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PHẦN I: GIỚI THIỆU VỀ TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG  

 

I. Thông tin chung của nhà trƣờng 

1. Tên trƣờng:  

- Tiếng Việt: Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang 

- Tiếng Anh: Tien Giang Medical college  

2. Tên trƣớc đây: Trƣờng Trung học Y tế Tiền Giang  

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang 

4. Địa chỉ trƣờng: Số 83, đƣờng Thái Sanh Hạnh, P.9, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

5. Thông tin liên hệ: Điện thoại: 0733.872970  Số fax: 0733.851160 

E-mail: caodangytetg@tiengiang.gov.vn. Hoặc truongcaodangytetg@gmail.com  

Website: www.caodangytetg.edu.vn 

6. Năm thành lập trƣờng: 2007 

7. Loại hình trƣờng đào tạo: Công lập   

II. Khái quát về lịch sử phát triển và các thành tích nổi bật của nhà trƣờng: 

Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang là tiếp nối của Trƣờng Y sĩ Dân Y Khu VIII, ra 

đời trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc vào cuối năm 1965. Hòa bình lập lại, 

ngày 23 tháng 9 năm 1978 Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ra Quyết định thành lập 

Trƣờng Trung học Y tế Tiền Giang. Tiếp sau đó, vào ngày 20 tháng 9 năm 2007, Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ra Quyết định số 5984/QĐ-BGDĐT thành lập trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền 

Giang. 

Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang là cơ sở đào tạo và bồi dƣỡng cán bộ y tế có 

trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Trƣờng nằm trong hệ thống các trƣờng cao đẳng, 

đại học của cả nƣớc, chịu sự quản lý toàn diện của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, chịu 

sự quản lý nhà nƣớc về giáo dục và đào tạo của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội và 

chịu sự quản lý về chuyên môn của Bộ Y tế. Nhà trƣờng bắt đầu đào tạo Điều dƣỡng cao 

đẳng chính quy (niên khóa 2008 - 2009); Điều dƣỡng cao đẳng liên thông (niên khóa  

2011 – 2012); Hộ sinh cao đẳng chính quy (2013 – 2014); Hộ sinh cao đẳng liên thông 

(2017 – 2018); Dƣợc sĩ cao đẳng chính quy (2014 – 2015); Dƣợc sĩ cao đẳng liên thông 

(2017 – 2018). Ngoài ra, nhà trƣờng còn đào tạo nhiều ngành trình độ trung cấp và các 

trình độ sơ cấp. Đào tạo lại, đào tạo liên tục, bồi dƣỡng kiến thức và kỹ năng y học cho 

cán bộ y tế theo các chuyên ngành đào tạo.  

Trƣờng luôn ý thức đƣợc chất lƣợng đào tạo là sự sống còn, là trách nhiệm đối với 

xã hội. Do vậy, việc giữ gìn uy tín, xây dựng thƣơng hiệu và đào tạo nguồn nhân lực có 

chất lƣợng cao là mục tiêu phấn đấu của trƣờng. Để đảm bảo thực hiện mục tiêu đó, 

trƣờng đã không ngừng cải tiến chƣơng trình, đổi mới phƣơng pháp giảng dạy và mở rộng 

mailto:caodangytetg@tiengiang.gov.vn
mailto:truongcaodangytetg@gmail.com
http://www.caodangytetg.edu.vn/
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ngành nghề đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và đào tạo đồng thời đẩy 

mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ phục vụ sự phát triển kinh 

tế - xã hội. 

Về bộ máy, cơ cấu tổ chức đến thời điểm này đã đƣợc kiện toàn, hoàn thiện và hoạt 

động hiệu quả. Cơ sở vật chất không ngừng đƣợc tăng cƣờng, trƣờng đã đƣợc đầu tƣ 

nguồn vốn để cải tạo, xây dựng mới, mua sắm trang thiết bị, máy móc hiện đại, đến nay cơ 

sở vật chất cơ bản đáp ứng đƣợc nhiệm vụ đào tạo. Trong thời gian qua công tác xây dựng đội 

ngũ giảng viên đƣợc coi trọng và phát triển về cả số lƣợng cũng nhƣ chất lƣợng. Đến nay, 

tổng số viên chức là nhà giáo là 82 ngƣời đầy đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng tốt nhất yêu 

cầu đào tạo hiện tại của Trƣờng cũng nhƣ đào tạo trình độ cao hơn.   

* Một số thành tích nổi bật: 

- Năm 2005: Trƣờng đạt Huân chƣơng lao động hạng ba. 

- Năm 2012: Tập thể trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang đạt Huân chƣơng lao động 

hạng Nhì. 

- Năm 2013: Thủ tƣớng Chính phủ tặng bằng khen cho Phòng Công tác học sinh – 

sinh viên và 02 CBVC; Bộ GD và ĐT tặng bằng khen cho 01 CNVC nhà trƣờng. 

- Năm 2015: Nhà trƣờng đƣợc Cờ thi đua hạng Nhì của UBND tỉnh, 03 tập thể 

Phòng ĐT-NCKH, Khoa Dƣợc, Khoa Điều dƣỡng UBND tỉnh tặng Bằng khen Tập thể lao 

động xuất sắc. 

- Năm 2016: Nhà trƣờng đƣợc Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng khen Tập thể hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền: 02 tập thể: Phòng ĐT-NCKH, Khoa Dƣợc và 03 tập 

thể phòng ĐT-NCKH, Khoa Dƣợc, Khoa KHCB đƣợc UBND tỉnh tặng Bằng khen Tập 

thể lao động xuất sắc và 01 Bằng khen của Thủ tƣớng chí phủ cho 01 cá nhân. 

- Năm 2017: Nhà trƣờng đƣợc Bằng khen của UBND tỉnh; Bằng khen Tập thể hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền: 03 tập thể là Phòng ĐT-NCKH, Phòng KT-ĐBCL và 

Khoa KHCB. 

- Năm 2018: Nhà trƣờng đƣợc Huân chƣơng lao động hạng nhất; Bằng khen Tập 

thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền: 03 tập thể là Phòng ĐT-NCKH, Phòng KT-

ĐBCL và Khoa KHCB. 

 Năm 2019: Nhà trƣờng đƣợc Huân chƣơng lao động hạng nhất; Bằng khen Tập thể 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liền: 03 tập thể là Phòng ĐT-NCKH, Phòng KT-

ĐBCL và Khoa KHCB. 

- Năm 2020: Bằng khen Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Khoa KHCB. 

III. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của trƣờng:  

 1. Cơ cấu tổ chức 

1.1. Ban giám hiệu:  
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Ban Giám hiệu trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Hội 

đồng trƣờng. Thành viên BGH gồm 01 Hiệu trƣởng và 02 Phó hiệu trƣởng, đƣợc phân 

công theo sơ đồ tổ chức 

- Hiệu trƣởng: TS.BS. Nguyễn Hùng Vĩ 

- Phó hiệu trƣởng phụ trách đào tạo: Ths. BS Lê Minh Đức 

- Phó hiệu trƣởng phụ trách tổ chức hành chính: BS. CKI  Đỗ Văn Hồng 

1.2. Tổ chức Đảng và các đoàn thể trong nhà trƣờng: 

- Nhà trƣờng có 01 Đảng bộ và 05 Chi bộ. 

- Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

- Công đoàn cơ sở. 

- Ban nữ công. 

1.3. Các phòng chức năng: 06 phòng   

- Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học 

- Phòng Tổ chức - Hành chính 

- Phòng Tài chính - Kế toán 

- Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 

- Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lƣợng  

- Phòng Quản trị - Thiết bị. 

