hành Chương trình đào tạo bậc trung cấp
và cao đẳng của các ngành Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Khoa học cây trồng, Bảo vệ
thực vật, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Thủy lợi tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp,
Quản trị mạng máy tính, Công nghệ sinh học, Thú y, Chăn nuôi-Thú y, công nghệ thực
phẩm, Công nghệ thông tin, lắp ráp và cài đạt máy tính.
Các ngành, nghề đào tạo và quy mô đào tạo của Trường được thể hiện trong
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp 41/2017/GCNĐKHĐTCDN do Tổng cục GDNN cấp ngày 03 tháng 05 năm 2017; 41a/2017/GCNĐKBSTCDN do Tổng cục GDNN cấp ngày 30 tháng 05 năm 2017; 41b/2017/GCNĐKBSTCGDNN do Tổng cục GDNN cấp ngày 29 tháng 12 năm 2017;
41c/2017/GCNĐKBS- TCGDNN do Tổng cục GDNN cấp ngày 13 tháng 6 năm 2018;
41d/2017/GCNĐKBS- TCGDNN do Tổng cục GDNN cấp ngày 01 tháng 3 năm 2019
của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, tên ngành nghề trong chương trình đào tạo
đúng với Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/03/2017 của Bộ trưởng Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV
trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 4.2: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo
quy định.
Năm 2017, căn cứ vào Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017
quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, tổ chức biên
soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng của
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các chương trình đào tạo của Nhà trường đều
được xây dựng lại theo hướng dẫn quy định này để áp dụng đào tạo cho HSSV khóa
mới. Các chương trình xây dựng đều có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định
chương trình đào tạo (Quyết định số 94/QĐ-CĐNB ngày 13/02/2017 của Hiệu trưởng
về phân công xây dựng chương trình đào tạo), có các biên bản trong quá trình biên
soạn/lựa chọn, thẩm định chương trình đào tạo, có quyết định ban hành/lựa chọn
chương trình đào tạo.
100% chương trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu quy định tại Thông tư số
42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH
ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy
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trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, tổ chức biên soạn, lựa chọn,
thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và Thông tư số
12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu của người học đạt được sau
khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Có Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo.
Quyết định số 729 ngày 10/4/2017 của Hiệu trưởng về thành lập Hội đồng
thẩm định chương trình đào tạo các ngành của Khoa Trồng trọt – BVTV;
Quyết định số 730 ngày 10/4/2017 của Hiệu trưởng về thành lập Hội đồng
thẩm định chương trình đào tạo các ngành của Khoa Chăn nuôi – Thú y;
Quyết định số 731 ngày 10/4/2017 của Hiệu trưởng về thành lập Hội đồng
thẩm định chương trình đào tạo các ngành của Khoa Thủy Lợi;
Quyết định số 732 ngày 10/4/2017 của Hiệu trưởng về thành lập Hội đồng
thẩm định chương trình đào tạo các ngành của Khoa Tài chính – Kế toán;
Quyết định số 733 ngày 10/4/2017 của Hiệu trưởng về thành lập Hội đồng
thẩm định chương trình đào tạo các ngành quản trị mạng máy tính;
Quyết định số 734 ngày 10/4/2017 của Hiệu trưởng về thành lập Hội đồng
thẩm định chương trình đào tạo các ngành của tổ bộ môn Chế biến;
Quyết định số 735 ngày 10/4/2017 của Hiệu trưởng về thành lập Hội đồng
thẩm định chương trình đào tạo các ngành của tổ bộ môn Quản lý đất đai;
Quyết định số 736 ngày 10/4/2017 của Hiệu trưởng về thành lập Hội đồng
thẩm định chương trình đào tạo các ngành Nuôi trồng thủy sản nước ngọt.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 4.3: Chương trình đào tạo của trường thể hiện được mục tiêu đào
tạo của trình độ tương ứng; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học đạt
được sau tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương pháp và hình thức đào
tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, môn học, từng chuyên
ngành hoặc nghề và từng trình độ theo quy định.
Các chương trình đào tạo của Trường, trong đó bao gồm chương trình chi tiết
các mô-đun, môn học, được ban hành theo các Quyết định đã nêu trong Tiêu chuẩn
4.3.
Chương trình đào tạo trình độ sơ cấp đáp ứng yêu cầu quy định tại Thông tư số
42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.
Chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đáp ứng yêu cầu quy định tại
Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành
chương trình, tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung
cấp, trình độ cao đẳng và Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định khối lượng kiến thức tối thiểu,
yêu cầu của người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao
đẳng. Trường tổ chức xây dựng, bổ sung, chỉnh sửa và thẩm định, phê duyệt chương
trình căn cứ theo quy định khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực mà
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người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo
từng ngành, nghề đào tạo do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban
hành.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 4.4: Chương trình đào tạo được xây dựng có sự tham gia của nhà
giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử
dụng lao động; thực hiện theo quy định đặt thù của ngành nếu có.
Nhà trường có ban hành Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm/Tổ biên soạn/lựa
chọn chương trình đào tạo (Quyết định số 94/QĐ-CĐNB ngày 13/02/2017 của Hiệu
trưởng về phân công xây dựng chương trình đào tạo) để xây dựng các chương trình
đào tạo theo một quy trình chặt chẽ. Nội dung của chương trình đào tạo có sự tham
khảo ý kiến từ phía các nhà giáo, các cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp và các cán
bộ khoa học kỹ thuật của các đơn vị sử dụng lao động (có danh sách nhà giáo, cán bộ
quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động
tham gia quá trình xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo).
Việc thẩm định các chương trình đào tạo tuân thủ đúng nguyên tắc và có đầy đủ
các hồ sơ liên quan như: Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào
tạo, biên bản họp thẩm định chương trình đào tạo; Quyết định ban hành chương trình
đào tạo, danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ
thuật và các chuyên gia tham gia xây dựng và thẩm định chương trình đào tạo được
đính kèm theo mỗi quyết định.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 4.5: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự
thay đổi của thị trường lao động.
Chương trình đào tạo luôn đảm bảo tính thực tiễn. Quá trình xây dựng và thẩm
định chương trình đào tạo luôn có sự có mặt của các cán bộ khoa học kỹ thuật và các
chuyên gia đến từ các đơn vị sản xuất nên chương trình đào tạo luôn đáp ứng sự thay
đổi của thị trường lao động. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng chương trình đào tạo,
các thành tựu mới về khoa học kỹ thuật có liên quan đến ngành nghề đào tạo thường
xuyên được cập nhật, đảm bảo được tính thực tiễn của chương trình đào tạo.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 4.6: Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông
giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác trong hệ thống
giáo dục quốc dân theo quy định.
Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ
giáo dục nghề nghiệp, giúp cho người học ở các bậc thấp hơn trong hệ thống giáo dục
nghề nghiệp có thể học liên thông lên các bậc cao hơn trong cùng hệ thống giáo dục
nghề nghiệp và cùng ngành, nghề đào tạo.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 4.7: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và
điều chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
Đối với chương trình sơ cấp, Trường thực hiện đánh giá, cập nhật chương trình
đào tạo đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH
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ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về
đào tạo trình độ sơ cấp.
Đối với chương trình trung cấp, cao đẳng, Trường thực hiện Cập nhật và đánh
giá chương trình đào tạo đúng theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 03/2017/TTBLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy
định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình, tổ chức biên soạn,
lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 4.8: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những
thành tựu khoa học công nghệ tiến tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham
khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
Từ năm 2017, trường chuyển sang đào tạo theo hệ giáo dục nghề nghiệp,
chương trình đào tạo các ngành được nhà Trường triển khai xây dựng mới và áp dụng
trong năm học 2017-2018. Trong năm 2018 và 2019, nhà Trường đã tiến hành cập
nhật chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tế.
Ít nhất 3 năm 1 lần Trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có
đối với chương trình đào tạo đã ban hành. Các chương trình đào tạo sau khi chỉnh sửa,
bổ sung đều có quyết định ban hành chương trình (lần đầu) và có quyết định ban hành
chương trình sau khi chỉnh sửa, bổ sung. Nội dung của chương trình sau khi chỉnh sửa,
bổ sung cập nhật được những thành tựu khoa học công nghệ trong nước có liên quan
đến ngành nghề đào tạo. Tuy nhiên các chương trình đào tạo sau khi chỉnh sửa, bổ
sung vẫn chưa tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 4.9: Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương
trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định đối với
các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của
người học.
Nhà trường có thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Quyết định số
532/QĐ-CĐNB ngày 12/6/2018 của Hiệu trưởng) với nhiệm vụ thực hiện các vấn đề
có liên quan đến hoạt động đào tạo và khoa học công nghệ của Trường. Một trong
những nhiệm vụ đó là thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học và có quyết định
đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học khi tham gia học
liên thông tại trường.
Tuy nhiên, hiện nay Trường chưa có lớp đào tạo liên thông trình độ cao đẳng
nên Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường chưa triển khai xét miễn môn học cho
học sinh, sinh viên.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 4.10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương
trình đào tạo.
Danh sách các chương trình đào tạo theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động
giáo dục nghề nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề
nghiệp đã cấp.
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Có danh sách thống kê giáo trình cho từng mô-đun, môn học của các chương
trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp (bao gồm: tất cả các chương trình có tên trong Giấy
chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký bổ
sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đã cấp và chương trình đào tạo khác chưa có
đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đang được giảng dạy), trong đó nêu rõ tên
giáo trình; năm biên soạn; đơn vị ban hành.
Có bản in các giáo trình của các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo
trong Thư viện trường hoặc bản điện tử của các giáo trình nêu trên trong Thư viện điện
tử của Trường.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 4.11: 100% giáo trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo
quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức.
100% giáo trình của các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo sơ cấp
được xây dựng, lựa chọn đúng theo quy định tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Thông
tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.
100% giáo trình của các mô-đun, môn học của chương trình đào tạo trung cấp,
cao đẳng được xây dựng, lựa chọn đúng theo quy định tại Điều 14, Điều 15 và Điều 16
Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành
chương trình, tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung
cấp, trình độ cao đẳng.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 4.12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức,
kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo.
100% giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của
từng mô đun, môn học trong chương trình đào tạo trên cơ sở tham khảo ý kiến của các
nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp, cán bộ khoa học kỹ thuật và các
chuyên gia. Các yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học
trong chương trình đào tạo sẽ được thường xuyên điều chỉnh cho phù hợp với thực
tiễn.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 4.13: Giáo trình đào tạo đủ điều kiện để thực hiện phương pháp
dạy học tích cực.
Do cấu trúc của chương trình đào tạo chứa 30% lý thuyết và 70% thực hành,
nên để thực hiện được điều này. 100% giáo trình đào tạo thể hiện được phương pháp
dạy học tích cực. Việc sử dụng hiệu quả các phương tiện kỹ thuật hiện đại, các thiết bị
thực hành thực tập hiện có cũng được thể hiện rõ nét trong từng nội dung chi tiết của
giáo trình đào tạo.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 4.14: Hằng năm trường thực hiện lấy ý kiến của nhà giáo, cán bộ
quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử dụng lao động, người tốt nghiệp về
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mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành
nếu có.
Hằng năm, Nhà trường đều triển khai công tác lấy ý kiến của HSSV cuối khóa
về các vấn đề trong toàn khóa học trước khi HSSV ra trường. Một trong những nội
dung đó là điều tra về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo. Kết quả điều tra cho
thấy hầu hết HSSV tốt nghiệp ra trường của Nhà trường hài lòng và đánh giá giáo trình
được sử dụng để đào tạo tại Trường là tương đối phù hợp với thực tế.
Khảo sát ý kiến của nhà giáo, cán bộ quản lý, có 68.6% CBVC được khảo sát
cho rằng giáo trình đào tạo đang áp dụng tại Trường phù hợp với trình độ và nhu cầu
chuyên môn. Một số ý kiến còn lại cho rằng Nhà trường nên cập nhật kiến thức mới
vào giáo trình cho phù hợp với thực tiễn.
Về việc lấy ý kiến của đơn vị sử dụng lao động về mức độ phù hợp của giáo
trình đào tạo, Nhà trường tiến hành thông qua email. Kết quả khảo sát trên 16 công ty
cho thấy đa số đơn vị sử dụng lao động cho rằng giáo trình đang áp dụng tại trường
phù hợp một phần so với yêu cầu từ nhà tuyển dụng, Nhà trường nên tăng cường
những phần thực hành, giúp sinh viên hiểu được kiến thức lý thuyết để có thể vận
dụng vào thực tế.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 4.15: Khi có sự thay đổi về chương trình đào tạo, trường thực hiện
đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu
theo quy định.
Trong quá trình thực hiện các hoạt động đào tạo, Nhà trường thường xuyên
đánh giá, cập nhật và điều chỉnh giáo trình đào tạo để phù hợp với thực tiễn. Việc
chỉnh sửa giáo trình đào tạo được thực hiện trên cơ sở tham khảo ý kiến của các
chuyên gia và nhà tuyển dụng nhằm đảm bảo yêu cầu cập nhật kiến thức mới vào giáo
trình cho phù hợp với thực tiễn.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm.
3.2.5. Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thư viện
Đánh giá tổng quát
Hiện trạng việc sử dụng đất tại Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ trên
diện tích 79.633,3 m2 được giao đã đưa vào sử dụng đúng mục đích, phù hợp với qui
hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Theo qui định, từ khi có quyết định giao đất
năm 2000 cho đến thời điểm hiện nay, Nhà trường quản lý, sử dụng phục vụ cho công
việc đào tạo, giảng dạy, học tập, thực hành, thực tập của HSSV các nghành Trồng trọt
và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi-Thú y, Thủy lợi tổng hợp, Quản lý đất đai, Chế biến
nông sản, Kế toán doanh nghiệp và sinh hoạt thể chất của cán bộ viên chức, HSSV
trong trường.
Đất đai của Trường không có tranh chấp, không lấn chiếm, không cho thuê
mướn, không chuyển nhượng hoặc quản lý, sử dụng bằng các hình thức khác. Toàn bộ
đất đai thuộc khuôn viên trường được xây dựng hàng rào ngăn cách với bên ngoài.
Về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo, Nhà trường luôn chú trọng
trang bị những thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu dạy và học. Để triển khai tổ chức thực
hiện có hiệu quả công tác theo dõi, điều hành, quản lý, khai thác sử dụng các phòng thí
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nghiệm – thực hành, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường đã ban hành
“Quy định trách nhiệm quản lý, phục vụ và khai thác các phòng thí nghiệm – thực
hành của Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ”.Hằng năm, Nhà trường đều tiến
hành kiểm kê, đánh giá hiện trạng thiết bị, bổ sung thiết bị mới, thanh lý những thiết bị
không còn phù hợp nhằm phục vụ tốt nhất cho quá trình dạy và học góp phần nâng cao
chất lượng đào tạo của Nhà trường.
* Những điểm mạnh:
Khi có quyết định thành lập Trường Trung học và Dạy nghề Nông nghiệp và
PTNT Nam Bộ (năm 1997), nay là Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ, Trường
đã được Nhà nước đầu tư khoảng 20 tỷ để mở rộng diện tích, nâng cấp cơ sở vật chất,
trang thiết bị, xây dựng khu hiệu bộ, khu KTX, giảng đường, khu thí nghiệm, trại chăn
nuôi, chế biến ...với tổng diện tích trên 17.000 m2.
Đến nay diện mạo của Nhà trường khá khang trang, trang thiết bị phục vụ đào
tạo, nghiên cứu khoa học, thực hành thực tập... làm việc tương đối đầy đủ cho một
trường Cao đẳng.
Việc quản lý và khai thác thiết bị phục vụ giảng dạy, thực hành thực tập, nghiên
cứu khoa học đi vào nề nếp và phát huy hiệu quả.
* Những tồn tại:
Diện tích đất hiện nay của Trường 7,96 ha chỉ đáp ứng nhu cầu giảng dạy, thực
nghiệm, sinh hoạt văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho HSSV. Khu trang trại cho
ngành chăn nuôi, thực hành cho ngành trồng trọt còn bất cập do Trường nằm trong
thành phố.
Thiết bị thực hành, thực tập, thí nghiệm trang bị khá hiện đại cho các ngành
nhưng khai thác còn hạn chế.
Một số máy móc, thiết bị chưa có phòng thí nghiệm để triển khai bố trí lắp ráp
các thiết bị cho vận hành khai thác được.
Một số máy móc, thiết bị chưa đồng bộ nên việc đưa vào hoạt động cũng chưa
được.
Thư viện của Nhà trường có diện tích khá nhỏ, số đầu sách và bản sách còn ít
nên chưa thực sự thu hút và đáp ứng được nhu cầu tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu của
CBGV và HSSV.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Nhà trường đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt:
Quyết định số 882/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/04/2014 của Bộ Nông nghiệp và
PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển Trường cao đẳng Nông
nghiệp Nam Bộ giai đoạn 2009- 2020;
Quyết định số 3939/QĐ-BNN-KH ngày 05/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự án quy hoạch mặt bằng tổng thể Trường cao
đẳng Nông nghiệp Nam Bộ;
Quyết định số 2048/QĐ-BNN-KH ngày 27/05/2016 của Bộ Nông nghiệp và
PTNT về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Nông nghiệp
Nam bộ;
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Sau khi dự án hoàn thành trang thiết bị, cơ sở vật chất của Trường phục vụ đào
tạo đầy đủ và đa dạng cho các ngành nghề đào tạo.
Đề xuất Ban giám hiệu cho mua sắm bổ sung một số dụng cụ, thiết bị cho các
phòng thí nghiệm để phục vụ thực hành, thực tập cho các ngành nhề.
Phối hợp với các Khoa chuyên môn, Tổ bộ môn tổ chức khai thác các thiết bị
máy móc có hiệu quả nhằm phục vụ cho việc thực hành thực tập cho các ngành nghề.
Tiêu chuẩn 5.1: Địa điểm xây dựng trường phù hợp với quy hoạch chung của
khu vực và mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, khu đất xây dựng cần đảm bảo
yên tĩnh cho việc giảng dạy và học tập; giao thông thuận tiện và an toàn; thuận tiện
cho việc cung cấp điện, nước, đảm bảo khoảng cách đối với các xí nghiệp công nghiệp
thải ra chất độc hại; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có.
Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ được xây dựng trên diện tích 79.633
m2, trú đóng trên địa bàn xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; trong
khu vực thành phố Mỹ Tho có các đơn vị đào tạo: Trường Đại học Tiền Giang, trường
Cao đẳng Y tế Tiền Giang, trường Cao đẳng nghề Tiền Giang.
Khu vực xây dựng Trường cách mặt tiền quốc lộ 50 theo hướng đi Gò Công là
150 m đảm bảo yên tĩnh thuận lợi cho việc dạy của giảng viên và học tập của HSSV;
thuận lợi cho giao thông vì có tuyến xe bus đi các huyện thị, thành trong tỉnh, xe đò
liên tỉnh và 03 hãng xe dịch vụ chất lượng cao nên rất thuận thiện cho HSSV đi và đến
trường.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 5.2: Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên hợp lý, phù hợp với
công năng và các yêu cầu giao thông nội bộ, kiến trúc và môi trường sư phạm; diện
tích đất sử dụng, diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định.
Nhà trường đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt quy
hoạch tại: Quyết định số 3939/QĐ-BNN-KH ngày 05/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự án quy hoạch mặt bằng tổng thể Trường cao
đẳng Nông nghiệp Nam Bộ; đang triển khai thực hiện.
Quy hoạch mặt bằng, giao thông hợp lý, diện tích cây xanh phù hợp theo quy
định, khuôn viên thoáng mát đáp ứng theo tiêu chuẩn của một trường cao đẳng.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 5.3: Có đủ các khu vực phục vụ hoạt động của trường theo tiêu
chuẩn; khu học tập và nghiên cứu khoa học (phòng học lý thuyết, phòng học thực
hành, phòng thí nghiệm và phòng học chuyên môn); khu thực hành (xưởng thực hành,
thực tập, trại trường, vườn thí nghiệm); khu vực rèn luyện thể chất; khu hành chính
quản trị, phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho người học và nhà giáo.
Khu học tập: gồm 02 khu giảng đường với 25 phòng học lý thuyết, 02 hội
trường từ 100 chỗ đến 500 chỗ và 04 phòng học tại khu trại thực nghiệm.
Khu thí nghiệm, thực hành cho các ngành đào tạo: gồm 16 phòng.
Trại Thực nghiệm của Trường gồm: Khu thực hành cho ngành trồng trọt, khu
trại chăn nuôi, khu nhà mổ động vật, khu thực hành thủy lợi, xưởng thực hành chế
biến thực phẩm.
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Khu giáo dục thể chất: Sân bóng chuyền, cầu lông, xà đơn, xà kép, nhảy cao,
nhảy xa, sân bóng đá mini.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 5.4: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trường (đường giao thông nội
bộ; hệ thống điện; cấp thoát nước, xử lý nước thải, chất thải; thông gió; phòng cháy
chữa cháy) theo quy chuẩn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt;
được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định.
Về cơ sở hạ tầng bao gồm đường, điện, nước hoành chỉnh; hệ thống giao thông
được trải nhựa và bê tông hóa toàn bộ khuôn viên trường từ cổng trường ra khu thí
nghiệm.
Hệ thống cấp nước sinh hoạt do công ty cấp nước Tiền Giang cung cấp.
Hệ thống điện: Điện lực Thành phố Mỹ Tho cung cấp qua máy biến áp
320KVA của Nhà trường.
Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt trong khu KTX; Hệ thống phòng cháy, chữa
cháy khu KTX và giảng đường A3, được bảo trì, sửa chữa theo định kỳ.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 5.5: Phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, phòng học
chuyên môn hóa bảo đảm quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn cơ sở vật chất hiện hành và
các yêu cầu công nghệ của thiết bị đào tạo.
Phòng học, phòng thí nghiệm hiện tại bố trí cho số HSSV từ 35 – 45 chỗ, có
phòng chuyên dùng từ 60-100 chỗ đáp ứng yêu cầu đào tạo.
Trang thiết bị giảng dạy, thực hành được đầu tư từ dự án ADB đảm bảo chất
lượng và công nghệ mới nhất.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 5.6: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng
thiết bị đào tạo.
Để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi, điều hành, quản
lý, khai thác sử dụng các phòng thí nghiệm – thực hành, góp phần nâng cao chất lượng
đào tạo, đồng thời, giúp học sinh- sinh viên nắm vững và thực hiện đúng nội quy, quy
định của phòng thí nghiệm - thực hành. Trung tâm Thí nghiệm tổng hợp và Khai thác
thiết bị tham mưu Ban Giám hiệu đã ban hành “Quy định trách nhiệm quản lý, phục vụ
và khai thác các phòng thí nghiệm – thực hành của Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp
Nam Bộ”.
Trong quy định có nêu rõ các vấn đề về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng
thiết bị đào tạo.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 5.7: Phòng học, giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành,
phòng học chuyên môn hóa được sử dụng theo quy định hiện hành.
Phòng học lý thuyết được khai thác sử dụng hợp lý phục vụ giảng dạy về diện
tích, ánh sáng, thoáng mát theo quy định.