1.4. Các khoa và Bộ môn: 04 khoa 

-  Khoa Y: 05 bộ môn (Y học cơ sở; Nội; Ngoại; Nhi; Nhiễm – YH dự phòng) 

- Khoa Dƣợc: 03 bộ môn (Thực vật – Dƣợc liệu; Hóa - Hóa dƣợc - Dƣợc lý- Bào chế - 

Quản lý dƣợc) 

- Khoa Khoa học cơ bản: 05 bộ môn (Chính trị - Pháp luật; Khoa học tự nhiên; Ngoại 

ngữ ; Tin học và Giáo dục thể chất – An ninh Quốc phòng) 

- Khoa Điều dƣỡng – Kỹ thuật Y học: 01 bộ môn (Phục hồi chức năng) 
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  2. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trƣờng 
 

Các đơn vị (bộ 

phận) 

Họ và tên Chức danh, học vị, chức vụ Điện thoại, E-mail 

1. Hiệu 

trƣởng 

Nguyễn Hùng Vĩ Tiến sĩ  Bác sĩ 

Hiệu trƣởng 

02733879739 

nguyenhungvi2008@gmail.com 

2. Phó Hiệu 

trƣởng  

1. Đỗ Văn Hồng 

 

BSCK1  

Phó Hiệu trƣởng 

02733958490 

dovanhong.cdyt@gmail.com 

2. Lê Minh Đức ThS bác sĩ 

Phó Hiệu trƣởng 

02733875577 

leminhduc.cdyttg@gmail.com 

3. Các tổ 

chức Đảng, 

Đoàn TN, 

Công đoàn 

1. Đỗ Văn Hồng 

 

BSCK1 

Bí thƣ Đảng ủy 

02733958490 

dovanhong.cdyt@gmail.com 

2. Đỗ Bích Ngọc ThS Sinh học 

Bí thƣ Đoàn TNCSHCM 

0907330533 

bichngoccdyttg@gmail.com 

3. Lê Văn Tùng CN Xã hội học 

Chủ tịch Công đoàn 

02733838226 

lvtung57@gmail.com 

4. Các phòng 

chức năng  

1. Nguyễn Ngọc Hân CN Sinh học 

Phó phòng Tổ chức – HC 

02733872970 

Nguyenhan.khtn08@ gmail.com 

2. Trần Thanh Hải 

 

Tiến sĩ  Bác sĩ 

Trƣởng phòng  Đào tạo – NCKH 

02733951464 

tranthanhhaicdyttg@gmail.com 

3. Mai Trung Hƣng NCS 

Trƣởng phòng Khảo thí - ĐBCL 

02733958678 

Maitrunghung87@gmail.com 

4. Võ Thế Sang  Bác sĩ 

Trƣởng Phòng Công tác - HSSV 

02733958505 

sangvothe@yahoo.com.vn. 

5. Nguyễn Hùng Vĩ  Tiến sĩ  Bác sĩ 

Phụ trách Phòng Tài chính -KT 

02733879739 

nguyenhungvi2008@gmail.com 

6. Tạ Công Đạt Thạc sĩ 

Trƣởng phòng Quản Trị - Thiết bị 

02733861119 

congdatcdtg@gmail.com 

5. Các khoa 1. Nguyễn Tuấn 

Khanh 

Thạc sĩ Bác sĩ 

Trƣởng Khoa Y 

02733958379 

nguyentuankhanhcdyt@gmail.com 

2. Nguyễn Hoàng 

Nhƣ Anh 

Thạc sĩ  

Phó trƣởng Khoa Điều dƣỡng - 

KTYH 

02733958787 

nhuanh.cdyttg@gmail.com 

3. Trƣơng Thị Thu 

Trang 

Thạc sĩ  

Trƣởng Khoa Dƣợc 

02733958479 

thutrang.truong1984@gmail.com 

4. Lê Văn Tùng Cử nhân 

Trƣởng Khoa Khoa học cơ bản; 

Chủ tịch Công đoàn 

 

 

02733838226 

Lvtung57@gmail.com 

mailto:dovanhong.cdyt
mailto:dovanhong.cdyt
mailto:Daotao.caodangytetg@gmail.com
mailto:dovanhong.cdyt
mailto:Daotao.caodangytetg@gmail.com
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Các đơn vị (bộ 

phận) 

Họ và tên Chức danh, học vị, chức vụ Điện thoại, E-mail 

6. Các bộ 

môn 

   

1. Lƣu Hồng Minh ThS Bác sĩ, Tổ trƣởng Bộ môn Nội drminhcdyt@gmail.com 

2. Phạm Quốc Định BSCKI, Tổ trƣởng Bộ môn Ngoại dinhbs @gmail.com 

3. Phan Thanh Tùng BS, Tổ trƣởng Bộ môn Nhiễm –Y 

học dự phòng 

Phanthanhtung1964@gmail.com 

4. Giảng Thị Mộng 

Huyền 

ThS Bác sĩ, Tổ trƣởng Bộ môn Y 

học cơ sở 

bsgiangthimonghuyen@gmail.com 

5. Huỳnh Thị Ngọc 

Trúc 

DS, Trƣởng Bộ môn Thực vật-

Dƣợc liệu 

minhtruc22@gmail.com 

6. Trƣơng Thị Thu 

Trang 

DS, Phó Bộ môn Hóa - Hóa dƣợc thutrang.truong1984@gmail.com 

7. Võ Thị Kin Niên DS, Trƣởng Bộ môn Hóa dƣợc - 

Dƣợc lý- Bào chế - Quản lý dƣợc) 

kimniendc@gmail.com 

8. Trần Thị Xuân Mai ThS, Trƣởng Bộ môn Chính trị-

Pháp luật 

xuanmaimiss@yahoo.com 

9. Thái Thị Ngọc Lê CN, Trƣởng Bộ môn Anh văn ngocle.rose@gmail.com 

10. Nguyễn Thanh 

Nhi 

CN, Trƣởng Bộ môn  Ggiáo dục 

thể chất-An ninh quốc phòng 

khcb.cdyt.edu.@gmail.com 

11. Nguyễn Ngọc 

Hoàn Kim 

ThS, Trƣởng Bộ môn Tin học hoankim81@gmail.com 

7. Thƣ ký 

khoa 

1. Lƣơng Trần Anh 

Thƣ 

Kỹ sƣ, Thƣ ký Khoa Y luongtrananhthu2209@ gmail.com 

 2. Trần Thị Cẩm 

Hồng 

CNĐD, Thƣ ký Khoa Điều dƣỡng 

– KTYH 

camhong207@gmail.com 

3. Trịnh Thị Sơn Nhi CNĐD, Thƣ ký Khoa KHCB trinhthisonnhi@gmail.com 

4. Nguyễn Kim Ngân CN Hệ thống thông tin quản lý, 

Thƣ ký Khoa Dƣợc 

khoaduoccdyt@ gmai.com 

 3. Tổng số cán bộ của nhà trƣờng (tính đến thời điểm đánh giá): 136 

 - Nam: 58                     - Nữ: 78 

 - Biên chế: 101             - Hợp đồng: 35 

 - Giáo viên cơ hữu: 82       - CBCNV: 54 

 - Giáo viên thỉnh giảng: 45     

      4. Tuổi trung bình của cán bộ giảng dạy (CBGD) (biên chế và hợp đồng): 39 

     5. Tỷ lệ CBGD có học vị và chức danh (biên chế và hợp đồng) 

 - TSKH/TS      : 02 ngƣời, chiếm  1,9% 

- Thạc sĩ    : 28 ngƣời, chiếm  26,4% 

- Chuyên khoa I    : 07 ngƣời, chiếm  6,6% 

- Đại học        : 36 ngƣời, chiếm  34% 

- Cao đẳng      : 01 ngƣời, chiếm  0,9% 



7 

- Nghiên cứu sinh    : 04 ngƣời, chiếm  3,8% 

- Đang học CKII   : 01 ngƣời, chiếm  0,9% 

- Đang học cao học    : 04 ngƣời, chiếm  3,8% 

- Đang học CKI   : 01 ngƣời, chiếm  0,9% 

IV. Các nghề đào tạo và quy mô đào tạo của trƣờng 

1. Danh sách các nghề đào tạo theo từng trình độ 

STT 

TÊN NGHỀ VÀ 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO 

TẠO 

TUYỂN SINH ĐẾN 2020 

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020 

CAO ĐẲNG 1039 810 609 

1 Diều dƣỡng 70 79 76 

2 Dƣợc sĩ 214 228 150 

3 Hộ sinh 7 9 9 

4 Điều dƣỡng liên thông 126 67 64 

5 Dƣợc sĩ liên thông 515 334 265 

6 Hộ sinh liên thông 107 93 45 

 TRUNG CẤP 176 99 142 

1 Y sĩ  56 104 

2 Y sĩ định hƣớng YHDP 80   

3 Y sĩ định hƣớng YHCT 0 25 0 

4 Điều dƣỡng 96 0 18 

5 Dƣợc sĩ 0 18 20 

SƠ CẤP 0 0 0 

1 Dƣợc tá 0 0 0 

 2. Các loại hình đào tạo của nhà trƣờng 

 -  Chính quy: có       

-   Không chính quy: có (các lớp dạy ngoài giờ, ngắn hạn, bồi dƣỡng chuyên đề) 

 3. Tổng số các khoa đào tạo: 04 Khoa + 11 bộ môn 

4. Tổng số chuyên ngành đào tạo: 10 

5. Tỉ lệ học sinh quy đổi trên 1 giáo viên quy đổi:  20,19 HS /GV (2928/145) 

6. Số cán bộ giảng dạy tham gia nghiên cứu khoa học (NCKH) (tính theo số báo 

cáo KH từ cấp trƣờng trở lên trong 3 năm gần nhất):  
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- Năm học: 2017 – 2018: 73 giáo viên 

- Năm học: 2018 – 2019: 58 giáo viên 

- Năm học: 2019 – 2020: 54 giáo viên 

  7. Số lƣợng học sinh (3 năm gần nhất) 

Năm học 
Cao đẳng Trung cấp 

Sơ cấp nghề và 

dạy thƣờng 

xuyên 
Tổng cộng 

Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 

2017 - 2018 589 1483 252 604 0 0 2928 

2018 - 2019 339 1203 412 811 76 58 2899 

2019 - 2020 589 1483 252 604 0 0 2928 

8. Số học sinh quốc tế (nếu có) trong 3 năm gần đây nhất: Nhà trƣờng chƣa có 

liên kết đào tạo học sinh quốc tế 

9. Tỷ lệ học sinh có chỗ ở trong kí túc xá (KTX)/tổng số học sinh có nhu cầu ở 

KTX: từ năm học 2016 - 2017, nhà trƣờng bắt đầu xây Ký túc xá với quy mô (1 trệt, 7 

lầu) dự kiến năm học 2019 - 2020 sẽ hoàn tất và đƣa vào sử dụng, đáp ứng 100% học sinh 

có nguyện vọng ở KTX.  

10. Số lƣợng và tỷ lệ học sinh tham gia NCKH trong 3 năm gần đây nhất: 

 - Năm học: 2017 – 2018: 11 đề tài, 124 SV tham gia, tỷ lệ: 3,52% 

 - Năm học: 2018 – 2019: 16 đề tài, 171 SV tham gia, tỷ lệ: 5,89% 

- Năm học: 2019 – 2020: 04 đề tài, 31 SV tham gia, tỷ lệ: 1,08 % 

V. Cơ sở vật chất, thƣ viện, tài chính 

1. Tổng diện tích đất sử dụng của trƣờng (tính bằng m
2
): 18.228m

2
.  

2. Diện tích sử dụng, cụ thể: 

- Khối Thực hành - Thư viện (2010): 

+  Khối Thực hành: quy mô 1 trệt và 4 lầu với diện tích sàn xây dựng: 6.166 m
2
.  

+ Thƣ viện: diện tích sàn xây dựng: 324,31 m
2
.  

- Khối Giảng đường (2013): quy mô 1 trệt và 4 lầu với diện tích sàn xây dựng: 3.660 

m
2
. Gồm 8 giảng đƣờng 50 chỗ, 5 giảng đƣờng 75 chỗ, 6 giảng đƣờng 100 chỗ. 

- Khối Hành chánh (2014): 

+ Khối Hành chánh quy mô 1 trệt và 4 lầu với diện tích sàn xây dựng: 3.659,60 m
2
. 

Gồm công tác hành chánh, thƣ viện, phòng LAB; 2 giảng đƣờng 75 chỗ, 4 giảng đƣờng 

100 chỗ. 

+ Cầu nối: tổng diện tích xây dựng: 458 m
2
. 

+ Sân đƣờng nội bộ: tổng diện tích xây dựng: 3.500 m
2
. 

+ Cổng hàng rào (chiều dài: 69,80 m) + Nhà bảo vệ (diện tích xây dựng: 17,64 m
2
). 

+ Nhà xe: tổng diện tích xây dựng: 952 m
2
. 



9 

- Khối Hội trường - Ký túc xá - Khu phụ trợ (2017) gồm:  

+ Hội trƣờng (giảng đƣờng lớn 650 chỗ): gồm 1 trệt, 2 lầu, tổng diện tích sàn xây 

dựng: 2.294,28 m
2
. 

+ Khối Ký túc xá + Căn tin + TDTT: gồm 1 trệt, 7 lầu, tổng diện tích sàn xây dựng: 

7.572,51m
2
. 

+ Hồ bơi: tổng diện tích sàn xây dựng: 624,68 m
2
. Phần mặt hồ có kich thƣớc: 

12,0m x 25,0m. Gồm 5 làn bơi. 

+ Cầu nối: gồm 1 trệt, 2 lầu, tổng diện tích sàn xây dựng: 278,36 m
2
. 

+ Nhà xe giáo viên: tổng diện tích sàn xây dựng: 238,18 m
2
. 

+ Cổng hàng rào dài 516 m 

+ Sân đƣờng: diện tích 2.087,21 m
2
. 

+ Trạm xử lý nƣớc thải: cho toàn trƣờng với công xuất 70 m
3
/ngày đêm. 

3. Tổng số đầu sách trong thƣ viện của nhà trƣờng: 4.082 

Tổng số đầu sách chuyên ngành: 3.045 

4. Tổng số máy tính của trƣờng: 314 

- Dùng cho văn phòng: 55 

- Dùng cho học sinh, sinh viên học tập: 259 

5. Tổng kinh phí đào tạo trong 3 năm trở lại đây: 

- Năm học 2017 – 2018: 226,000,000 đồng 

- Năm học 2018 – 2019: 166,990,064 đồng 

- Năm học 2019 – 2020: 31,100,000 đồng 

6.Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 3 năm trở lại đây 

- Năm học 2017 – 2018: 19,241,736,000 đồng 

- Năm học 2018 – 2019: 17,193,071,000 đồng 

- Năm học 2019 – 2020: 13,561,809,000 đồng 

7.  Tỷ lệ kinh phí chi cho NCKH trong 3 năm trở lại đây:  

- Năm học 2017 – 2018: 151,680,000 đồng 

- Năm học 2018 – 2019: 125,280,000 đồng 
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PHẦN II: KẾT QUẢ TỰ KIỂM ĐỊNH CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

1. Đặt vấn đề  

Thực hiện Thông tƣ số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2011 của Bộ Lao động 

– Thƣơng binh và Xã hội quy định quy trình thực hiện kiểm định chất lƣợng dạy nghề; 

Căn cứ Thông tƣ số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trƣởng Bộ Lao động 

– Thƣơng binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lƣợng giáo dục 

nghề nghiệp; Thông tƣ số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trƣởng Bộ 

Lao động – Thƣơng binh và Xã hội quy định hệ thống đảm bảo chất lƣợng của cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp; Thực hiện Công văn số 453/TCGDNN-KĐCL ngày 25 tháng 3 năm 

2019 của Tổng cục trƣởng Tổng cục Dạy nghề về việc hƣớng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn 

kiểm định chất lƣợng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trƣờng trung cấp, cao đẳng. 

Công văn số 1318/TCGDNN-KĐCL ngày 16 tháng 6 năm 2020 của Tổng cục trƣởng 

Tổng cục Dạy nghề về việc thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lƣợng của cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp năm 2020. Công văn số 1842/SLĐTBXH-GDNN ngày 29 tháng 7 

năm 2020 của Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội Tiền Giang về việc thực hiện quy 

định hệ thống bảo đảm chất lƣợng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020. 

Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang xác định kiểm định chất lƣợng (KĐCL) có vai 

trò nhƣ là một động lực bên trong cùng với sự hỗ trợ, khuyến khích từ bên ngoài giúp nhà 

trƣờng có điều kiện đánh giá lại mình một cách toàn diện, đầy đủ thông qua việc xem xét 

và xây dựng báo cáo tự đánh giá, nâng cao năng lực hoạt động của nhà trƣờng  để tiến tới 

xây dựng một cơ sở giáo dục nghề nghiệp (CSGDNN) có chất lƣợng cao. Nói cách khác 

thông qua KĐCL, thƣơng hiệu, uy tín của một nhà trƣờng sẽ đƣợc xã hội biết đến và thừa 

nhận. 