48

Phòng thí nghiệm, xưởng thực hành có quy định sử dụng riêng cho từng phòng,
có sự quản lý của Trung tâm.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 5.8: Thiết bị đào tạo đáp ứng danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối
thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành hoặc nghề do
cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương quy định. Đối với các
chuyên ngành hoặc nghề mà cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp ở
trung ương chưa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu thì trường đảm
bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu chương trình đào tạo, tương ứng quy mô đào tạo
của chuyên ngành hoặc nghề đó.
Năm 2008, từ việc được nâng cấp lên thành trường cao đẳng đồng thời nhận
được gói hỗ trợ kinh phí 1 triệu USD từ nguồn vốn ADB để đầu tư trang thiết bị phục
vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ đã
trang bị cho tất cả các ngành nghề Nhà trường đào tạo những trang thiết bị tối tân và
hiện đại nhất với số lượng và chủng loại phong phú đa dạng, đáp ứng tốt nhất cho nhu
cầu đào tạo của Trường.
Căn cứ vào danh mục thiết bị tối thiểu cho một số ngành Trường đào tạo do Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành và danh mục trang thiết bị Nhà trường
hiện có cho thấy, Nhà trường đảm bảo đáp ứng 100% so với danh mục và tiêu chuẩn
thiết bị tối thiểu của từng trình độ đào tạo theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước
về giáo dục nghề nghiệp ở trung ương. Một số ngành từ chuyên nghiệp chuyển sang
hiện chưa có danh mục thiết bị tối thiểu do cơ quan Nhà nước quy định, tuy nhiên theo
tình hình trang thiết bị của Trường đã có, Nhà trường cũng đảm bảo đáp ứng được nhu
cầu của chương trình đào tạo.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm.
Tiêu chuẩn 5.9: Thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo được bố trí hợp lý, an toàn,
thuận tiện cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng và tổ chức hướng dẫn thực hành; đảm
bảo các yêu cầu sư phạm, an toàn vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường.
Tất cả thiết bị, dụng cụ của các phòng thí nghiệm, phòng thực hành và phòng
máy vi tính đều được bố trí theo sơ đồ và thiết kế của từng phòng. Mỗi phòng thí
nghiệm, thực hành đều bố trí đủ bàn ghế và các dụng cụ, thiết bị cho mỗi nhóm thực
hành, thí nghiệm, an toàn, thuận lợi cho việc đi lại, vận hành, bảo dưỡng, đảm bảo các
yêu cầu sư phạm.
Nhà trường có bảng nội quy và quy chế của các phòng thí nghiệm, phòng thực
hành và phòng máy vi tính. Những nội quy hướng dẫn cho học sinh – sinh viên sử
dụng các phòng thực hành, thí nghiệm đảm bảo an toàn lao động, học tập, vệ sinh công
nghiệp, vệ sinh môi trường trong việc sử dụng các thiết bị, dụng cụ, hóa chất...
Trong quá trình sử dụng các dụng cụ, thiết bị, máy móc trong giờ thực hành, thí
nghiệm nếu có xảy ra hư hỏng, cháy nổ hay đánh mất, Nhà trường tiến hành lập biên
bản về tình trạng hoạt động và hiệu quả sử dụng thiết bị đó.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm.
Tiêu chuẩn 5.10: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng
thiết bị đào tạo, trong đó có quy định về việc định kỳ đánh giá và đề xuất biện pháp
nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo.
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Trong Quy định về trách nhiệm quản lý, phục vụ và khai thác các phòng thí
nghiệm – thực hành, Trường Cao Đẳng Nông Nghiệp Nam Bộ có quy định về việc
định kỳ đánh giá cũng như đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào
tạo.
Hàng tuần, Trung tâm có cho nhân viên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và vận
hành thiết bị đào tạo theo quy trình, nhằm phát hiện có hư hỏng hay trục trặc gì để đề
xuất Ban Giám hiệu cho sửa chữa, khắc phục kịp thời để phục vụ cho việc thực hành,
thực tập và nghiên cứu khoa học đúng tiến độ. Đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả
sử dụng thiết bị đào tạo.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm.
Tiêu chuẩn 5.11: Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, được sử dụng đúng
công năng, quản lý, bảo trì, bảo dưỡng theo quy định của trường và nhà sản xuất;
hằng năm đánh giá và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng theo quy định.
Để thuận tiện trong việc quản lý các trang thiết bị, Trung tâm Thí nghiệm tổng
hợp và Khai thác thiết bị lập hồ sơ danh mục, lý lịch từng thiết bị. Trên mỗi thiết bị,
Trung tâm có dán thẻ tài sản cố định, trên thẻ có các thông tin: tên thiết bị, số lượng,
năm sản xuất, năm đưa vào sử dụng.
Cuối năm, Nhà trường cho tiến hành kiểm kê tài sản (dựa theo danh mục thiết bị
đào tạo và hồ sơ quản lý các thiết bị) của tất cả các phòng thí nghiệm, phòng thực hành,
phòng máy vi tính để đánh giá tình hình sử dụng các thiết bị, máy móc trong năm học có
sử dụng hết công năng của các thiết bị hay không, đồng thời đề xuất mua sắm, sửa chữa
hoặc thanh lý những thiết bị không đáp ứng yêu cầu của đào tạo.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm.
Tiêu chuẩn 5.12: Trường có định mức tiêu hao vật tư hoặc định mức kinh tế kỹ thuật trong đào tạo và có quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, phục vụ
đào tạo; tổ chức thực hiện theo quy định đảm bảo kịp thời, đáp ứng kế hoạch và tiến
độ đào tạo; vật tư được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo
quản và sử dụng.
Các phòng máy tính, phòng thí nghiệm quản lý theo ngành, lĩnh vực, được kiểm
tra thường xuyên, nếu có hư hỏng được đề nghị sửa chữa, thay thế kịp thời không để
ảnh hưởng đến công tác dạy và học.
Trang thiết bị của các phòng thí nghiệm có cán bộ quản lý, bảo trì theo quy
định, sắp xếp gọn gàng theo từng khu vực, từng ngành.
Đối với các ngành Trồng trọt, chăn nuôi, chế biến mua các sản phẩm phục vụ
thực hành thực tập như gà, vịt, heo... mua theo kế hoạch cho từng môn học, không có
dự trữ.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm.
Tiêu chuẩn 5.13: Trường có thư viện bao gồm phòng đọc, phòng lưu trữ bảo
đảm theo tiêu chuẩn thiết kế. Thư viện có đủ chương trình, giáo trình đã được phê
duyệt, mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in.
Trường có thư viện bao gồm một phòng đọc, một phòng lưu trữ và một phòng
làm việc của thủ thư bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế. Danh mục các đầu sách trong
thư viện được liệt kê đầy đủ các thông tin chi tiết có liên quan như: tên tác giả, năm
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xuất bản, đơn vị xuất bản, số lượng sách/đầu sách ... và đã được cập nhật vào phần
mềm quản lý thư viện Libol. Các giáo trình, bài giảng đã qua thẩm định đều có bản in
và bản điện tử, đáp ứng được nhu cầu tra cứu tài liệu của cán bộ, giảng viên và HSSV
của Trường.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 5.14: Tổ chức hoạt động, hình thức phục vụ của thư viện trường
phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học.
Thư viện Trường được tổ chức hoạt động và phục vụ phù hợp với nhu cầu tra cứu
của cán bộ quản lý, nhà giáo và người học. Thư viện hiện có 2.479 đầu sách và 10 đầu
báo-tạp chí, trong đó sách tham khảo là 2.369 đầu sách. Hằng năm, số đầu sách nhập
thêm vào thư viện lên đến 100 đầu sách đủ để phục vụ nhu cầu tra cứu của cán bộ
quản lý, nhà giáo và người học. Thời gian phục vụ theo giờ hành chánh, tuy nhiên nếu
có nhu cầu, thư viện vẫn phục vụ thêm vào các ngày nghỉ, nên đáp ứng được nhu cầu
của bạn đọc.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 5.15: Trường có thư viện điện tử, có phòng máy tính đáp ứng nhu
cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và người học; các giáo trình, tài liệu
tham khảo của trường được số hóa và tích hợp với thư viện điện tử phục vụ hiệu quả
cho hoạt động đào tạo.
Trường có thư viện điện tử dùng chung trong khối các trường trực thuộc bộ Nông
nghiệp và PTNT, tại địa chỉ http://thuvien.cfi.edu.vn/Pages/default.aspx.
Đối với thư viện Trường, việc áp dụng phần mềm dùng chung trong khối các
trường trực thuộc bộ Nông nghiệp và PTNT: phần mềm Libol 6.0 đã góp phần điện tử
hóa cho việc tra cứu và tìm kiếm tài liệu tham khảo, giáo trình, bài giảng cho HSSV và
CBVC. Thư viện có 14 máy tính bàn đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của
nhà giáo và người học.
Tuy nhiên, Thư viện của Trường hiện nay chưa có giáo trình điện tử, các giáo
trình phục vụ đào tạo hiện nay của Trường được lưu trữ dạng bản in tại thư viện
Trường. Nhìn chung, thư viện Trường vẫn chưa khai thác hết các tính năng của phần
mềm Libol 6.0. Bên cạnh đó, xét về quy mô, diện tích và số đầu sách tại thư viện, thư
viện Trường chưa thật sự đáp ứng được nhu cầu cũng như thu hút sự quan tâm của
người học và nhà giáo trong vấn đề tra cứu tài liệu tham khảo phục vụ cho việc dạy và
học.
Điểm tự đánh giá: 0,75 điểm
3.2.6. Tiêu chí 6: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác
quốc tế
Đánh giá tổng quát
Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế của
Nhà trường luôn tuân thủ theo các quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao
động Thương binh và Xã hội. Công tác tổ chức nghiên cứu khoa học, thực hiện các
sáng kiến cải tiến đều có kế hoạch vào đầu năm học, và kiểm tra tổng kết vào cuối mỗi
năm học. Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến cấp trường đều được ứng
dụng trong công tác quản lý, trong các hoạt động đào tạo hoặc được ứng dụng trong
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sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng
nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng viên-giáo viên của Trường.
Ngoài ra, công tác chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế cũng được Nhà
trường quan tâm thực hiện. Hằng năm, Nhà trường đều tham gia giảng dạy từ hai đến
bốn lớp dạy nghề nông dân theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tiền Giang, tổ chức ba đến bốn lớp gieo tinh nhân tạo cho bò và ba đến năm lớp nâng
ngạch cho công nhân quản lý khai thác các công trình thủy lợi trên khắp các tỉnh thành
Nam Bộ. Trong thời gian 3 năm gần đây, Trường liên tục có các hoạt động hợp tác
quốc tế với các trường ở Lào, Thái Lan, Úc và Ấn Độ, góp phần nâng cao chất lượng
đội ngũ giảng viên-giáo viên trong Nhà trường.
* Những điểm mạnh:
Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ được duyệt vào đầu mỗi năm học,
có kiểm tra đánh giá thường xuyên, có tổng kết cụ thể vào cuối mỗi năm học.
Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến cấp trường được ứng dụng
trong công tác quản lý, trong các hoạt động đào tạo hoặc được ứng dụng trong sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng nghiên
cứu khoa học của đội ngũ giảng viên-giáo viên của Trường.
Có Tập san Khoa học và Giáo dục, hằng năm xuất bản từ một đến hai số.
Có các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài ở Lào, Thái Lan, Úc, Ấn
Độ trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá.
Trường đang triển khai đào tạo 09 lưu học sinh nước Lào theo dạng hợp tác đào
tạo nhân lực cho 3 Trường Cao đẳng nước Lào.
* Những tồn tại:
Số lượng bài báo khoa học đăng trong các tạp chí chuyên ngành có uy tín trong
và ngoài nước, đăng trong Tập san Khoa học và Giáo dục của Trường chưa nhiều, nên
chưa tạo được động lực mạnh mẽ thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học của cán bộ
giáo viên Nhà trường phát triển lên một bước mới.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Tăng cường công tác tuyển chọn, phê duyệt các đề tài, dự án theo hướng đòi hỏi
tính thực tiễn cao, khả năng ứng dụng tốt vào giảng dạy, học tập, tổ chức quản lý và
phát triển sản xuất kinh doanh.
Hằng năm, giao cho Phòng Đào tạo – Quản lý nghiên cứu khoa học xây dựng
và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và tăng cường cơ sở vật chất
- kỹ thuật nhằm không ngừng nâng cao năng lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường.
Tiêu chuẩn 6.1: Trường có chính sách và thực hiện các chính sách khuyến
khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu khoa học, sáng kiến
cải tiến và chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo.
Để khuyến khích cán bộ quản lý, nhà giáo và nhân viên tham gia nghiên cứu
khoa học, sáng kiến cải tiến và chuyển giao công nghệ, Nhà trường đã ban hành Quyết
định số 93/QĐ/CĐNB ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng quy định về hoạt
động NCKH công nghệ và Quyết định số 412/QĐ/CĐNB ngày 10 tháng 5 năm 2017
của Hiệu trưởng quy định sử dụng biểu mẫu trong NCKH. Các quy định này quy định
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rất cụ thể về hình thức, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện, cách thức nghiệm
thu đề tài, cách thanh quyết toán và những chế độ dành cho người tham gia nghiên cứu
khoa học. Ngoài ra, tại quy chế tổ chức và hoạt động của Trường cũng quy định rất rõ
về các chính sách đối với người tham gia nghiên cứu khoa học.
Những văn bản này góp phần hỗ trợ hiệu quả cho quá trình tham gia nghiên cứu
khoa học của CBVC, cùng với những chính sách ưu đãi của Nhà trường góp phần thúc
đẩy công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong toàn trường.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 6.2: Hằng năm, Trường có đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến
cải tiến từ cấp trường trở lên phục vụ thiết thực công tác đào tạo của Trường (ít nhất
01 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng).
Hằng năm, Trường có từ 2 đến 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, 10 đến
20 sáng kiến cải tiến được công nhận (có quyết định công nhận và danh sách kèm
theo). Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến cấp trường được ứng dụng
trong công tác quản lý, trong các hoạt động đào tạo hoặc được ứng dụng trong sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng nghiên
cứu khoa học của đội ngũ giảng viên-giáo viên của Trường.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 6.3: Hằng năm, trường có các bài báo, ấn phẩm của nhà giáo, cán
bộ quản lý, viên chức, người lao động đăng trên các báo, tạp chí khoa học ở trong
nước hoặc quốc tế.
Hằng năm, Trường có khoảng 20 bài báo khoa học được đăng trên Tập san
Khoa học và Giáo dục của Trường, có từ 02 đến 06 bài báo khoa học được đăng trên