Để thực hiện đƣợc các yêu cầu trên, Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang ban hành 

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá; Ban Thƣ ký và các nhóm chuyên 

trách. Ban Hành các kế hoạch tự đánh giá chất lƣợng cơ sở giáo dục nghề nghiệp hàng 

năm. 

2. Tổng quan chung 

2.1. Căn cứ tự đánh giá 

- Thông tƣ số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2011 của Bộ trƣởng Bộ Lao động – 

Thƣơng binh và Xã hội quy định quy trình thực hiện kiểm định chất lƣợng dạy nghề;  

- Thông tƣ số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ trƣởng Bộ Lao động 

– Thƣơng binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lƣợng giáo dục 

nghề nghiệp; 

- Thông tƣ số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trƣởng Bộ Lao 

động – Thƣơng binh và Xã hội quy định hệ thống đảm bảo chất lƣợng của cơ sở giáo dục 

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

trƣởng Tổng cục Dạy nghề về việc hƣớng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất 

lƣợng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trƣờng trung cấp, cao đẳng. 

2.2. Mục đích tự đánh giá 

Đánh giá, xác định mức độ thực hiện mục tiêu, nội dung chƣơng trình dạy nghề; 

đánh giá về cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành, dịch vụ cho ngƣời học của nhà trƣờng 

và các điều kiện học tập của HSSV, công tác giảng dạy của GV so với bộ tiêu chí, tiêu 

chuẩn. 

 Xác định mức độ đạt đƣợc của nhà trƣờng thông qua việc đối chiếu, so sánh với các 

yêu cầu của bộ tiêu chí KĐCL của trƣờng CĐN. 

 Phát hiện các điểm không phù hợp và đề ra kế hoạch cần cải thiện trong những 

khoảng thời gian nhất định, qua đó giúp nhà trƣờng hoạch định chiến lƣợc phát triển các 

nguồn lực trong từng giai đoạn tiến tới xây dựng Trƣờng trở thành đơn vị dạy nghề đạt 

chất lƣợng cao, có thƣơng hiệu và uy tín đƣợc xã hội biết đến và thừa nhận. 

2.3. Yêu cầu tự đánh giá 

Thể hiện tính độc lập, khách quan, trung thực và minh bạch trong quá trình tự kiểm 

định. 

 Hợp tác, trao đổi, thảo luận công khai với tất cả thành viên trong trƣờng. 

 Đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch. 

2.4. Phƣơng pháp tự đánh giá 

Nghiên cứu bộ tiêu chí, tiêu chuẩn KĐCL do Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã 

hội ban hành, các tài liệu, hồ sơ minh chứng kèm theo. 

 Thu thập thông tin, rà soát các hoạt động của trƣờng và những chứng cứ để chứng 

minh. 

 Khảo sát thực tế, thảo luận, lấy ý kiến các đơn vị, CBQL, GV, HSSV và ngƣời sử 

dụng lao động. 

2.5. Các bƣớc tiến hành tự đánh giá 

- Xác định mục đích, phạm vi tự đánh giá. 

- Thành lập Hội đồng tự đánh giá của trƣờng. 

- Xây dựng kế hoạch tự đánh giá. 

- Thu thập thông tin và những chứng cứ để minh chứng. 

- Xử lý phân tích các thông tin và những chứng cứ thu đƣợc để minh chứng. 

- Đánh giá mức độ mà trƣờng đã đạt đƣợc theo từng tiêu chí, tiêu chuẩn 

KĐCLGDNN 
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- Viết báo cáo kết quả tự đánh giá 

- Công bố công khai kết quả tự đánh giá trong nội bộ trƣờng.   

- Gửi báo cáo tự đánh giá về Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội; Tổng cục giáo 

dục nghề nghiệp đúng thời gian quy định. 

3. Tự đánh giá 

3.1. Tổng hợp kết quả tự đánh giá 

TT Tiêu chí, tiêu chuẩn 

Điểm 

chuẩn 

Tự đánh 

giá của 

cơ sở 

giáo dục 

nghề 

nghiệp 

 ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

 Đạt/ 

không 

đạt 

1 Tiêu chí 1: Mục tiêu, sứ mạng, tổ chức và quản lý 12 điểm 12 điểm 

 Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và sứ mạng của trƣờng đƣợc xác định cụ 

thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, thể hiện đƣợc vai trò của 

trƣờng trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa 

phƣơng, ngành và đƣợc công bố công khai. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 2: Trƣờng thực hiện phân tích, đánh giá nhu cầu sử 

dụng nhân lực của địa phƣơng hoặc ngành để xác định các ngành, 

nghề đào tạo và quy mô đào tạo phù hợp. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 3: Trƣờng ban hành văn bản quy định về tổ chức và 

quản lý theo hƣớng đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 

các đơn vị trong trƣờng theo quy định. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 4: Hằng năm, các văn bản quy định về tổ chức và 

quản lý của trƣờng đƣợc rà soát, thực hiện điều chỉnh nếu cần 

thiết. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 5: Các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc 

trƣờng đƣợc 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 

trƣờng. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 6: Hội đồng trƣờng hoặc hội đồng quản trị, các hội 

đồng tƣ vấn, các phòng, khoa, bộ môn và các đơn vị trực thuộc 

trƣờng hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định và có 

hiệu quả. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 7: Trƣờng xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo 

chất lƣợng theo quy định. 
1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 8: Trƣờng có bộ phận phụ trách thực hiện công tác 

quản lý, đảm bảo chất lƣợng đào tạo và hằng năm hoàn thành 
1 diểm Đạt 
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TT Tiêu chí, tiêu chuẩn 

Điểm 

chuẩn 

Tự đánh 

giá của 

cơ sở 

giáo dục 

nghề 

nghiệp 

 ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

 Đạt/ 

không 

đạt 

nhiệm vụ đƣợc giao. 

 Tiêu chuẩn 9: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trƣờng 

phát huy đƣợc vai trò lãnh đạo, hoạt động đúng điều lệ và theo quy 

định của Hiến pháp và pháp luật. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 10: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trƣờng 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 lƣợng đào tạo của 

trƣờng. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 11: Trƣờng có quy định và thực hiện công tác kiểm 

tra, giám sát các hoạt động của trƣờng theo quy định nhằm nâng 

cao chất lƣợng và hiệu quả đào tạo. Hằng năm rà soát, cải tiến 

phƣơng pháp, công cụ kiểm tra, giám sát. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 12: Trƣờng có văn bản và thực hiện chế độ, chính 

sách ƣu đãi của nhà nƣớc cho các đối tƣợng đƣợc thụ hƣởng; thực 

hiện chính sách bình đẳng giới theo quy định. 

1 diểm Đạt 

2 Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo 17 điểm 15 điểm 

 Tiêu chuẩn 1: Các ngành, nghề đào tạo của trƣờng đƣợc cơ quan 

có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp. Trƣờng ban hành chuẩn đầu ra của từng chƣơng trình 

đào tạo và công bố công khai để ngƣời học và xã hội biết. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 2: Trƣờng xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh 

theo quy định. 
1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trƣờng xác định chỉ tiêu tuyển sinh và 

thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định, đảm bảo nghiêm túc, 

công bằng, khách quan. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 4: Thực hiện đa dạng hoá các phƣơng thức tổ chức 

đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập của ngƣời học. 
1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 5: Trƣờng 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, phƣơng thức tổ chức đào tạo và đúng quy định. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 6: Trƣờng tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, 1 diểm Đạt 
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TT Tiêu chí, tiêu chuẩn 

Điểm 

chuẩn 

Tự đánh 

giá của 

cơ sở 

giáo dục 

nghề 

nghiệp 

 ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

 Đạt/ 

không 

đạt 

tiến độ đào tạo đã đƣợc phê duyệt. 

 Tiêu chuẩn 7: Các hoạt động đào tạo đƣợc thực hiện theo mục 

tiêu, nội dung chƣơng trình đào tạo đã đƣợc phê duyệt; có sự phối 

hợp với đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ chức, hƣớng dẫn 

cho ngƣời 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 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 8: Phƣơng pháp đào tạo đƣợc 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 

ngƣời học, tổ chức làm việc theo nhóm. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 9: Trƣờng thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin 

trong hoạt động dạy và học. 
1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trƣờng có kế hoạch và tổ chức kiểm 

tra, giám sát hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch. 
1 diểm 

Không 

đạt 

 Tiêu chuẩn 11: Hằng năm, trƣờng có báo cáo kết quả kiểm tra, 

giám sát hoạt động dạy và học; có đề xuất các biện pháp nâng cao 

chất lƣợng hoạt động dạy và học; kịp thời điều chỉnh các hoạt 

động dạy và học theo đề xuất nếu cần thiết. 

1 diểm 
Không 

đạt 

 Tiêu chuẩn 12: Trƣờng 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. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 13: Trong quá trình đánh giá kết quả học tập của 

ngƣời học có sự tham gia của đơn vị sử dụng lao động và theo quy 

định đặc thù của ngành nếu có. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 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. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 15: Hằng năm, trƣờng 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. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 16: Trƣờng có hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện về đào 

tạo liên thông theo quy định. 
1 diểm Đạt 
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TT Tiêu chí, tiêu chuẩn 

Điểm 

chuẩn 

Tự đánh 

giá của 

cơ sở 

giáo dục 

nghề 

nghiệp 

 ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

 Đạt/ 

không 

đạt 

 Tiêu chuẩn 17: Trƣờng có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo 

và tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả. 
1 diểm Đạt 

3 Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và ngƣời lao 

động 
15 điểm 15 điểm 

 Tiêu chuẩn 1: Có quy định về việc tuyển dụng, sử dụng, quy 

hoạch, bồi dƣỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, 

viên chức và ngƣời lao động theo quy định. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 2: Tổ chức thực hiện tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, 

bồi dƣỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức 

và ngƣời lao động theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, 

khách quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho nhà giáo, cán 

bộ quản lý, viên chức, ngƣời lao động theo quy định. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 3: Đội ngũ nhà giáo của trƣờng tham gia giảng dạy 

đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ và các tiêu chuẩn hiện hành 

khác nếu có. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 4: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và ngƣời lao 

động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi 

phạm quy chế, nội quy và quy định của trƣờng. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 5: Trƣờng có đội ngũ nhà giáo đảm bảo tỷ lệ quy đổi; 

số lƣợng nhà giáo cơ hữu đảm nhận khối lƣợng chƣơng trình mỗi 

ngành, nghề đào tạo theo quy định; trƣờng đảm bảo tỷ lệ nhà giáo 

có trình độ sau đại học theo quy định. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 6: Nhà giáo giảng dạy theo nội dung, mục tiêu của 

chƣơng trình đào tạo và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chƣơng 

trình đào tạo. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 7: Trƣờng có chính sách, biện pháp và thực hiện các 

chính sách, biện pháp khuyến khích nhà giáo học tập và tự bồi 

dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phƣơng 

pháp giảng dạy. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 8: Hằng năm, trƣờng có kế hoạch và triển khai kế 

hoạch đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ và phƣơng pháp giảng dạy cho đội ngũ nhà giáo. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 9: Nhà giáo đƣợc bồi dƣỡng, thực tập tại đơn vị sử 1 diểm Đạt 
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TT Tiêu chí, tiêu chuẩn 

Điểm 

chuẩn 

Tự đánh 

giá của 

cơ sở 

giáo dục 

nghề 

nghiệp 

 ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

 Đạt/ 

không 

đạt 

dụng lao động để cập nhật kiến thức, công nghệ, phƣơng pháp tổ 

chức quản lý sản xuất theo quy định và thực hiện theo quy định 

đặc thù của ngành nếu có. 

 Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trƣờng thực hiện tổng kết, đánh giá 

hiệu quả công tác đào tạo, bồi dƣỡng đối với đội ngũ nhà giáo. 
1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 11: Hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng của trƣờng đáp ứng 

các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng quyền hạn, trách 

nhiệm đƣợc giao. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 12: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc 

trƣờng đƣợc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. 
1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 13: Đội ngũ cán bộ quản lý của trƣờng đạt chuẩn về 

chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ đƣợc 

giao. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trƣờng có kế hoạch và triển khai kế 

hoạch đào tạo, bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 15: Đội ngũ viên chức, ngƣời lao động của trƣờng đủ 

số lƣợng, có năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc 

đƣợc giao, đƣợc định kỳ bồi dƣỡng nâng cao trình độ. 

1 diểm Đạt 

4 Tiêu chí 4: Chƣơng trình, giáo trình 15 điểm 12 điểm 

 Tiêu chuẩn 1: Có đầy đủ chƣơng trình đào tạo các chuyên ngành 

hoặc nghề mà trƣờng đào tạo. 
1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 2: 100% chƣơng trình đào tạo đƣợc xây dựng hoặc 

lựa chọn theo quy định. 
1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 3: Chƣơng trình đào tạo của trƣờng thể hiện đƣợc 

mục tiêu đào tạo của trình độ tƣơng ứng; quy định chuẩn kiến 

thức, kỹ năng của ngƣời học đạt đƣợc sau tốt nghiệp; phạm vi và 

cấu trúc nội dung, phƣơng 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. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 4: Chƣơng trình đào tạo đƣợc 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 

1 diểm Đạt 
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TT Tiêu chí, tiêu chuẩn 

Điểm 

chuẩn 

Tự đánh 

giá của 

cơ sở 

giáo dục 

nghề 

nghiệp 

 ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

 Đạt/ 

không 

đạt 

định đặc thù của ngành nếu có. 

 Tiêu chuẩn 5: Chƣơng trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp 

ứng sự thay đổi của thị trƣờng lao động. 
1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 6: Chƣơng trình đào tạo đƣợc 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. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 7: Ít nhất 3 năm 1 lần trƣờng thực hiện đánh giá, cập 

nhật và điều chỉnh nếu có đối với chƣơng trình đào tạo đã ban 

hành. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 8: Chỉnh sửa, bổ sung chƣơng trình đào tạo có cập 

nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến 

ngành, nghề đào tạo hoặc tham khảo các chƣơng trình đào tạo 

tƣơng ứng của nƣớc ngoài. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 9: Trƣớc khi tổ chức đào tạo liên thông, trƣờng căn cứ 

chƣơng 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 

ngƣời học không phải học để đảm bảo quyền lợi của ngƣời học. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của 

từng chƣơng trình đào tạo. 
1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 11: 100% giáo trình đào tạo đƣợc xây dựng hoặc lựa 

chọn theo quy định để làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức. 
1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 12: Giáo trình đào tạo cụ thể hóa yêu cầu về nội dung 

kiến thức, kỹ năng của từng mô đun, môn học trong chƣơng trình 

đào tạo. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện 

phƣơng pháp dạy học tích cực. 
1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trƣờng thực hiện việc lấy ý kiến của 

nhà giáo, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử 

dụng lao động, ngƣời tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình 

đào tạo; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành nếu có. 

1 diểm 
Không 

đạt 

 Tiêu chuẩn 15: Khi có sự thay đổi về chƣơng trình đào tạo, 

trƣờng thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh nếu có đối với 

giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu theo quy định. 

1 diểm 
Không 

đạt 
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TT Tiêu chí, tiêu chuẩn 

Điểm 

chuẩn 

Tự đánh 

giá của 

cơ sở 

giáo dục 

nghề 

nghiệp 

 ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

 Đạt/ 

không 

đạt 

5 Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thƣ viện 15 điểm 12 điểm 

 Tiêu chuẩn 1: Địa điểm xây dựng trƣờng phù hợp với quy hoạch 

chung của khu vực và mạng lƣới 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, nƣớc, 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. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 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 trƣờng sƣ phạm; diện tích đất sử dụng, diện tích cây xanh 

đảm bảo theo quy định. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 3: Có đủ các khu vực phục vụ hoạt động của trƣờng 

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 (xƣởng thực hành, thực tập, trại 

trƣờng, vƣờn thí nghiệm); khu vực rèn luyện thể chất; khu hành 

chính quản trị, phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho ngƣời học và 

nhà giáo. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 4: Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của trƣờng (đƣờng giao 

thông nội bộ; hệ thống điện; cấp thoát nƣớc, xử lý nƣớc 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; đƣợc bảo trì, bảo 

dƣỡng theo quy định. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 5: Phòng học, phòng thí nghiệm, xƣởng 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. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 6: Trƣờng có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, 

bảo dƣỡng thiết bị đào tạo. 
1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 7: Phòng học, giảng đƣờng, phòng thí nghiệm, xƣởng 

thực hành, phòng học chuyên môn hóa đƣợc sử dụng theo quy 

định hiện hành. 