các Tạp chí chuyên ngành uy tín trong nước hoặc quốc tế. Danh sách các bài báo, ấn
phẩm của nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động được công bố công khai
trên website của Trường.
Năm 2018, Nhà trường có 1 bài báo của CBVC được đăng tải trên Tạp chí khoa
học kỹ thuật thú y tập 15, số 4, năm 2018 và 2 bài báo đăng trên tạp chí KH NN &
PTNT, tháng 06/2018.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 6.4: Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường
được ứng dụng thực tiễn.
Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của Trường được liệt kê
trong Tiêu chuẩn 6.2 đa số được ứng dụng hiệu quả trong công tác quản lý, trong các
hoạt động đào tạo hoặc được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã góp
phần nâng cao chất lượng đào tạo và khả năng nghiên cứu khoa học của đội ngũ giảng
viên-giáo viên của Trường. Đề tài nghiên cứu khoa học xuất phát từ nhu cầu thực tế
trong sản xuất và công việc.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 6.5: Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động hợp tác với
các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; các hoạt động hợp tác quốc tế góp
phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường.
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Các hoạt động hợp tác với các trường nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế
được Ban Giám hiệu Nhà trường quan tâm và tạo điều kiện để cán bộ giáo viên của
Trường thực hiện. Trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm đánh giá, đội ngũ
cán bộ giáo viên của Trường đã được đi tham quan học tập và liên kết thực hiện các
hoạt động khoa học công nghệ với các trường ở Lào, Thái Lan, Úc và Ấn Độ. Kết quả
của các hoạt động hợp tác quốc tế này đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
viên, cán bộ quản lý của Trường.
Năm 2018, Nhà trường tuyển sinh được 9 du học sinh Lào sang du học ngành
Thú y nhập học từ tháng 11 năm 2018. Sau 1 năm học tập hiện các em đang dần bắt
kịp với chương trình cũng như cách thức đào tạo của trường. Đây là bước khởi đầu
thuận lợi tạo điều kiện cho hoạt động liên kết đào tạo với các trường hoặc tổ chức của
các quốc gia trong khu vực.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
3.2.7. Tiêu chí 7: Quản lý tài chính
Đánh giá tổng quát
Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ là một trường thuộc hệ thống các
trường cao đẳng công lập, hoạt động của Trường theo Điều lệ trường cao đẳng do Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, thuộc sự quản lý trực tiếp từ Bộ Nông
nghiệp và PTNT. Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản mở tại Kho bạc
Nhà nước tỉnh Tiền Giang và các ngân hàng thương mại khác.
Trên cơ sở ngân sách được giao và các nguồn thu học phí, lệ phí, thu sự nghiệp
khác, Trường đã có các giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, có một hệ thống
quản lý tài chính chặt chẽ, phù hợp với quy định của Nhà nước; Thực hiện phân bổ và
sử dụng tài chính hợp lý, công khai, minh bạch và có hiệu quả.
* Những điểm mạnh:
Hoạt động tài chính và quản lý tài chính của Nhà trường có bộ phận chuyên
trách được biên chế thành phòng nghiệp vụ giúp Hiệu trưởng – chủ tài khoản trong
việc quản lý thu, chi của Nhà trường. Phòng Tài chính - Kế toán gồm Trưởng phòng
và các kế toán viên có trình độ chuyên môn và có tinh thần trách nhiệm cao trong công
tác.
Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Vụ Tài chính Bộ Nông nghiệp và PTNT, Đảng
ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường công tác tài chính kế toán luôn diễn ra thuận lợi, chấp
hành đúng các quy định về quản lý, sử dụng tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP;
các văn bản hướng dẫn thi hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Quyết định
số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ tài chính tiến tới thực hiện Nghị định số
16/2015/NĐCP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công thay thế cho Nghị
định số 43/2006/NĐCP cho những năm tiếp theo. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày
10/10/2017 của Bộ Tài chính và hướng dẫn thực hiện thay thế cho Chế độ kế toán
hành chính, sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006
của Bộ Tài chính và Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 về sửa đổi, bổ sung
quyết định số 19/2006/QĐ-BTC. Hằng năm, công tác thẩm tra quyết toán với Bộ Nông
nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính về tài chính đều đạt kết quả tốt chưa để xảy ra sai sót
nào.
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Quy chế chi tiêu nội bộ, được xây dựng, thảo luận công khai trong toàn Trường
và chính thức được đưa vào áp dụng từ năm 2003 đến nay. Hằng năm, Nhà trường đều
tiến hành lấy ý kiến và chỉnh sửa quy chế chi tiêu nội bộ cho phù hợp với thực tế. Nhà
trường đã tổ chức công tác kế toán hợp lý, đội ngũ cán bộ làm công tác kế toán có kinh
nghiệm, có trình độ chuyên môn để thực hiện đúng công tác quản lý tài chính. Việc
quản lý tài chính của Nhà trường luôn tuân thủ theo quy định của Nhà nước. Tài chính
của Trường được sự giám sát của cán bộ viên chức thông qua hình thức công khai tài
chính tại Hội nghị cán bộ viên chức.
* Những tồn tại:
Nguồn tài chính của Nhà trường hằng năm còn hạn chế, nguồn thu tập trung
vào ngân sách Nhà nước cấp và học phí của HSSV.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Đối với các nguồn tài chính ổn định từ nguồn ngân sách Nhà nước và thu học
phí HSSV, Nhà trường thực hiện chế độ chi tiêu hợp lý để đáp ứng nhu cầu thiết yếu
trong đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh
cơ chế khoán thực hiện nhiệm vụ cho các đơn vị của Nhà trường như trại thực nghiệm,
ký túc xá, các quầy giới thiệu sản phẩm; khai thác tiềm năng trang thiết bị, của đội ngũ
cán bộ giáo viên để tăng nguồn thu. Đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm như:
Trung tâm tư vấn Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, triển khai
các ứng dụng sản xuất và nghiên cứu khoa học, tăng cường khai thác các tiềm năng
sẵn có, tìm kiếm đối tác bên ngoài để tăng nguồn thu cho Trung tâm cũng như Nhà
trường. Phát triển quy mô đào tạo, đào tạo liên thông, liên kết, đặc biệt là đào tạo theo
đơn đặt hàng của Nhà nước.
Tiêu chuẩn 7.1: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về
tài chính theo quy định và công bố công khai.
Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ là đơn vị sự nghiệp có thu, chế độ tài
chính thực hiện theo các văn bản luật pháp và hướng dẫn thực hiện đối với các đơn vị
sự nghiệp có thu. Hệ thống văn bản quy định bao gồm: Luật ngân sách Nhà nước số
01/2002/QH-11 ngày 16/12/2002; Luật kế toán số 03/2003/QH-11 ngày 17/6/2003;
Nghị định 43/2006/NĐ-CP; Các văn bản hướng dẫn thi hành chế độ kế toán hành
chính sự nghiệp theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ tài
chính, Thông tư 185/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán HCSN ban
hành theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC, tiến tới thực hiện Nghị định số
16/2015/NĐCP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công thay thế cho Nghị
định số 43/2006/NĐCP cho những năm tiếp theo. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày
10/10/2017 của Bộ Tài chính và hướng dẫn thực hiện thay thế cho Chế độ kế toán
hành chính, sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006
của Bộ Tài chính và Thông tư 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 về sửa đổi, bổ sung
quyết định số 19/2006/QĐ-BTC.
Thực hiện Điều 31, 32 Điều lệ trường cao đẳng về nguồn tài chính được sử
dụng và nội dung chi của trường cao đẳng theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính
phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức
bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập thì Trường Cao đẳng
Nông nghiệp Nam Bộ thuộc đơn vị tự chủ một phần kinh phí hoạt động thường xuyên.
Căn cứ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP, Nhà trường đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội
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bộ cho từng năm học. Quy chế chi tiêu nội bộ là cơ sở pháp lý để Trường Cao đẳng
Nông nghiệp Nam Bộ điều hành việc sử dụng và quyết toán kinh phí nguồn ngân sách
với cấp trên, nguồn thu sự nghiệp của Trường, đồng thời là căn cứ để Kho bạc Nhà
nước tỉnh Tiền Giang thực hiện việc kiểm soát chi của Trường.
Quy chế chi tiêu nội bộ được rà soát, bổ sung, sửa đổi hằng năm vào các kỳ Hội
nghị Cán bộ công nhân viên chức, Nhà trường tổ chức thảo luận dân chủ Quy chế chi
tiêu nội bộ để phù hợp với thực tế của Nhà trường và quy định của Nhà nước.
Để thực hiện chế độ tài chính theo đúng quy định, Nhà trường đã tổ chức công
tác kế toán hợp lý, bố trí cán bộ làm kế toán có năng lực, thực hiện đúng các quy định
về công tác tài chính của Nhà nước cụ thể:
Hằng năm Nhà trường đã lập dự toán thu, chi tài chính.
Thực hiện quản lý tài chính đúng quy định, lập và nộp báo cáo tài chính cho cơ
quan quản lý tài chính các cấp.
Thực hiện đúng chế độ báo cáo thuế, nộp thuế của Nhà trường đầy đủ và có văn
bản rõ ràng.
Các quỹ hằng năm đều được báo cáo công khai tại Hội nghị Cán bộ công nhân
viên chức.Công tác quản lý tài chính của Nhà trường đã thực hiện theo đúng quy định
về chế độ tài chính và được công khai đến toàn thể cán bộ viên chức.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 7.2: Quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo;
tham gia sản xuất, kinh doanh dịch vụ đúng theo quy định.
Công tác quản lý, sử dụng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ đào tạo, tham gia sản
xuất kinh doanh dịch vụ của Nhà trường thực hiện theo các qui định sau: Nghị định
43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực
hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công
lập, Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 quy định về cơ chế thu, quản lý học
phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn giảm
học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 đến năm 2020; Quyết định số 18/QDCĐNB ngày 16/01/2017 quy định về hoạt động Trường năm 2017 và các Thông tư
hướng dẫn về quản lý, sử dụng tài chính khác của các Bộ, ngành.
Hằng năm, căn cứ vào các quy định của Nhà nước và quy chế nội bộ của Nhà
trường, phòng Tài chính kế toán đề xuất quy định mức thu học phí theo lộ trình năm
học của Nghị định 86/2015/NĐ-CP trình Ban Giám hiệu Nhà trường ban hành quyết
định mức học phí cho từng năm học;
Lập dự toán thu, chi các hoạt động dịch vụ đào tạo ngắn hạn, liên thông, liên
kết, các hoạt động sản xuất dịch vụ của từng nội dung cụ thể.
Các nguồn thu được ghi chép đầy đủ vào các sổ kế toán theo từng hoạt động
dịch vụ; phản ánh các khoản doanh thu, chi phí vào sổ sách kế toán, nộp nghĩa vụ với
Nhà nước, trích hao mòn tài sản, công cụ dụng cụ cho các hoạt động dịch vụ đào tạo,
chênh lệch thu lớn hơn chi được trích lập các quỹ theo quy định của Nghị định
43/2006/NĐ-CP.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
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Tiêu chuẩn 7.3: Trường có các nguồn lực về tài chính đảm bảo đủ kinh phí
phục vụ các hoạt động của trường.
Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ là đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo
đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên, nguồn thu của Nhà trường bao gồm:
ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn thu hợp pháp khác của Nhà trường.
Nguồn tài chính từ ngân sách Nhà nước cấp hằng năm đảm bảo cho hoạt động
thường xuyên của Nhà trường. Hằng năm, căn cứ vào quyết định giao dự toán của Bộ
Nông nghiệp và PTNT, Trường tiến hành lập dự toán chi tiết theo từng mục lục ngân
sách.
Hằng năm, Nhà trường được Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp thêm kinh phí
không thường xuyên, đồng thời trích từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp,
nguồn thu sự nghiệp khác của Nhà trường để nâng cấp xây dựng cơ sở vật chất, mua
sắm trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học theo dự án và kế hoạch.
Nguồn thu hợp pháp của Trường từ các hoạt động như: thu học phí, lệ phí của
HSSV, thu từ các hoạt động sản xuất, dịch vụ, chuyển giao đào tạo, liên kết đào tạo...
Trong đó, thu từ học phí, lệ phí là chính, các hoạt động sản xuất dịch vụ chiếm tỷ lệ
nhỏ.
Đối với các nguồn tài chính ổn định từ nguồn ngân sách Nhà nước và học phí
HSSV, Nhà trường thực hiện chế độ chi tiêu hợp lý để đáp ứng nhu cầu thiết yếu trong
đào tạo, nghiên cứu khoa học.
Để tăng nguồn thu, Nhà trường tập trung phát triển trại thực nghiệm, khai thác
cơ sở vật chất thiết bị sẵn có, phát huy tiềm năng của cán bộ giáo viên. Đẩy mạnh hoạt
động của các trung tâm như: Trung tâm Tư vấn Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm
Ngoại ngữ - Tin học tăng cường khai thác các tiềm năng sẵn có, tìm kiếm đối tác bên
ngoài để tăng nguồn thu cho Trung tâm cũng như Nhà trường. Phát triển quy mô đào
tạo, đặc biệt là đào tạo liên thông, liên kết, đào tạo theo đơn đặt hàng của Nhà nước,
tìm kiếm các đối tác nước ngoài để liên kết đào tạo.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 7.4: Thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán đúng quy
định.
Dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Vụ Tài chính Bộ Nông nghiệp và PTNT, của
Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, công tác tài chính, kế toán luôn diễn ra thuận
lợi, chấp hành đúng các quy định về tài chính của Nhà nước đề ra. Hằng năm, công tác
thẩm tra quyết toán với Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính về tài chính đều đạt
kết quả tốt chưa để xảy ra sai sót.
Có Quy chế chi tiêu nội bộ, được xây dựng và thảo luận công khai trong toàn
trường, áp dụng từ năm 2003 trở lại đây và được chỉnh sửa, bổ sung hằng năm cho phù
hợp với thực tế.
Nhà trường đã tổ chức công tác kế toán hợp lý, đội ngũ cán bộ làm công tác kế
toán có kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn để thực hiện đúng công tác quản lý tài
chính. Việc quản lý tài chính của Nhà trường luôn tuân thủ theo quy định của Nhà
nước.
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Trong quá trình thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài chính luôn có sự kiểm