1 diểm 
Không 

đạt 
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TT Tiêu chí, tiêu chuẩn 

Điểm 

chuẩn 

Tự đánh 

giá của 

cơ sở 

giáo dục 

nghề 

nghiệp 

 ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

 Đạt/ 

không 

đạt 

 Tiêu chuẩn 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 nƣớc về 

giáo dục nghề nghiệp ở trung ƣơng quy định. Đối với các chuyên 

ngành hoặc nghề mà cơ quan quản lý nhà nƣớc về giáo dục nghề 

nghiệp ở trung ƣơng chƣa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết 

bị tối thiểu thì trƣờng đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu 

chƣơng trình đào tạo, tƣơng ứng quy mô đào tạo của chuyên 

ngành hoặc nghề đó. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 9: 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 nƣớc về 

giáo dục nghề nghiệp ở trung ƣơng quy định. Đối với các chuyên 

ngành hoặc nghề mà cơ quan quản lý nhà nƣớc về giáo dục nghề 

nghiệp ở trung ƣơng chƣa ban hành danh mục và tiêu chuẩn thiết 

bị tối thiểu thì trƣờng đảm bảo thiết bị đào tạo đáp ứng yêu cầu 

chƣơng trình đào tạo, tƣơng ứng quy mô đào tạo của chuyên 

ngành hoặc nghề đó. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 10: Trƣờng có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, 

bảo dƣỡng 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. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 11: Thiết bị đào tạo có hồ sơ quản lý rõ ràng, đƣợc sử 

dụng đúng công năng, quản lý, bảo trì, bảo dƣỡng theo quy định của 

trƣờng và nhà sản xuất; hằng năm đánh giá và đề xuất biện pháp 

nâng cao hiệu quả sử dụng theo quy định. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 12: Trƣờng có định mức tiêu hao vật tƣ hoặc định 

mức kinh tế - kỹ thuật trong đào tạo và có quy định về quản lý, cấp 

phát, sử dụng vật tƣ, 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 tƣ 

đƣợc bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thuận tiện cho việc bảo 

quản và sử dụng. 

1 diểm 
Không 

đạt 

 Tiêu chuẩn 13: Trƣờng có thƣ viện bao gồm phòng đọc, phòng 1 diểm Đạt 
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TT Tiêu chí, tiêu chuẩn 

Điểm 

chuẩn 

Tự đánh 

giá của 

cơ sở 

giáo dục 

nghề 

nghiệp 

 ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

 Đạt/ 

không 

đạt 

lƣu trữ bảo đảm theo tiêu chuẩn thiết kế. Thƣ viện có đủ chƣơng 

trình, giáo trình đã đƣợc trƣờng phê duyệt, mỗi loại giáo trình đảm 

bảo tối thiểu 05 bản in. 

 Tiêu chuẩn 14: Tổ chức hoạt động, hình thức phục vụ của thƣ 

viện trƣờng phù hợp với nhu cầu tra cứu của cán bộ quản lý, nhà 

giáo và ngƣời học. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 15: Trƣờng có thƣ viện điện tử, có phòng máy tính 

đáp ứng nhu cầu tra cứu, truy cập thông tin của nhà giáo và ngƣời 

học; các giáo trình, tài liệu tham khảo của trƣờng đƣợc số hóa và 

tích hợp với thƣ viện điện tử phục vụ hiệu quả cho hoạt động đào 

tạo. 

1 diểm 
Không 

đạt 

6 Tiêu chí 6: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và 

hợp tác quốc tế 
5 điểm 4 điểm 

 Tiêu chuẩn 1: Trƣờng 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 lƣợng đào tạo. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, trƣờng có đề tài nghiên cứu khoa học, 

sáng kiến cải tiến từ cấp trƣờng trở lên phục vụ thiết thực công tác 

đào tạo của trƣờng (ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng 

kiến cải tiến đối với trƣờng trung cấp, ít nhất 02 đề tài nghiên cứu 

khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trƣờng cao đẳng). 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, trƣờng có các bài báo, ấn phẩm của nhà 

giáo, cán bộ quản lý, viên chức, ngƣời lao động đăng trên các báo, 

tạp chí khoa học ở trong nƣớc hoặc quốc tế. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến 

của trƣờng đƣợc ứng dụng thực tiễn. 
1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 5: Có liên kết đào tạo hoặc triển khai các hoạt động 

hợp tác với các trƣờng nƣớc ngoài hoặc các tổ chức quốc tế; các 

hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo 

của trƣờng. 

1 diểm Đạt 

7 Tiêu chí 7: Quản lý tài chính 6 điểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 1: Trƣờng có quy định về quản lý, sử dụng, thanh 1 diểm Đạt 
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TT Tiêu chí, tiêu chuẩn 

Điểm 

chuẩn 

Tự đánh 

giá của 

cơ sở 

giáo dục 

nghề 

nghiệp 

 ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

 Đạt/ 

không 

đạt 

quyết toán về tài chính theo quy định và công bố công khai. 

 Tiêu chuẩn 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. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 3: Trƣờng có các nguồn lực về tài chính đảm bảo đủ 

kinh phí phục vụ các hoạt động của trƣờng. 
1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 4: Thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết 

toán đúng quy định. 
1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 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 vƣớng 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. 

1 diểm 
Không 

đạt 

 Tiêu chuẩn 6: Hằng năm, trƣờng có đánh giá hiệu quả sử dụng 

nguồn tài chính của trƣờng; có các biện pháp nâng cao hiệu quả 

quản lý và sử dụng tài chính nhằm nâng cao chất lƣợng các hoạt 

động của trƣờng. 

1 diểm Đạt 

8 Tiêu chí 8: Dịch vụ ngƣời học 9 điểm 7 điểm 

 Tiêu chuẩn 1: Ngƣời học đƣợc cung cấp đầy đủ thông tin về mục 

tiêu, chƣơng trình đào tạo; quy chế kiểm tra, thi và xét công nhận 

tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trƣờng; các chế độ, chính sách 

hiện hành đối với ngƣời học; các điều kiện đảm bảo chất lƣợng 

dạy và học theo quy định. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 2 Ngƣời học đƣợc hƣởng các chế độ, chính sách theo 

quy định. 
1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 3: Có chính sách và thực hiện chính sách khen 

thƣởng, khuyến khích kịp thời đối với ngƣời học đạt kết quả cao 

trong học tập, rèn luyện. Ngƣời học đƣợc hỗ trợ kịp thời trong quá 

trình học tập tại trƣờng để hoàn thành nhiệm vụ học tập. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 4: Ngƣời học đƣợc tôn trọng và đối xử bình đẳng, 

không phân biệt giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân. 
1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 5: Ký túc xá đảm bảo đủ diện tích nhà ở và các điều 

kiện tối thiểu (chỗ ở, điện, nƣớc, vệ sinh, các tiện nghi khác) cho 
1 diểm Đạt 
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TT Tiêu chí, tiêu chuẩn 

Điểm 

chuẩn 

Tự đánh 

giá của 

cơ sở 

giáo dục 

nghề 

nghiệp 

 ĐỀ XUẤT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

 Đạt/ 

không 

đạt 

sinh hoạt và học tập của ngƣời học. 

 Tiêu chuẩn 6: Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ; dịch vụ 

ăn uống của trƣờng đáp ứng nhu cầu của ngƣời học và đảm bảo an 

toàn vệ sinh thực phẩm. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 7: Ngƣời học đƣợc tạo điều kiện hoạt động, tập luyện 

văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các hoạt động xã hội; đƣợc 

đảm bảo an toàn trong khuôn viên trƣờng. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 8: Trƣờng thực hiện việc tƣ vấn việc làm cho ngƣời 

học sau khi tốt nghiệp. 
1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 9: Hằng năm, trƣờng tổ chức hoặc phối hợp tổ chức 

hội chợ việc làm để ngƣời học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng. 
1 diểm 

Không 

đạt 

9 Tiêu chí  9: Giám sát, đánh giá chất lƣợng 6 điểm 6 điểm 

 Tiêu chuẩn 1: Hằng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử 

dụng lao động về mức độ đáp ứng của ngƣời tốt nghiệp làm việc tại 

đơn vị sử dụng lao động. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 50% 

cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và ngƣời lao động về các 

chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào 

tạo, bồi dƣỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, nhà 

giáo, viên chức và ngƣời lao động. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 3: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá tối thiểu 30% 

ngƣời học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lƣợng, hiệu 

quả của các hình thức, phƣơng thức đào tạo; chất lƣợng dịch vụ, 

giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến ngƣời học 

của trƣờng. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 4: Trƣờng thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lƣợng 

và kiểm định chất lƣợng theo quy định. 
1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 5: Hằng năm, trƣờng có kế hoạch cụ thể và các biện 

pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao chất lƣợng đào tạo trên cơ 

sở kết quả tự đánh giá và kết quả đánh giá ngoài nếu có. 