tra giám sát chặt chẽ của Kho bạc nhà nước tỉnh Tiền Giang.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 7.5: Thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính kế toán; thực hiện
kiểm toán theo quy định; xử lý, khắc phục kịp thời các vấn đề còn vướng mắc trong
việc thực hiện các quy định về quản lý và sử dụng tài chính khi có kết luận của các cơ
quan có thẩm quyền; thực hiện công khai tài chính theo quy định.
Công tác tự kiểm tra tài chính kế toán của Nhà trường chưa được thực hiện
thường xuyên, chưa thành lập tổ công tác tự kiểm tra giám sát công tác tài chính hằng
năm.
Trong thời gian qua, Nhà trường thực hiện nghiêm túc các kết luận của thanh
tra, kiểm toán về công tác tài chính kế toán như đoàn tranh tra về công tác liên kết đào
tạo của Nhà trường, thanh tra về cơ cấu tổ chức nhân sự.
Công tác công khai tài chính của Nhà trường thực hiện theo Quyết định số
192/2004/QĐ-TTg ngày 16/11/2004, Thông tư 61/2017 ngày 15/6/2017 của Bộ Tài
chính và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Tài chính, thực hiện quy chế dân
chủ trong Nhà trường. Hằng năm, Trường tổ chức công khai tài chính trong đó có
công khai dự toán, công khai quyết toán, công khai các nguồn thu, chi tài chính và các
quỹ của Nhà trường tại Hội nghị viên chức và dán tại bảng tin Nhà trường.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 7.6: Hằng năm, trường có đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài
chính của trường; có các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng tài chính
nhằm nâng cao chất lượng của các hoạt động của trường.
Công tác đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn tài chính của Nhà trường được thể
hiện qua các Báo cáo tài chính hằng năm gửi các cấp như Bộ Nông nghiệp và PTNT,
Cục thống kê tỉnh Tiền Giang.
Trước Hội nghị cán bộ viên chức, các đơn vị trong Nhà trường họp góp ý sửa
đổi Quy chế hoạt động của Nhà trường trong đó có nội dung quản lý, sử dụng tài chính
cho phù hợp với thực tế. Thông qua đó, công tác tài chính của Nhà trường luôn thực
hiện đúng qui định của pháp luật áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu, đảm bảo
nguyên tắc dân chủ.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
3.2.8. Tiêu chí 8: Dịch vụ người học
Đánh giá tổng quát
Với phương châm “Lấy người học làm trung tâm”, ngoài chất lượng giảng
dạy, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ luôn đảm bảo mọi người học có được
thông tin đầy đủ về nghề đào tạo, khoá đào tạo, các dịch vụ khác như ăn, ở, chăm sóc
sức khoẻ, vui chơi giải trí và các quy định khác của Trường ngay từ khi nhập học.
Qua kết quả khảo sát 328 HSSV đang theo học các ngành nghề tại trường (30%
tổng số HSSV) có khoảng 80% HSSV cho rằng các dịch vụ liên quan đến người học
của Nhà trường đảm bảo đáp ứng yêu cầu.
* Những điểm mạnh:
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Nhà trường tổ chức học tập đầu khóa cho HSSV, cung cấp đầy đủ thông tin cho
HSSV về nội quy, quy chế của Trường; HSSV thường xuyên cập nhật thông tin trên
Website của Trường.
Nhà trường đã thực hiện và vận dụng những chế độ, chính sách xã hội theo quy
định của Nhà nước, của ngành kịp thời.
Nhà trường có khu ký túc xá cho HSSV và có nhiều biện pháp tích cực nhằm
thường xuyên cải thiện, nâng cao điều kiện ăn ở, sinh hoạt, học tập,… cho HSSV.
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoạt động có hiệu quả, tạo nhiều sân
chơi văn nghệ, thể thao thu hút HSSV tham gia rèn luyện.
Nhà trường đã triển khai thực hiện tốt, phối hợp tốt các biện pháp trong công
tác bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn, an ninh cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và
HSSV; tình hình trật tự an ninh được đảm bảo.
* Những tồn tại:
Tuần sinh hoạt đầu khoá chưa đi sâu vào chất lượng và nội dung, chưa tìm ra
cách truyền đạt hấp dẫn, thu hút sự tập trung, chú ý của người học. Vì vậy, hiệu quả
của đợt sinh hoạt chưa cao, các quy chế được phổ biến chưa được HSSV nhận thức
một cách đầy đủ.
Cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị, sân bãi phục vụ cho hoạt động văn nghệ,
thể dục thể thao còn hạn chế và chất lượng chưa cao nên ảnh hưởng đến các hoạt động
văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao trong nội bộ Trường, cũng như những hoạt động
phối hợp với các cơ sở khác.
Một số hoạt động của Tổ chức Đoàn chưa thật sự đi vào chiều sâu.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Tiếp tục đẩy mạnh việc thường xuyên nhắc lại các quy chế đào tạo, chương
trình học,… đến người học thông qua buổi sinh hoạt lớp hàng tuần.
Tập trung đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng khu giảng đường, khu
tập luyện thể thao và các khu bổ trợ khác một cách đầy đủ, đồng bộ.
Tổ chức quản lý để tạo môi trường xanh - sạch - đẹp nâng cao sức khoẻ cho
người học.
Nâng cao chất lượng phục vụ ở căn tin của Nhà trường đảm bảo đủ điều kiện về
an toàn vệ sinh thực phẩm.
Đa dạng hoá các hình thức hoạt động ngày càng phong phú thiết thực và có
chiều sâu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút hơn nữa sự quan tâm ủng hộ
của CBVC và HSSV.
Nhà trường xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp HSSV vi phạm nội
qui, gây mất trật tự, an ninh.
Tiêu chuẩn 8.1: Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu,
chương trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy
chế của trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện
đảm bảo chất lượng dạy và học theo quy định.
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Thông qua các buổi sinh hoạt đầu khoá, Phòng Công tác HSSV, các Khoa và
Phòng ban có liên quan đã phổ biến cho HSSV các thông tin về mục tiêu, chương trình
đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của
Trường; các chế độ, chính sách hiện hành đối với người học; các điều kiện đảm bảo
chất lượng dạy và học theo quy định.
Thông qua sổ tay HSSV được cung cấp vào đầu năm học, HSSV mới nhập học
được cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để liên hệ khi cần thiết và trong quá trình học
HSSV được gặp gỡ, giao lưu, đối thoại với lãnh đạo Nhà trường nhằm giải đáp thắc
mắc liên quan đến HSSV.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 8.2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.
Ngay từ đầu mỗi khóa học, Nhà trường tổ chức phổ biến đến toàn thể HSSV
các văn bản của Nhà nước, Chính phủ, Bộ, Ban ngành về các chế độ chính sách liên
quan đến người học. Các em được Nhà trường hướng dẫn các văn bản, cách làm hồ sơ,
thủ tục để được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi hiện hành theo quy định của Nhà
nước.
Danh sách HSSV hưởng chế độ chính sách, miễn giảm học phí… được Nhà
trường xét theo từng học kỳ và thông báo đến cho các em HSSV được biết.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 8.3: Có chính sách và thực hiện chính sách khen thưởng, khuyến
khích kịp thời đối với người học đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện. Người học
được hỗ trợ kịp thời trong quá trình học tập tại trường để hoàn thành nhiệm vụ học
tập.
Vào đầu mỗi học kỳ của năm học, Nhà trường tổ chức xét các danh hiệu thi đua
và xét học bổng khuyến khích học tập cho HSSV toàn trường căn cứ vào các văn bản
quy định của cấp Bộ. Kết quả xét được thông báo cho các lớp và tất cả HSSV đều biết.
Nhằm khuyến khích, động viên phong trào thi đua học tập, rèn luyện vì ngày
mai lập nghiệp của Trường, Nhà trường đã ban hành quy định về quản lý, sử dụng quỹ
Khuyến học cho HSSV nghèo vượt khó. Quỹ Khuyến học cho HSSV được thành lập
dựa trên nguồn tài trợ, đóng góp từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các cơ quan
ban ngành, các cựu HSSV của Nhà trường đã thành đạt trong cuộc sống, các cô giáo,
thầy giáo, các cán bộ, viên chức đã và đang công tác tại trường.
Quỹ Khuyến học được trao vào đầu mỗi năm học cho HSSV có điều kiện khó
khăn đã cố gắng vươn lên đạt thành tích cao, hoặc những HSSV có kết quả xuất sắc
trong học tập và rèn luyện.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 8.4: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân
biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân.
Trong các hoạt động của Nhà trường từ công tác tuyển sinh đến công tác dạy và
học, công tác đoàn thể đều đặt trên nền tảng tôn trọng người học, đối xử bình đẳng,
không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân. Hằng năm, thông qua các
buổi sinh hoạt đầu khoá, Phòng Công tác sinh viên tổ chức phổ biến cho HSSV biết
những quyền lợi này.
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Ngoài ra, trong các nội dung của một số nội quy, quy định của Nhà trường đều
thực hiện một cách công bằng, không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất
thân như: nội quy ra vào Trường, nội quy ký túc xá, nội quy lớp học, nội quy phòng
học thực hành, nội quy phòng học thí nghiệm, nội quy thư viện.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 8.5: Ký túc xá bảo đảm đủ diện tích nhà ở và các điều kiện tối thiểu
(chỗ ở, điện, nước, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho sinh hoạt và học tập của người
học.
Nhà trường hiện có khu ký túc xá dành cho HSSV, bao gồm 02 dãy nhà 3 tầng
và 01 dãy nhà 2 tầng, với 78 phòng ở có tổng diện tích xây dựng là 3.634 m2 đáp ứng
tối đa 600 chỗ ở. Các phòng được bố trí không quá 8 HSSV, tối thiểu là 4,0 m2/HSSV,
phòng ở được trang bị cơ sở vật chất như giường ngủ, bàn ghế, đèn thắp sáng,…và có
nhà vệ sinh riêng đảm bảo cơ bản nhu cầu sinh hoạt và học tập cho HSSV ở nội trú.
Nhà trường đã lắp đặt wifi, phục vụ miễn phí cho tất cả HSSV ở ký túc xá.
Hiện có từ 300 đến 400 HSSV đang ở tại ký túc xá của Nhà trường.
Dịch vụ phục vụ người học được Nhà trường quan tâm. Hằng năm, Nhà trường
thực hiện kiểm tra, đánh giá các hoạt động dịch vụ, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch
nâng cấp, mở rộng quy mô ký túc xá, căn tin và cải thiện chất lượng các dịch vụ phục
vụ người học.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 8.6: Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khỏe; dịch vụ ăn uống
của trường đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Nhà trường có phòng y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho người học, tại
phòng y tế có bố trí giường để người bệnh nằm nghỉ, có tủ thuốc sơ cấp cứu tại chỗ
cho CBVC và HSSV trong trường.
Vào đầu năm học, Nhà trường vận động tất cả HSSV đều tham gia mua bảo
hiểm y tế và bảo hiểm thân thể để có thể khám chữa bệnh khi có nhu cầu, nhằm đảm
bảo sức khoẻ trong thời gian học tập.
Hằng năm, Nhà trường tự đánh giá và báo cáo về công tác y tế học đường theo
thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 05 năm 2016 quy
định công tác y tế trường học của Bộ trưởng Bộ y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo. Thông qua báo cáo của nhà trường về công tác y tế trường học, dưới sự giám
sát của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Tiền Giang và biên bản kiểm tra giám sát đều đạt
loại tốt.
Về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà ăn, căn tin, khu nhà bếp, kho chứa
thực phẩm đều đạt theo yêu cầu của công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Trong hơn 3 năm qua, chất lượng nhà ăn đều đạt yêu cầu, chất lượng phục vụ tốt,
không gây ra ngộ độc thực phẩm. Nhà trường vừa xây mới căn tin, nhà ăn và hoàn
thành đưa vào hoạt động từ cuối năm 2018 góp phần cải tiến chất lượng của các dịch
vụ ăn uống phục vụ người học. Tuy nhiên, do người phục vụ ở nhà ăn, căn tin thường
thay đổi nên chưa có chứng nhận tập huấn về an toàn vệ sinh thực phẩm, chứng nhận
sức khỏe theo quy định của bộ y tế. Trong thời gian tới sẽ cố gắng khắc phục để đạt
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được chứng nhận, đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của nhà ăn và các dịch vụ ăn
uống.
Điểm tự đánh giá: 0,8 điểm
Tiêu chuẩn 8.7: Người học được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ,
thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; được đảm bảo an toàn trong khuôn
viên trường.
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường không ngừng lớn mạnh,
BCH Đoàn trường thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ như: Tham
gia Ngày hội văn hóa ASEAN; Tham gia Hội thi liên hoan “Thanh niên Hát dân ca
vọng cổ năm 2019”; Tổ chức Hội diễn Văn nghệ Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt
Nam 20/11; Đại hội Thể dục thể thao cấp trường, … đã tạo sân chơi lành mạnh, thu
hút đông đảo ĐV-TN tham gia, góp phần thực hiện một phần nhiệm vụ chính trị của
Nhà trường.
Ngoài ra, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động
xã hội như: chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” với các nội dung: Chuyển giao
khoa học kỹ thuật ở lĩnh vực nông nghiệp nhằm giúp đỡ nông dân vùng sâu vùng xa
trong sản xuất và chương trình xây dựng nông thôn mới (cải tạo các tuyến đường nông
thôn, dọn dẹp vệ sinh môi trường, …); phong trào “Hiến máu nhân đạo” cũng được
quan tâm tổ chức thường niên; Phong trào “đền ơn đáp nghĩa” cũng được chú trọng:
Tổ chức thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp: 22/12, 30/4; 27/7.
Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường học để ĐV-TN
yên tâm học tập, yên tâm công tác cũng được các cấp của Nhà trường đặc biệt quan
tâm, thể hiện qua các hoạt động sau:
Phòng Tổ chức – Hành chính cử nhân viên trực bảo vệ cổng 24/24, đối với khu
Hiệu bộ, sau giờ làm nhân viên bảo vệ sẽ đi kiểm tra tình hình an ninh tại các phòng,
cuối tuần thực hiện niêm phong theo quy định, lắp đặt hệ thống camera giám sát những
nơi xung yếu.
Đối với khu vực Ký túc xá, Đội bảo vệ phối hợp với Đội Thanh niên xung kích
thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện an ninh trật tự trong sinh hoạt của
người học.
Nhà trường thành lập đội dân quân tự vệ, hằng năm đều được cử đi tập huấn và
bồi dưỡng nghiệp vụ tại Thành đội Thành phố Mỹ Tho.
Công tác tuyên truyền giáo dục ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp
luật của Nhà nước và các qui định về bảo vệ an ninh trật tự cho HSSV qua các hoạt
động sinh hoạt đầu khóa, đầu năm học và qua Hội thi tìm hiểu pháp luật.
Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an Xã Tân Mỹ Chánh cũng như công an
Thành phố Mỹ Tho để kịp thời giải quyết khi có các vụ việc xảy ra trong Trường.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 8.8: Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi
tốt nghiệp.
Nhà trường rất coi trọng công tác tư vấn và giới thiệu việc làm cho người học
sau khi tốt nghiệp. Chính vì vậy, từ khi được nâng cấp lên thành trường cao đẳng, Nhà
trường đã quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ HSSV và Quan hệ doanh nghiệp
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nhằm mục đích tạo mối quan hệ với các công ty, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao
động tìm việc làm giới thiệu cho HSSV tốt nghiệp ra trường. Tuy nhiên, bước đầu do
kinh nghiệm và kinh phí hoạt động còn hạn chế nên kết quả công tác giới thiệu việc
làm chưa cao, chưa đạt hiệu quả như mong muốn.
Chính vì vậy, để đẩy mạnh vai trò tìm đầu ra cho sản phẩm Nhà trường đào tạo,
năm 2016, Nhà trường quyết định đổi tên Trung tâm Hỗ trợ HSSV và Quan hệ doanh
nghiệp thành Trung tâm Giới thiệu việc làm và Quan hệ doanh nghiệp (được thành lập
kèm theo Quyết định số 393/ QĐ-CĐNB ngày 25/5/2016). Trung tâm có nhiều nhiệm
vụ, một trong những nhiệm vụ đó là liên hệ với doanh nghiệp để tìm cơ hội việc làm;
cung cấp thông tin về tuyển dụng và thị trường lao động, tư vấn và giới thiệu cho
HSSV sau khi tốt nghiệp. Hằng năm, Trung tâm còn lấy thông tin liên lạc của HSSV
tốt nghiệp ra trường để liên lạc tư vấn việc làm mỗi khi có nhu cầu tuyển lao động từ
phía doanh nghiệp.
Qua thống kê gần 4 năm hoạt động, từ năm 2016 đến năm 2019, Trung tâm đã
giới thiệu việc làm cho gần 1.500 HSSV sau tốt nghiệp.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 8.9: Hằng năm, trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ việc
làm để người học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng.
Hằng năm, Trung tâm Giới thiệu việc làm và Quan hệ doanh nghiệp của Nhà
trường phối hợp với các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động tổ
chức các buổi tư vấn việc làm và phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp cho HSSV tốt nghiệp
ra trường. Qua các buổi phỏng vấn, HSSV được giao lưu trực tiếp với nhà tuyển dụng,
được tìm hiểu và giải đáp thắc mắc về doanh nghiệp, được lãnh đạo các công ty, doanh
nghiệp truyền cho những kinh nghiệm quý báu, phục vụ cho quá trình công tác sau
này.
Từ năm 2016 đến năm 2019, Trung tâm đã tổ chức 16 buổi giới thiệu việc làm
cho HSSV tại Trường và triển khai hơn 200 thông báo tuyển dụng của công ty/doanh
nghiệp đến HSSV. Qua các buổi phỏng vấn trực tiếp và các thông báo tuyển dụng, một
số HSSV đã tìm được việc làm cho mình.
Ngoài ra, Trung tâm đã tổ chức 8 buổi định hướng nghề nghiệp cho HSSV để
HSSV hiểu rõ hơn về ngành nghề đang học,
Theo số liệu thống kê năm 2019, 100% HSSV tốt nghiệp trong năm được tham
dự buổi tư vấn và tuyển dụng với các công ty/ doanh nghiệp.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
3.2.9. Tiêu chí 9: Giám sát, đánh giá chất lượng
Đánh giá tổng quát
Nhà trường luôn chú trọng công tác giám sát, đánh giá chất lượng đào tạo của
cơ sở. Ngay từ khi được nâng cấp thành trường Cao đẳng, Nhà trường đã thành lập
đơn vị chuyên trách phụ trách công tác đảm bảo chất lượng đó là Phòng Khảo thí và
Kiểm định chất lượng. Phòng có chức năng thực hiện và giám sát việc đánh giá kết
quả học tập của người học; tham mưu cho Ban Giám hiệu những vấn đề liên quan đến
đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường.
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Những năm qua, Nhà trường đã thực hiện được một số công tác về đảm bảo
chất lượng như: hoàn thành tự đánh giá Trường theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và
Đào tạo, tổ chức lấy ý kiến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên;
tham mưu áp dụng ma trận đề thi để soạn đề thi kết thúc học phần; tổ chức lấy ý kiến
về khóa đào tạo dành cho HSSV tốt nghiệp ra trường; … Hằng năm, Trường có kế
hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo
trên cơ sở kết quả tự đánh giá.
Từ những nhận thức đúng đắn của Nhà trường trong việc chú trọng chất lượng
đã tạo nên thương hiệu của Trường trong thời gian qua. Chính vì vậy, hầu hết người
học sau khi tốt nghiệp đều có việc làm phù hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo
sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp.
* Những điểm mạnh:
Qua khảo sát từ phía đơn vị sử dụng lao động cho thấy HSSV Nhà trường đào
tạo khi ra trường, phục vụ các doanh nghiệp đều đáp ứng được yêu cầu của doanh
nghiệp.
Trường rất chú trọng công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục.
Năm 2012, Trường ban hành báo cáo tự đánh giá lần 1 (năm 2012) và năm 2014 ban
hành lại sau thời gian thực hiện cải tiến chất lượng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và
Đào tạo. Năm 2017, căn cứ vào tiêu chí đánh giá và hướng dẫn của Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội, Nhà trường tiến hành tự đánh giá lại chất lượng giáo dục của
Trường theo hướng đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Từ đó hằng năm Nhà trường
đều tiến hành rà soát, tự đánh giá lại các hoạt động của Nhà trường sau 1 năm thực
hiện các biện pháp cải tiến chất lượng đề ra.
* Những tồn tại:
Do đội ngũ cán bộ viên chức làm công tác đảm bảo chất lượng của Nhà trường
chưa được tập huấn về nghiệp vụ đảm bảo chất lượng nên gặp nhiều khó khan trong
quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Nhà trường vẫn chưa hoàn thiện và ban hành hệ thống đảm bảo chất lượng.
* Kế hoạch nâng cao chất lượng:
Tiếp tục nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội về công tác kiểm định chất lượng.
Lập kế hoạch giám sát thường xuyên các hoạt động của Nhà trường, kịp thời
phát hiện và có kế hoạch khắc phục những vấn đề chưa đáp ứng yêu cầu, góp phần
nâng cao chất lượng đào tạo.
Tiếp tục giữ mối quan hệ tốt đẹp với các đơn vị sử dụng lao động nhằm khảo
sát được mức độ đáp ứng của HSSV tốt nghiệp trong thực hiện công việc tại công ty/
doanh nghiệp.
Tiêu chuẩn 9.1: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao
động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
Thông qua các buổi tư vấn việc làm và tuyển dụng trực tiếp của các đơn vị sử
dụng lao động tổ chức tại Trường, Nhà trường thực hiện việc thu thập thông tin về
HSSV tốt nghiệp của Trường đang làm việc tại doanh nghiệp. Qua kết quả khảo sát, đa
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số các doanh nghiệp cho ý kiến rất hài lòng và đánh giá cao mức độ đáp ứng trong
công việc của HSSV do Nhà trường đào tạo ra.
Ngoài hình thức trên, thông qua điện thoại liên lạc, gửi email khảo sát đối với
các công ty, Nhà trường cũng nắm được tình hình HSSV của mình đào tạo đang làm
việc tại doanh nghiệp.
Năm 2019, Nhà trường triển khai lấy ý kiến của 30 doanh nghiệp có sử dụng
lao động là HSSV tốt nghiệp tại trường về mức độ đáp ứng công việc của người tốt
nghiệp, trong số đó có 16 công ty phản hồi ý kiến về trường. Từ kết quả thống kê ý
kiến của các doanh nghiệp cho thấy hầu hết cho rằng HSSV do Trường đào tạo đáp
ứng được một phần yêu cầu công việc của công ty. Các bạn HSSV của Nhà trường có
tinh thần học hỏi, khả năng tiếp thu và thích ứng cao. Tuy nhiên, các bạn vẫn còn thiếu
một số kinh nghiệm thực tế và cần bổ trợ thêm một số kỹ năng mềm như kỹ năng giao
tiếp, kỹ năng xử lý tình huống trong công việc.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 9.2: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 50% cán bộ quản lý, nhà
giáo, viên chức và người lao động về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính
sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý,
nhà giáo, viên chức và người lao động.
Hằng năm, Nhà trường đều triển khai công tác lấy ý kiến cán bộ quản lý, nhà
giáo, viên chức và người lao động thông qua các cuộc họp toàn cơ quan, hội nghị Cán
bộ viên chức, họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo. Ngoài ra, để lấy ý kiến chi tiết về
các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng,
đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, Nhà trường tiến hành khảo sát thông qua
phiếu lấy ý kiến.
Phiếu được xây dựng trên cơ sở những nội dung cần lấy ý kiến của CBVC để
phục vụ báo cáo tự đánh giá. Việc khảo sát được triển khai cho tất cả CBVC thông qua
thư điện tử (email). Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng có nhiệm vụ soạn thảo
phiếu, triển khai và tổng hợp kết quả khảo sát.
Kết quả khảo sát năm 2019 cho thấy trên 80% CBVC được thu thập ý kiến cho
rằng, các hoạt động của Nhà trường về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính
sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý,
nhà giáo, viên chức và người lao động đều đúng quy định và đáp ứng nhu cầu của
CBVC.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 9.3: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 30% người học đại diện
các ngành, nghề đào tạo về chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào
tạo; chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người
học của trường.
Hằng năm, Nhà trường đều tiến hành lấy ý kiến của HSSV đang học tập tại
trường về các vấn đề như chất lượng, hiệu quả của các hình thức, phương thức đào tạo;
chất lượng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến người học.
Việc lấy ý kiến được tiến hành thông qua phiếu. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất
lượng triển khai phát phiếu đến HSSV, thu phiếu và tổng hợp kết quả dựa trên ý kiến
HSSV cho trong phiếu khảo sát.
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Năm 2019, tiến hành khảo sát ý kiến của 412 HSSV thuộc các ngành nghề đang
đào tạo tại trường. Trong đó có 328 phiếu khảo sát thu về hợp lệ (chiếm 30.5% trên
tổng số HSSV), kết quả cho thấy 80% HSSV được khảo sát trả lời hài lòng với các
hình thức, phương thức đào tạo và trên 90% HSSV trả lời Nhà trường có thực hiện
việc đảm bảo chất lượng dịch vụ, thực hiện các chính sách có liên quan đến người học.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 9.4: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm
định chất lượng theo quy định.
Nhà trường rất chú trọng công tác kiểm định chất lượng giáo dục, đặt biệt là
công tác tự đánh giá. Từ năm 2012, căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá và hướng dẫn của
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường đã tiến hành thực hiện tự đánh giá và viết báo cáo gửi
Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau thời gian thực hiện kế hoạch hành động để khắc phục
những tiêu chí chưa đạt yêu cầu theo báo cáo tự đánh giá của Trường năm 2012, năm
2014, Nhà trường đã lập kế hoạch đánh giá và ban hành lại báo cáo tự đánh giá chất
lượng đào tạo của Trường.
Năm 2017, sau khi chuyển về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, căn cứ
vào các văn bản hướng dẫn và bộ tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá, Nhà trường đã thực
hiện tự đánh giá chất lượng đào tạo. Năm 2018, thực hiện theo hướng dẫn của Bộ,
trường đã tổ chức thực hiện việc cải tiến chất lượng dựa trên kết quả tự đánh giá năm
2017 và thực hiện cập nhật vào báo cáo kết quả tự kiểm định cho năm 2018. Trên cơ
sở đó, từ đầu năm 2019, Nhà trường đã lập kế hoạch rà soát, tiến hành kế hoạch cải
tiến chất lượng các tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối đa so với kết quả tự đánh giá
năm 2018. Sau 1 năm thực hiện, Nhà trường sẽ tiến hành cập nhật vào báo cáo tự đánh
giá cho năm 2019.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 9.5: Hằng năm, trường có kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực
hiện việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trên cơ sở kết quả tự đánh giá và kết
quả đánh giá ngoài nếu có.
Sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá, theo quy định về chu kỳ kiểm định chất
lượng, hằng năm, Nhà trường điều xây dựng kế hoạch cải tiến, khắc phục những tiêu
chí chưa đạt yêu cầu. Cuối năm, Nhà trường tiến hành cập nhật kết quả cải tiến vào
báo cáo tự đánh giá và tiến hành tự đánh giá lại hoạt động đào tạo của mình.
Tuy nhiên, thời gian qua, Nhà trường chưa được cấp Bộ đánh giá ngoài nên chỉ
có thể căn cứ vào những hạn chế tự nhận trong báo cáo tự đánh giá để khắc phục và
hoàn thiện hoạt động đào tạo của mình.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
Tiêu chuẩn 9.6: Trường có tỷ lệ 80% người học có việc làm phù hợp với
chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt nghiệp.
Vấn đề việc làm của HSSV được các cấp lãnh đạo Nhà trường hết sức quan
tâm. Vì vậy, ngay thời điểm trước khi thi tốt nghiệp, Nhà trường đã phối hợp với đơn
vị sử dụng lao động tổ chức những buổi tư vấn việc làm, tuyển dụng cho HSSV. Một
mặt, do nhu cầu của thị trường lao động một số ngành Trường đào tạo thuộc lĩnh vực
chăn nuôi thú y, bảo vệ thực vật, kế toán doanh nghiệp, thủy lợi tổng hợp, công nghệ
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thực phẩm,...rất lớn nên đa số HSSV sau khi tốt nghiệp ra trường đều có việc làm đúng
chuyên ngành đào tạo.
Hằng năm, Nhà trường đều tiến hành điều tra tình hình việc làm của HSSV sau
khi tốt nghiệp thông qua hình thức gửi email và gọi điện thoại trực tiếp. Ngoài ra,
thông qua mối quan hệ với các doanh nghiệp, Nhà trường cũng lấy được một số thông
tin về HSSV tốt nghiệp ra trường có việc làm phù hợp chuyên ngành.
Qua những thông tin thu thập được, Nhà trường khẳng định rằng trên 80%
người học có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt
nghiệp.
Điểm tự đánh giá: 01 điểm
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PHẦN III. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CƠ SỞ
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
1. Tiêu chí 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý
Tăng cường biện pháp phổ biến nội dung sứ mạng và mục tiêu của Trường
trong cán bộ công chức, viên chức và HSSV toàn trường. Đồng thời mở rộng giới
thiệu sứ mạng, mục điêu của Trường đến các tổ chức, công ty, doanh nghiệp... nhằm
quảng bá thương hiệu của Trường.
Đưa mục tiêu giáo dục lâu dài và mục tiêu giáo dục cụ thể của từng năm học
lên website của Trường.
Tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý để đảm bảo vượt tiêu chuẩn đề ra.
Trong thời gian tới Nhà trường nghiên cứu và ban hành quy chế về quyền tự
chủ, tự chịu trách nhiệm.
Hoàn thiện đưa vào vận hành và đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng của
Trường.
Tổ chức Đảng các cấp thường xuyên cải tiến phương thức hoạt động để phát
huy vai trò lãnh đạo toàn diện đối với mọi hoạt động của Trường. Tăng cường hơn nữa
công tác phát triển Đảng trong HSSV. Tăng cường công tác tập huấn, học tập nghiệp
vụ công tác Đảng cho đảng viên. Tiếp tục nghiên cứu và cụ thể hóa quy chế lãnh đạo
của chi uỷ; đặc biệt là đối với các đoàn thể quần chúng cùng cấp.
Các đoàn thể đa dạng hoá các hình thức hoạt động ngày càng phong phú thiết
thực và có chiều sâu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút hơn nữa sự quan
tâm ủng hộ của CBVC và HSSV.
2. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo
Tiếp tục đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng hơn nữa các ngành nghề
đào tạo để thu hút người học.
Tăng cường công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên-giáo viên, về các
nghiệp vụ chuyên môn và công tác quản lý hành chính, bồi dưỡng kỹ năng thực hành
nghề để nâng cao chất lượng giảng dạy.
Trang bị thêm sách giáo khoa, giáo trình, bài giảng, các tài liệu tham khảo cho
các môn học thêm phong phú, đa dạng hơn.
3. Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và ngƣời lao động
Hiện tại, Nhà trường đang cử một số giáo viên tham gia các đợt bồi dưỡng kỹ
năng thực hành nghề để chuẩn hóa theo quy định về tiêu chuẩn nhà giáo giáo dục nghề
nghiệp.
Tiếp tục rà soát, lập kế hoạch để chuẩn hóa trình độ, chuyên môn nghiệp vụ cho
CBVC nhằm đáp ứng quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
4. Tiêu chí 4: Chƣơng trình, giáo trình
Các chương trình đào tạo được đăng lên website của Trường.
Định kỳ, Nhà trường cần tiến hành rà soát, bổ sung và chỉnh lý lại một số giáo
trình của môn học cho phù hợp với sự phát triển của xã hội. Trong thời gian tới, Nhà
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trường sẽ cho tiến hành xây dựng Bài giảng thống nhất sử dụng trong nội bộ Nhà
trường.
5. Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thƣ viện
Nhà trường đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt:
Quyết định số 882/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/04/2014 của Bộ Nông nghiệp và
PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh chiến lược phát triển Trường cao đẳng Nông
nghiệp Nam Bộ giai đoạn 2009- 2020;
Quyết định số 3939/QĐ-BNN-KH ngày 05/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự án quy hoạch mặt bằng tổng thể Trường cao
đẳng Nông nghiệp Nam Bộ;
Quyết định số 2048/QĐ-BNN-KH ngày 27/05/2016 của Bộ Nông nghiệp và
PTNT về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, xây dựng Trường Cao đẳng Nông nghiệp
Nam bộ;
6. Tiêu chí 6: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc
tế
Tăng cường công tác tuyển chọn, phê duyệt các đề tài, dự án theo hướng đòi hỏi
tính thực tiễn cao, khả năng ứng dụng tốt vào giảng dạy, học tập, tổ chức quản lý và
phát triển sản xuất kinh doanh.
Hằng năm, giao cho Phòng Đào tạo – Quản lý nghiên cứu khoa học xây dựng
và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và tăng cường cơ sở vật chất
- kỹ thuật nhằm không ngừng nâng cao năng lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường.
7. Tiêu chí 7: Quản lý tài chính
Đối với các nguồn tài chính ổn định từ nguồn ngân sách Nhà nước và thu học
phí HSSV, Nhà trường thực hiện chế độ chi tiêu hợp lý để đáp ứng nhu cầu thiết yếu
trong đào tạo, nghiên cứu khoa học.
Trong thời gian tới, Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh cơ chế khoán thực hiện
nhiệm vụ cho các đơn vị của Nhà trường như trại thực nghiệm, ký túc xá, các quầy
giới thiệu sản phẩm; khai thác tiềm năng trang thiết bị, của đội ngũ cán bộ giáo viên để
tăng nguồn thu.
Đẩy mạnh hoạt động của các trung tâm như: Trung tâm Tư vấn Nông nghiệp và
PTNT, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, triển khai các ứng dụng sản xuất và nghiên
cứu khoa học, tăng cường khai thác các tiềm năng sẵn có, tìm kiếm đối tác bên ngoài
để tăng nguồn thu cho Trung tâm cũng như Nhà trường. Phát triển quy mô đào tạo,
đào tạo liên thông, liên kết, đặc biệt là đào tạo theo đơn đặt hàng của Nhà nước.
8. Tiêu chí 8: Dịch vụ ngƣời học
Tiếp tục đẩy mạnh việc thường xuyên nhắc lại các quy chế đào tạo, chương
trình học,… đến người học thông qua buổi sinh hoạt lớp hàng tuần.
Tập trung đầu tư để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng khu giảng đường, khu
tập luyện thể thao và các khu bổ trợ khác một cách đầy đủ, đồng bộ.
Tổ chức quản lý để tạo môi trường xanh - sạch - đẹp nâng cao sức khoẻ cho
người học.
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Nâng cao chất lượng phục vụ ở căn tin của Nhà trường nhằm đảm bảo đủ điều
kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Đa dạng hoá các hình thức hoạt động Đoàn ngày càng phong phú thiết thực và
có chiều sâu góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút hơn nữa sự quan tâm ủng
hộ của CBVC và HSSV.
Nhà trường xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp HSSV vi phạm nội
qui, gây mất trật tự, an ninh.
9. Tiêu chí 9: Công tác giám sát, đánh giá chất lƣợng
Tiếp tục nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội về công tác kiểm định chất lượng.
Lập kế hoạch giám sát thường xuyên các hoạt động của Nhà trường, kịp thời
phát hiện và có kế hoạch khắc phục những vấn đề chưa đáp ứng yêu cầu, góp phần
nâng cao chất lượng đào tạo.
Tiếp tục giữ mối quan hệ tốt đẹp với các đơn vị sử dụng lao động do Nhà
trường đào tạo ra nhằm khảo sát được mức độ đáp ứng của HSSV tốt nghiệp trong
thực hiện công việc tại công ty/ doanh nghiệp.
Tiếp tục giữ liên lạc với cựu HSSV để thu thập thông tin về việc làm sau tốt
nghiệp.
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PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục được Nhà trường đặc biệt chú trọng
và tiến hành từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, việc đánh giá theo các tiêu chí, tiêu chuẩn
giáo dục nghề nghiệp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, Nhà trường
mới tiến hành trong năm 2017. Sau khi có kết quả tự đánh giá, cùng với sự ban hành
công văn hướng dẫn đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn của Bộ Lao động – Thương binh
và Xã hội (Công văn số 23/TCGDNN-KĐCL ngày 26/1/2018), Nhà trường lập kế
hoạch khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt yêu cầu. Qua một năm thực hiện
việc cải tiến, kết quả là có nhiều hoạt động của Nhà trường được Hội đồng tự đánh giá
cho là được cải thiện về chất lượng, nâng cao số điểm tự đánh giá trong năm 2019 lên
98,75/ 100 điểm (năm 2018 đạt 98.3 điểm).
Trong đó, thế mạnh của Trường vẫn tập trung ở các yếu tố như: nguồn nhân lực
đảm bảo chất lượng và số lượng, có kinh nghiệm và nhiệt huyết trong công tác giảng
dạy; cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ đào tạo được nâng cấp mới từ nguồn vốn
vay ADB, phong phú, đa dạng về chủng loại, hiện đại về chức năng; chương trình đào
tạo của các ngành được xây dựng lại theo quy định về giáo dục nghề nghiệp trên cơ sở
chương trình khung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; nội dung đào tạo
chuẩn xác, thiết thực, phương pháp đào tạo được quan tâm thay đổi theo hướng lấy
học viên làm trung tâm, kế hoạch đào tạo được xây dựng rõ ràng và công bố rộng rãi,
kết quả học tập của HSSV được đánh giá khách quan, công bố và lưu trữ đúng quy
định.
Lĩnh vực hợp tác quốc tế được Nhà trường đặc biệt chú trọng, năm 2019 đánh
dấu bước tiến mới thông qua việc hợp tác với 3 trường cao đẳng tại Cộng hòa Dân chủ
Nhân dân Lào, tuyển 9 du học sinh Lào đồng thời thực hiện chuyển giao công nghệ
trong lĩnh vực chăn nuôi thú y và trồng trọt bảo vệ thực vật.
Từ kết quả tự đánh giá trong báo cáo này, Nhà trường sẽ sử dụng để làm căn cứ
phát huy các thế mạnh hiện có và tiến hành khắc phục những tồn tại để nâng cao chất
lượng giáo dục của cơ sở, nhằm góp phần đào tạo ra đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề
và đạo đức nghề nghiệp, phục vụ cho nhu cầu nhân lực của địa phương nói riêng và
của ngành nói chung.
2. Kiến nghị:
Tổ chức tập huấn về công tác xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ
sở giáo dục nghề nghiệp.
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lƣợng năm 2019
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Phụ lục 2: Kế hoạch Tự đánh giá chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp năm 2019
BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
TRƢỜNG CAO ĐẲNG
NÔNG NGHIỆP NAM BỘ
Số: 127/KH-CĐNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tiền Giang, ngày 26 tháng 2 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tự đánh giá chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp năm 2019
Căn cứ vào Quyết định số 479/QĐ-BGDĐT, ngày 28 tháng 01 năm 2008 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ;
Căn cứ Quyết định số 4309/QĐ-BNN-TCCB, ngày 26 tháng 10 năm 2017 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức
của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ;
Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội qui định hệ thông đảm bảo chất
lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng năm 2018 của Nhà trường,
Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ ban hành kế hoạch tự đánh giá chất
lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2019, cụ thể như sau:
1. Mục tiêu tự kiểm định chất lƣợng
- Rà soát tình hình thực tế của Nhà trường so với tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá
của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để đánh giá chất lượng đào tạo của Nhà
trường.
- Từ kết quả tự đánh giá tiếp tục phát huy những tiêu chí, tiêu chuẩn đạt yêu
cầu, đồng thời lập kế hoạch khắc phục những nội dung chưa đạt theo bộ tiêu chí, tiêu
chuẩn đánh giá.
- Nâng cao nhận thức của CBVC, HSSV về tầm quan trọng của công tác tự
kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Nhà trường, qua đó huy động tất cả
các đơn vị trong trường cùng nhau tham gia công tác này.
2. Công cụ đánh giá
- Bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường cao đẳng ban
hành kèm Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ Lao
động – Thương binh và Xã hội.
- Hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề
nghiệp đối với trường trung cấp, cao đẳng ban hành kèm Công văn số 23/TCGDNNKĐCL ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
3. Nhiệm vụ chung
3.1. Đối với các Phòng, Khoa, ban, đơn vị thuộc trường
- Căn cứ vào bảng phân công các tiêu chí, tiêu chuẩn theo đơn vị phụ trách; Căn
cứ theo báo cáo tự đánh giá năm 2018, lập kế hoạch cải tiến chất lượng, điều chỉnh, bổ
sung những nội dung thay đổi (nếu có) vào phần tiêu chí, tiêu chuẩn được phân công
thực hiện.
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- Viết báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị, gửi Hội đồng tự đánh giá chất
lượng của Nhà trường để tổng hợp vào báo cáo tự đánh giá chung của Nhà trường.
3.2. Đối với Hội đồng Tự đánh giá chất lượng của Nhà trường
- Hướng dẫn và kiểm tra, giám sát các đơn vị thuộc trường tiến hành thực hiện
công tác tự đánh giá theo chức năng, nhiệm vụ. Phân công các thành viên trong Hội
đồng chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo tiêu chí, tiêu chuẩn phụ trách.
- Nghiên cứu báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng của các đơn vị thuộc
trường.
- Tổng hợp, phân loại thông tin, minh chứng theo từng chỉ số, tiêu chuẩn, tiêu
chí kiểm định chất lượng dạy nghề. Thu thập bổ sung thông tin, minh chứng (nếu cần
thiết).
- Viết báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng của Nhà trường, gửi các đơn vị
thuộc trường để lấy ý kiến.
- Hoàn chỉnh báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng của Nhà trường năm 2019.
- Công bố báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng dạy nghề trong nội bộ trường
và gửi báo cáo về Tổng cục Dạy nghề đúng thời hạn quy định.
4. Kế hoạch, thời gian biểu thực hiện
Thời gian
Các hoạt động
Nguồn lực phụ trách
01/3/2019 – Các đơn vị căn cứ vào bảng phân công tiêu chí, Các đơn vị được phân
30/9/2019
tiêu chuẩn phụ trách theo phòng/ khoa/trung công
tâm (phụ lục đính kèm) và báo cáo tự đánh giá
năm 2018 để rà soát, chỉnh sửa, bổ sung nội
dung những tiêu chí, tiêu chuẩn đơn vị mình
phụ trách, viết báo cáo và gửi kết quả về Ban
thư ký để tổng hợp trƣớc ngày 30/9/2019.
01/10/2019 – - Tổng hợp báo cáo của các đơn vị thành bản Ban thư ký
30/10/2019
Dự thảo Báo cáo tự đánh giá chất lượng của
trường.
- Kiểm tra lại các thông tin minh chứng được sử
dụng trong báo cáo tự đánh giá.
- Mã hóa và sắp xếp các thông tin minh chứng.
- Gửi Dự thảo báo cáo đến các thành viên Hội
đồng góp ý trƣớc ngày 01/11/2019.
31/10/2019 – - Chỉnh sửa lại báo cáo theo góp ý của Hội Ban thư ký
15/11/2019
đồng (nếu có).
- Gửi báo cáo hoàn chỉnh cho Hội đồng và toàn
thể CBVC lấy ý kiến trƣớc ngày 15/11/2019.
16/11/2019 – Họp Hội đồng thông qua Dự thảo báo cáo tự Hội đồng tự đánh giá.
28/11/2019
đánh giá, đề nghị chỉnh sửa (nếu có).
Hoàn thiện Báo cáo lần cuối, trình Hiệu trưởng Ban thư ký
phê duyệt.
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29/11/2019 – - Công bố bản báo cáo kết quả tự đánh giá chất Ban Thư ký
14/12/2019
lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã hoàn thiện
(trong nội bộ nhà trường).
- Nộp bản báo cáo về Phòng Dạy nghề, Sở Lao
động – Thương binh và Xã hội Tiền Giang
trƣớc ngày 30/11/2019 và Tổng cục Giáo dục
nghề nghiệp trƣớc ngày 14/12/2019.
5. Kinh phí thực hiện: Không.
6. Triển khai thực hiện
Căn cứ vào kế hoạch của Nhà trường các đơn vị xây dựng kế hoạch tự kiểm
định và phân công công việc cụ thể cho nhân viên đơn vị mình phụ trách.
Thư ký Hội đồng và Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng có nhiệm vụ
hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch; Báo cáo Hội đồng về
tiến độ thực hiện kế hoạch.
Công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ chính trị
trọng tâm của Nhà trường, là tiêu chí quan trọng để xếp loại, đánh giá mức độ hoàn
thành nhiệm vụ của từng đơn vị, cá nhân. Yêu cầu tất cả các Phòng, Khoa và đơn vị
thuộc trường phải tổ chức thực hiện nghiêm túc đảm bảo kế hoạch, chất lượng theo
yêu cầu đề ra./.
Nơi nhận:
- BGH;
- Các phòng ĐT, TCHC,
TCKT, CTSV;
- Đoàn TN;
- Lưu: VT, KT.