1 diểm Đạt 

 Tiêu chuẩn 6: Trƣờng có tỷ lệ 80% ngƣời học có việc làm phù 

hợp với chuyên ngành hoặc nghề đào tạo sau 6 tháng kể từ khi tốt 

nghiệp. 

1 diểm Đạt 
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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 

Mở đầu: 

Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang đƣợc thành lập trên cơ sở nâng cấp Trƣờng Trung 

học Y tế Tiền Giang theo Quyết định số 5984/QĐ-BGDĐT ngày 20/9/2007 của Bộ trƣởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình xây dựng và phát triển, sứ mạng và mục tiêu của 

Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang đã đƣợc định hƣớng cụ thể rõ ràng, phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ của Trƣờng do Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định; đồng thời phù hợp với các 

nguồn lực và định hƣớng phát triển của trƣờng, gắn kết với tình hình phát triển trên lĩnh vực 

Y tế của địa phƣơng mà trực tiếp là tỉnh Tiền Giang. Sứ mạng của trƣờng đã thể hiện phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực, định hƣớng phát triển của nhà trƣờng và nhu cầu sử 

dụng nhân lực của địa phƣơng trong từng giai đoạn. Thực hiện công văn 501/LĐTBXH-

TCDN ngày 18 tháng 01 năm 2017 của Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội về việc hƣớng 

dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp. Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang 

đƣợc Sở Giáo dục - Đào tạo bàn giao sang Sở Lao động, Thƣơng binh và Xã hội; chịu sự 

quản lý toàn diện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang; chịu sự quản lý nhà nƣớc về giáo 

dục và đào tạo của Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội và sự quản lý về chuyên môn của 

Bộ Y tế. 

Công tác tổ chức và quản lý của trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang theo đúng quy định 

của Luật giáo dục và Điều lệ Trƣờng Cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Quy chế 

tổ chức và hoạt động của trƣờng đã đƣợc UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt. Chức năng 

nhiệm vụ của trƣờng và các phòng, khoa trong trƣờng đều đƣợc quy định cụ thể bằng các văn 

bản và đƣợc triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Các tổ chức Đảng, Đoàn thể nhà 

trƣờng nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh. Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trƣờng cơ 

bản đáp ứng yêu cầu công tác quản lý và đào tạo.  

* Những điểm mạnh:  

Sứ mạng của trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang đƣợc xác định cụ thể, đƣợc công bố 

công khai; có nội dung rõ ràng; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, với các nguồn lực và 

định hƣớng phát triển của nhà trƣờng; phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực của địa 

phƣơng và của ngành. 

Mục tiêu của trƣờng cao đẳng y tế Tiền Giang phù hợp với mục tiêu đào tạo trình 

độ cao đẳng theo quy định tại Luật Giáo dục và đƣợc định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh 

và đƣợc triển khai thực hiện. 

Cơ cấu tổ chức của trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang đƣợc thực hiện theo quy định 

của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Điều lệ trƣờng cao đẳng của Bộ Lao động, Thƣơng Binh 

và xã hội. 

Hiệu trƣởng nhà trƣờng là Tiến sĩ và hai Phó Hiệu trƣởng có trình độ sau đại học. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Giám hiệu đƣợc phân định rõ ràng; các phòng chức năng, 
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các khoa và tổ bộ môn đƣợc tổ chức phù hợp với yêu cầu của trƣờng. Các phòng, khoa  có 

cơ cấu và nhiệm vụ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, thực hiện đầy đủ quyền hạn và 

trách nhiệm theo quy định.  

Hội đồng Khoa học và Đào tạo của nhà trƣờng có đủ thành phần và thực hiện đƣợc 

chức năng theo quy định của Điều lệ Trƣờng Cao đẳng. Các tổ chức Đảng và các Đoàn thể 

có quy chế phối hợp rõ ràng, phát huy tốt đƣợc vai trò của mình trong sự nghiệp ổn định 

và phát riển chung của toàn trƣờng. Tổ chức Đảng phát huy đƣợc vai trò lãnh đạo và hoạt 

động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đảng bộ nhà trƣờng nhiều năm liền đƣợc 

công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. 

Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong trƣờng phát huy đƣợc vai trò lãnh đạo, 

hoạt động đúng điều lệ Đảng. Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trƣờng hoạt động theo 

đúng điều lệ của tổ chức mình và theo quy định của pháp luật 

* Những tồn tại: 

- Bên cạnh những kết quả đạt đƣợc thì còn một số mặt hạn chế nhƣ công tác xây 

dựng hệ thống đảm bảo chất lƣợng còn chƣa cụ thể, chƣa hoàn thiện một số quy trình theo 

vào sự thay đổi chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban cũng nhƣ nhiệm vụ đào tạo.  

- Hoạt động của Đoàn thể chƣa thực sự đáp ứng đƣợc hết mong mỏi của các nhà 

giáo, cán bộ nhân viên nhà trƣờng do cán bộ làm công tác đoàn thể còn phải kiêm nhiệm 

nhiều công việc khác nhau nên chƣa thể dồn hết tâm huyết, trí tuệ để triển khai công việc 

kịp thời. Bên cạnh đó, có những đoàn thể nhƣ Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên cán bộ còn 

trẻ, thiếu kinh nghiệm tổ chức phong trào nên chƣa có phong trào sôi nổi.  

* Kế hoạch nâng cao chất lƣợng: 

 Với những hạn chế trên trong những năm học tới, Trƣờng cần xây dựng kế hoạch cụ 

thể công tác kiểm định chất lƣợng; hoàn thiện việc xây dựng các quy trình theo vào sự thay 

đổi chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban cũng nhƣ nhiệm vụ đào tạo. 

- Nhà trƣờng sẽ chủ động triển khai kế hoạch hành động nhằm phối hợp chặt chẽ 

với các đơn vị trong việc rà soát, điều chỉnh và bổ sung các mục tiêu cho thật phù hợp với 

mục tiêu đào tạo trình độ Cao đẳng và các trình độ khác theo quy định tại Luật Giáo dục,, 

Luật Giáo dục nghề nghiệp và sứ mạng đã tuyên bố của Nhà trƣờng. 

 - Tiếp tục rà soát bổ sung và cập nhập văn bản và quy định, quy chế phƣơng thức 

hoạt động đáp ứng yều cầu thực tế của  từng đơn vị và của Nhà trƣờng. Đặc biệt đối với 

công tác Đảm bảo chất lƣợng cần xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá cụ thể, chi tiết cho 

từng đối tƣợng đánh giá nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác này. 

- Đối với cán bộ làm công tác Đoàn thể nhƣ Đảng, Công đoàn có thể bố trí cán bộ 

chuyên trách. Đối với cán bộ làm công tác Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên cần chú trọng 

đào tạo các lớp cán bộ kế cận, đào tạo bằng hoạt động thực tiễn nhƣ tham gia giao lƣu các 

Trƣờng về công tác quản lý cũng nhƣ tổ chức phong trào. 
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-  Phấn đấu xây dựng nhà trƣờng trở thành Trƣờng Đại học Y Dƣợc, nghiên cứu và 

ứng dụng các thành tựu khoa học trong lĩnh vực Y – Dƣợc có uy tín trong nƣớc. Đảm bảo 

cho ngƣời học khi tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn vững vàng và đạo đức nghề nghiệp 

tốt thích ứng nhanh với sự phát triển của xã hội”. 

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang đƣợc thành lập trên cơ sở nâng cấp Trƣờng Trung 

học Y tế Tiền Giang (1.1.01– Quyết định số 5984/QĐ-BGDĐT ngày 20/9/2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang). Mục 

tiêu và sứ mạng của Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang đƣợc điều chỉnh theo từng giai 

đoạn phát triển của nhà trƣờng thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động, cụ thể:  

Năm 2014: Hiệu trƣởng Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang về Quy chế Tổ chức và 

hoạt động (1.1.03– Quyết định số 06/QĐ-CĐYT ngày 14/01/2014 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Y tế Tiền Giang v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động).  