HIỆU TRƢỞNG
(đã ký)

ThS. Nguyễn Tiến Huyền

76

Phụ lục 3: Bảng mã minh chứng

TT

Tiêu
chí

1

1

1

1

Tiêu
chuẩn

1

2

3

Mã minh
chứng
(MC)

MC sử dụng
chung cho
các tiêu chí,
tiêu chuẩn

Tên minh chứng

1.1.01

QĐ số 482/QĐ-BNN-TCCB, ngày
26/2/2009 phê duyệt chiến lược
phát triển trường CĐNNNB giai
đoạn 2009-2015, tầm nhìn đến năm
2020.

1.1.02

http://sac.edu.vn/baiviet.php?id1=5
2&id2=56

1.2.01

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động giáo dục nghề nghiệp số
41/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày
03/05/2017, Giấy chứng nhận đăng
ký bổ sung hoạt động giáo dục
nghề
nghiệp
số
41a/2017/GCNĐKBS-TCDN ngày
30/05/2017 của Tổng cục trưởng
Tổng cục Dạy nghề.

1.3.01

Quy chế tổ chức và hoạt động của
trường ban hành kèm theo quyết
định số 329/QĐ-CĐNB ngày
10/6/2008.

4

1.3.01

Quy chế tổ chức và hoạt động của
trường ban hành kèm theo quyết
định số 903/QĐ-CĐNB ngày
01/9/2018.

1.4.02

Quy định về hoạt động của trường
năm 2017

1.4.03

Biên bản Hội nghị CBVC năm
2018

1

5

1.5.01

QĐ 4309/QĐ-BNN-TCCB, ngày
26 tháng 10 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ NN&PTNT

1

6

1.6.01

Hồ sơ thành lập Hội đồng trường

1.6.02

Các quyết định thành lập các hội
đồng (Khoa học đào tạo, Kiểm
định chất lượng giáo dục, thi tốt
nghiệp, Tuyển sinh trung cấp cao
đẳng, Thi đua khen thưởng,…)
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TT

Tiêu
chí

1

Tiêu
chuẩn

Mã minh
chứng
(MC)

8

1

MC sử dụng
chung cho
các tiêu chí,
tiêu chuẩn
1.5.01

9

Tên minh chứng
QĐ 4309/QĐ-BNN-TCCB, ngày
26 tháng 10 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ NN&PTNT

1.8.02

Chức năng nhiệm vụ Phòng Khảo
thí đăng tải trên website của
Trường
http://sac.edu.vn/baiviet.php?id1=5
8&id2=63

1.9.01

Báo cáo Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ
2015 - 2020

1.9.02

Quy chế làm việc của BCH Đảng
bộ nhiệm kỳ 2015-2020

1.9.03

Báo cáo tình hình công tác tạo
nguồn, kết nạp Đảng 2017, ban
hành ngày 25/3/2017.

1.9.04

Kế hoạch số 42-KH/ĐU về Chuẩn
bị và tổ chức đại hội chi bộ trực
thuộc Đảng ủy trường Cao đẳng
Nông nghiệp Nam Bộ nhiệm kỳ
2017 – 2020; ban hành ngày 05
tháng 07 năm 2017.

1.9.05
1.9.06

1.9.07
1.9.08

Quy hoạch cán bộ quản lý
Nghị quyết số 18-NQ/ĐU về lãnh
đạo tổ chức Đại hội công đoàn cơ
sở nhiệm kỳ 2017-2022, ban hành
ngày 20/4/2017
Nghị quyết số 19-NQ/ĐU về lãnh
đạo tổ chức Đại hội Đoàn
TNCSHCM, ban hành ngày
20/4/2017
Kỷ yếu 40 năm thành lập trường

1

10

1.10.01

Báo cáo tổng kết hoạt động năm
2017 của Đoàn Thanh niên, Công
đoàn.

1

11

1.11.01

Báo cáo của Ban thanh tra nhân
dân, Ban thanh tra giáo dục

1

12

1.12.01

Quyết định nâng lương, thâm niên
vượt khung, thâm niên nhà giáo,...

1.12.02

QĐ thành lập Ban vì sự tiến bộ của
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TT

Tiêu
chí

Tiêu
chuẩn

Mã minh
chứng
(MC)

MC sử dụng
chung cho
các tiêu chí,
tiêu chuẩn

Tên minh chứng
phụ nữ

2

2

2

2

1

2

1.2.01

4

Quyết định 184/ QĐ-CĐNB ngày
05/3/2018 ban hành quy chế tuyển
sinh trung cấp, cao đẳng trường
CĐNNNB

2.2.01

3

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động giáo dục nghề nghiệp số
41/2017/GCNĐKHĐ-TCDN ngày
03/05/2017, Giấy chứng nhận đăng
ký bổ sung hoạt động giáo dục
nghề
nghiệp
số
41a/2017/GCNĐKBS-TCDN ngày
30/05/2017 của Tổng cục trưởng
Tổng cục Dạy nghề.

2.2.01

Quyết định 184/ QĐ-CĐNB ngày
05/3/2018 ban hành quy chế tuyển
sinh trung cấp, cao đẳng trường
CĐNNNB

2.3.02

Thông báo tuyển sinh năm 2018

2.3.03

Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh

2.3.04

Quyết định trúng tuyển

2.4.01

Kết quả khảo sát HSSV

2.4.02

QĐ áp dụng phương thức tổ chức
đào tạo tại trường

2

5

2.5.01

Kế hoạch đào tạo năm 2019

2

6

2.6.01

Văn bản phân công giáo viên giảng
dạy năm 2019

2.6.02

Thời khóa biểu các tuần trong học
kỳ I (2018-2019)

2.6.03

Sổ lên lớp, sổ tay nhà giáo

2.6.04

Báo cáo kết quả hoạt động đào tạo
năm 2018

2.7.01

QĐ thành lập các đoàn HSSV thực
tập năm 2019

2.7.02

Văn bản nhận xét của đơn vị sử
dụng lao động về HSSV thực tập

2.8.01

Giáo án của giáo viên

2

2

7

8
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TT

MC sử dụng
chung cho
các tiêu chí,
tiêu chuẩn

Tiêu
chí

Tiêu
chuẩn

Mã minh
chứng
(MC)

2

9

2.9.01

Thống kê trang thiết bị ở lớp học,
giảng đường

2.9.02

Giáo án điện tử của giáo viên

2.10.01

Biên bản kiểm tra, giám sát hoạt
động dạy và học

2

10

2

11

2

2
2

2

3

3

3
3

12

13

2.10.01
2.12.01
2.12.02

Thông tư 09/TT-BLĐTBXH ngày
13/3/2017

2.12.03

Thông tư 10/TT-BLĐTBXH ngày
13/3/2017

2.13.01

Quy định tổ chức thực tập tốt
nghiệp cho HSSV
2.12.01

3
4

Quyết định 417/QĐ-CĐNB ngày
11/5/2017 ban hành quy định thi
kết thúc môn học, mô đun

2.14.01

Sổ cấp phát văn bằng

2.15.01

Kế hoạch rà soát các quy định thi,
kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp.

2.15.02

Quyết định ban hành quy định thay
thế, quy định bổ sung

1

2

Biên bản kiểm tra, giám sát hoạt
động dạy và học
Quyết định 417/QĐ-CĐNB ngày
11/5/2017 ban hành quy định thi
kết thúc môn học, mô đun

14

15

Tên minh chứng

1.4.02

Quy định về hoạt động của trường
năm 2019

3.1.02

Biên bản họp Hội đồng thi đua
khen thưởng

3.1.03

Kết quả xét thi đua khen thưởng

3.2.01

Kế hoạch tuyển dụng năm 2019

3.2.02

Kế hoạch quy hoạch cán bộ năm
2019
1.4.02

Danh sách nhà giáo của trường
Quy định về hoạt động của trường
năm 2019

3.1.03

Kết quả xét thi đua khen thưởng

3.3.01
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TT

MC sử dụng
chung cho
các tiêu chí,
tiêu chuẩn

Tiêu
chí

Tiêu
chuẩn

Mã minh
chứng
(MC)

3

5

3.5.01

Nghị định 143/2016/NĐ-CP ngày
14/10/2016

3.5.02

Số liệu HSSV quy đổi

3.5.03

Số liệu nhà giáo quy đổi

3

6

3.3.01

Danh sách nhà giáo của trường

3.3.01

Danh sách nhà giáo của trường
Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH
ngày 10/3/2017

3.6.02

3

7

3

8

3

9

3

10

Tên minh chứng

2.6.03

Sổ lên lớp, sổ tay nhà giáo

1.4.02

Quy định về hoạt động của trường
năm 2019
Danh sách nhà giáo, CBVC được
cữ đi học tập bồi dưỡng

3.8.01
1.4.02

Quy định về hoạt động của trường
năm 2019
Báo cáo tổng kết năm 2018

3.10.01
1.4.03

Biên bản Hội nghị CBVC năm
2019

3

11

3.11.01

Danh sách trích ngang Ban Giám
hiệu

3

12

3.12.01

Quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm
cán bộ quản lý

3.12.02

Hồ sơ bổ nhiệm, miễn nhiệm

3.13.01

Danh sách CBQL

3

13

3

14

3

15

3.8.01

Danh sách nhà giáo, CBVC được
cữ đi học tập bồi dưỡng
Danh sách CBVC Nhà trường

3.15.01
3.8.01

Danh sách nhà giáo, CBVC được
cữ đi học tập bồi dưỡng

4

1

4.1.01

Các chương trình đào tạo của
trường

4

2

4.2.01

Quyết định điều chỉnh chương
trình đào tạo

4

3

4.2.01

Quyết định điều chỉnh chương
trình đào tạo
81

TT

MC sử dụng
chung cho
các tiêu chí,
tiêu chuẩn

Tiêu
chí

Tiêu
chuẩn

Mã minh
chứng
(MC)

4

4

4.4.01

Quyết định thành lập Hội đồng
thẩm định chương trình đào tạo

4.4.02

Biên bản họp Hội đồng thẩm định
chương trình đào tạo

4.4.03

Các quyết định ban hành chương
trình đào tạo

4.4.04

Danh sách nhà giáo, cán bộ khoa
học kỹ thuật, chuyên gia tham gia
xây dựng và thẩm định chương
trình đào tạo.

Tên minh chứng

4

5

4.4.04

Danh sách nhà giáo, cán bộ khoa
học kỹ thuật, chuyên gia tham gia
xây dựng và thẩm định chương
trình đào tạo.

4

7

4.2.01

Quyết định điều chỉnh chương
trình đào tạo

4

8

4.2.01

Quyết định điều chỉnh chương
trình đào tạo

4

12

4.12.01

Các chương trình đào tạo của
trường

4

14

4.14.01

Danh mục giáo trình

4.14.02
5

1

5.1.01

5

2

5.2.01

5.2.02

5

3

5.2.01

Báo cáo kết quả thu thập ý kiến
của CNVC và HSSV
Giấy chứng nhận QSDĐ cấp ngày,
01 tháng 11, năm 2000, của Chủ
tịch UBND tỉnh Tiền Giang
Quyết định số 1818/QĐ-BNNXDCB ngày 04/05/2001 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật,
tổng dự toán công trình cải tạo XD
trường.
Quyết định số 3939/QĐ-BNN-KH
ngày 05/10/2015 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và PTNT về việc phê
duyệt dự án Quy hoạch trường
Quyết định số 1818/QĐ-BNNXDCB ngày 04/05/2001 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT
về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật,
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TT

Tiêu
chí

5

Tiêu
chuẩn

4

Mã minh
chứng
(MC)

MC sử dụng
chung cho
các tiêu chí,
tiêu chuẩn

Tên minh chứng
tổng dự toán công trình cải tạo XD
trường.
Giấy chứng nhận thẩm duyện về
phòng cháy, chữa cháy số 61/T ĐPCCC của phòng CSPCCC công
an Tiền Giang cấp ngày 25/7/2013.
Báo cáo quản lý chất thải nguy hại
năm 2016 số 1462/BC-CĐNB
ngày 20/12/2016.
Báo cáo số 70/BC-NB ngày
7/2/2017.

5.4.01

5.4.02
5

5

5.5.01

5

8

5.8.01

Danh mục trang thiết bị của
Trường

5.8.02

Bảng tổng hợp DMTB tối thiểu do
Bộ LĐTBXH ban hành

5

13

5.13.01

Danh mục sách, tài liệu tham khảo
tại thư viện

5

14

5.14.01

Nội quy hoạt động của thư viện

6

1

6.1.01

Danh sách giáo viên đăng ký đề tài
khoa học cấp trường năm 2019

6.1.02
1.4.02
6

6

2

Danh sách các sáng kiến cải tiến,
đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo
năm 2019

6.2.01

3

Thông báo đăng ký danh hiệu thi
đua đầu năm học
Quy định về hoạt động của trường
năm 2019

6.2.01

Danh sách các sáng kiến cải tiến,
đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo
năm 2019

6.2.01

Danh sách các sáng kiến cải tiến,
đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo
năm 2019

6

4

6

5

6.5.01

Văn bản ký kết hợp tác với các
trường ở Lào, Thái Lan và Mỹ.

7

1

7.1.01

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019

7.1.02

Dự toán thu chi tài chính 2019

7.1.03

Báo cáo tài chính 2019
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TT

Tiêu
chí

7

Tiêu
chuẩn

2

Mã minh
chứng
(MC)

MC sử dụng
chung cho
các tiêu chí,
tiêu chuẩn

QĐ số 597/QĐ-CĐNB ngày
12/6/2017 về thu học phí năm học
2017-2018

7.2.01
7.1.02

7

3
4

7.1.02

Dự toán thu chi tài chính 2019

7.1.03

Báo cáo tài chính 2019
Hồ sơ quyết toán 2019

7.4.01
7.1.01

7

5

7

6

8

1

2

7.1.03

Sổ tay HSSV
Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày
02/10/2015 về miễn giảm học phí
Đơn xét miễn giảm học phí, con
thương binh, bệnh bênh, nghề độc
hại
Quyết định miễn giảm học phí.

8.2.01

8.2.03
3

Quyết định số 396 về thi đua khen
thưởng HSSV.
Quyết định xét thi đua và bổng.

8.3.01
8.3.02
8.3.03
8.3.04

8

4

Báo cáo tài chính 2018
Thời khóa biểu sinh hoạt đầu khóa,
cuối khóa

8.1.01

8.2.02

8

Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019
Biên bản Hội nghị CBVC năm
2019

7.5.01

8.1.02
8

Dự toán thu chi tài chính 2019
Sổ sách kế toán

7.2.02
7

Tên minh chứng

8.1.01

Quyết định thành lập quỹ khuyến
học.
Quyết định trao học bổng quỹ
khuyến học.
Lịch sinh hoạt đầu khóa

8.4.01

Qui chế tuyển sinh của nhà trường
năm 2019

8.4.02

Nội quy ra vào Trường

8.4.03

Nội quy ký túc xá

8.4.04

Nội quy lớp học

8.4.05

Nội quy phòng học thực hành, nội
quy phòng học thí nghiệm
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TT

Tiêu
chí

8

Tiêu
chuẩn

5

Mã minh
chứng
(MC)

MC sử dụng
chung cho
các tiêu chí,
tiêu chuẩn

8.4.06

Nội quy thư viện

8.5.01

Báo cáo cơ sở vật chất của Phòng
Quản trị & QLTB
Báo cáo chào cờ đầu tháng

8.5.02

8.6.02

Báo cáo cơ sở vật chất của Phòng
Quản trị & QLTB
Báo cáo cơ sở vật chất của Phòng
Quản trị & QLTB
Kết quả khám sức khỏe định kỳ

8.6.03

Tự đánh giá kết quả y tế.

8.6.04

Biên bản đánh giá của trung tâm y
tế dự phòng.

8.7.01

Kế hoạch thăm, tặng quà gia đình
chính sách và giao lưu Đồn biên
phòng Kiểng Phước; Đoàn TN.

8.7.02

Kế hoạch Tổ chức Đại hội TDTT
cấp trường; 02/3/2019; Đoàn TN.

8.7.03

Kế hoạch Tổ chức Hội thi “Tìm
hiểu Pháp luật năm 2019”; Ban
tuyên truyền Phổ biến Giáo dục
pháp luật Nhà trường.

8.7.04

Quyết định V/v Kiện toàn Trung
đội tự vệ Cơ quan năm 2019; Chỉ
huy trưởng.

8.7.05

Quyết định V/v Thành lập Đội
hình Thanh niên tình nguyện Hè
năm 2019; Đoàn TN.

8.7.06

Kế hoạch Tham gia Ngày hội văn
hóa ASEAN, tại huyện Gò Công
Đông; Đoàn TN.

8.7.07

Kế hoạch Tổ chức Hiến máu tình
nguyện năm học 2019-2020;
8/11/2019; Đoàn TN.

8.7.08

Quyết định V/v Cử Đoàn tham gia
Hội thi liên hoan “Thanh niên Hát
dân ca vọng cổ năm 2019”; Đoàn
TN.

8.7.09

Kế hoạch Tổ chức Hội diễn Văn

8.5.01
8

8

6

7

Tên minh chứng

8.5.01
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TT

Tiêu
chí

Tiêu
chuẩn

Mã minh
chứng
(MC)

MC sử dụng
chung cho
các tiêu chí,
tiêu chuẩn

Tên minh chứng
nghệ Chào mừng Ngày Nhà giáo
Việt Nam 20/11; Đoàn TN.

8

8

9

8

9

8.1.01

Quyết định thành lập Trung tâm
Giới thiệu việc làm và Quan hệ
doanh nghiệp.

8.1.02

Báo cáo Điều tra việc làm HSSV
sau tốt nghiệp.

8.9.01

Kế hoạch tổ chức tư vấn việc làm
và tuyển dụng năm 2019

8.9.02

Danh sách HSSV tham gia buổi Tư
vấn và tuyển dụng trực tiếp năm
2019.

1

8.9.01

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến các
đơn vị sử dụng lao động

9.1.01
9

9

9

2

3

4

9

5

9

6

Kế hoạch tổ chức tư vấn việc làm
và tuyển dụng năm 2019

7.5.01

Biên bản Hội nghị CBVC năm
2019

9.2.01

Mẫu phiếu lấy ý kiến CBVC

9.2.02

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến CBVC

9.3.01

Mẫu phiếu lấy ý kiến HSSV

9.3.02

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến HSSV

9.4.01

Kế hoạch tự kiểm định chất lượng
cơ sở giáo dục nghề nghiệp (KH số
127/KH-CĐNB ngày 26/2/2019).

9.4.02

CV
23/TCDN-KĐCL
ngày
26/1/2018 về việc hướng dẫn đánh
giá các tiêu chí tiêu chuẩn kiểm
định chất lượng trường cao đẳng,
trung cấp.

9.4.03

TT số 15/2017/TT-BLĐTBXH
ngày 8/6/2017 quy định về tiêu chí,
tiêu chuẩn kiểm định chất lượng
giáo dục nghề nghiệp.

9.5.02
8.9.01

Kế hoạch công tác đảm bảo chất
lượng năm 2019.
Kế hoạch tổ chức tư vấn việc làm
và tuyển dụng năm 2019.
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TT

Tiêu
chí

Tiêu
chuẩn

Mã minh
chứng
(MC)

MC sử dụng
chung cho
các tiêu chí,
tiêu chuẩn

Tên minh chứng

9.6.01

Danh sách tên, địa chỉ doanh
nghiệp lấy ý kiến góp ý.

9.6.02

Thống kê kết quả ý kiến của các
doanh nghiệp
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