Năm 2016: Hiệu trƣởng Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang về Quy chế Tổ chức và 

hoạt động (1.1.03–Quyết định số 246/QĐ-CĐYT ngày 25/11/2016 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động).  

Năm 2018: Hiệu trƣởng Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang về Quy chế Tổ chức và 

hoạt động (1.1.04– Quyết định số 84/QĐ-CĐYT ngày 13/6/2018 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Y tế Tiền Giang v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động). 

Sứ mạng của Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang đƣợc xác định là nơi đào tạo và 

đào tạo liên tục đội ngũ cán bộ y tế có chất lƣợng trong tỉnh Tiền Giang và khu vực, không 

ngừng phấn đấu vì sức khỏe con ngƣời thông qua những nỗ lực nâng cao chất lƣợng trong 

đào tạo nguồn nhân lực y tế, trong nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao sức khỏe và 

cải thiện chất lƣợng cuộc sống của nhân dân trong tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận. 

Mục tiêu: Phát triển Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang trở thành cơ sở đào tạo, 

nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học trong lĩnh vực Y – Dƣợc có uy tín trong 

nƣớc. Đảm bảo cho ngƣời học khi tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn vững vàng và đạo 

đức nghề nghiệp tốt với sự phát triển của xã hội. 

Mục tiêu và sứ mạng của trƣờng đƣợc điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn phát 

triển của nhà trƣờng “Nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy sức mạnh, đổi mới căn bản và 

toàn diện hoạt động đào tạo của nhà trƣờng theo hƣớng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội 

hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế; xây dựng nhà trƣờng trở thành cơ sở đào tạo trình 

độ cao đẳng – định hƣớng Trƣờng Đại học Kỹ thuật Y Dƣợc, nghiên cứu và ứng dụng các 

thành tựu khoa học trong lĩnh vực Y – Dƣợc có uy tín trong nƣớc (1.1.05– Các đề án, huy 
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hoạch, chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang thành Trường Đại học Kỹ 

thuật Y dược). 

Mục tiêu và sứ mạng đƣợc công khai trên trang thông tin điện tử 

www.caodangytetg.edu.vn (1.1.06– Địa chỉ website của trường). 

Mục tiêu và sứ mạng của trƣờng còn thể hiện trong các bài viết giới thiệu về 

trƣờng, đăng quảng cáo tuyển sinh trên báo đài, thông báo, tƣ vấn tuyển sinh, phát tờ rơi 

quảng cáo tuyển sinh (1.1.07– Các ấn phẩm tờ rơi giới thiệu về trường). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 1, tiêu chí 1: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 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 phù 

hợp. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Xác định mục tiêu là đào tạo đa ngành thuộc lĩnh vực y tế, đáp ứng kịp thời nhu cầu 

về nhân lực y tế phục vụ chăm sóc sức khoẻ của nhân dân. Căn cứ quy hoạch phát triển 

nguồn nhân lực y tế theo Quyết định số 2992/QĐ-BYT ngày 17/7/2015 của Bộ trƣởng Bộ Y 

tế về việc phê duyệt kế hoạch phát triển nhân lực trong hệ thống khám bệnh, chữa bệnh 

đoạn 2015-2020 và Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 28/01/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ  

về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang 

đến năm 2010 và định hƣớng đến năm 2030 và Nghị quyết số 117/2015/NQ-HĐND ngày 

11/12/2015 tại kỳ họp thứ 14 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về kế hoạch phát 

triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang 05 năm (2016-2020). 

Tính đến thời điểm năm học 2019 – 2020, nhà trƣờng đã đào tạo 14 chƣơng trình 

giáo dục bậc cao đẳng, TCCN và sơ cấp nghề. Cụ thể: có 06 chƣơng trình giáo dục bậc 

cao đẳng, 07 chƣơng trình giáo dục TCCN chính quy, 01 chƣơng trình giáo dục TCCN 

hình thức vừa làm vừa học, 01 chƣơng trình sơ cấp nghề và các lớp đào tạo ngắn hạn 

(1.2.01– Các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép trường Cao 

đẳng Y tế Tiền Giang mở mã ngành đào tạo; 1.2.02– Kế hoạch số 203/KH-CĐYT ngày 

26/4/2017 Ban hành kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 – 2018; 1.2.03– Kế hoạch số 

112/KH-CĐYT ngày 13/3/2018 Ban hành kế hoạch tuyển sinh năm học 2018 – 2019; 

1.2.04– Kế hoạch số 122/KH-CĐYT ngày 13/3/2018 Ban hành kế hoạch tuyển sinh năm 

học 2019 – 2020). 

Hàng năm, căn cứ vào cầu tuyển dụng nhân lực y tế của tỉnh Tiền Giang (1.2.03– 

Các kế hoạch tuyển dụng nhân lực của Sở Y tế Tiền Giang hàng năm) và nhu cầu đào tạo 

ngắn hạn của tỉnh Tiền Giang về đào tạo Y sĩ định hƣớng y học dự phòng, cổ truyền, dân số 

y tế, nhân viên y tế ấp, sơ cấp cứu tai nạn giao thông, định hƣớng chuyên khoa y học gia 

đình, (1.2.04– Các văn bản đề nghị đào tạo nhân lực y tế của Sở Y tế Tiền Giang hàng 

năm), đào tạo chuyển đổi chức danh Y sỹ sang Điều dƣỡng, Điều dƣỡng sang Y sỹ (1.2.05 

– Các hợp đồng đào tạo với BV trong tỉnh và tỉnh Bến tre), cấp cứu tai nạn lao động 

http://www.caodangytetg.edu.vn/
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(1.2.06– Các hợp đồng đào tạo với các công ty), nhân viên xoa bóp (1.2.07– Các hợp đồng 

đào tạo trong tỉnh và ngoài tỉnh). 

Năm 2013, nhà trƣờng đã đăng ký hoạt động dạy nghề cho 02 nghề trình độ sơ cấp, 

đƣợc Tổng cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề cho 02 nghề 

trình độ sơ cấp là Dƣợc tá và Y tá (1.2.08– Giấy chứng nhận số 52/2013/CNĐKHĐ-TCDN 

ngày 12/9/2013 của Tổng cục Dạy nghề). 

Năm 2017, nhà trƣờng đã đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 03 ngành 

trình độ cao đẳng (Điều dƣỡng, Hộ sinh và Dƣợc) và 04 ngành trình độ trung cấp (Điều 

dƣỡng, Hộ sinh, Dƣợc và Y sỹ) đƣợc Tổng cục Dạy nghề cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp (1.2.09 – Giấy chứng nhận số 241/2017/CNĐKHĐ-TCDN 

ngày 13/7/2017 của Tổng cục Dạy nghề). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 2, tiêu chí 1: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của chính phủ 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. Thông tƣ 46/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

28/12/2016 của Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội quy định về điều lệ trƣờng Cao 

đẳng. Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang đã xây dựng Quy chế tổ chức hoạt động trƣờng 

(1.1.04– Quyết định số 246/QĐ-CĐYT ngày 25/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Y tế Tiền Giang v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động). Quyết định số 

3992/QĐ-UBND ngày 22/ 11/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc giao quyền tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh. Công văn số 

485/STC-QLNS ngày 25/02/2020 của Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ chi từ nguồn kinh phí giao nhƣng không thực hiện chế độ tự chủ (hoặc nhiệm vụ chi 

không thƣờng xuyên) của đơn vị trực tiếp sử dụng ngân sách. Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền 

Giang có đầy đủ các văn bản quy định về tổ chức và quản lý theo hƣớng đảm bảo quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong trƣờng. Cụ thể: 

- Quyết định việc thành lập trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang (1.1.01– Quyết định số 

5984/QĐ-BGDĐT ngày 20/9/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập 

trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang).  

- Quy chế tổ chức và hoạt động. Kể từ khi Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang thành 

lập đến nay, nhà trƣờng đã 03 lần thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và 

hoạt động phù hợp với Điều lệ Trƣờng cao đẳng của Bộ Giáo dục và Đào tạo (1.1.02– 

Quyết định số 06/QĐ-CĐYT ngày 14/01/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền 

Giang v/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động; 1.1.03– Quyết định số 246/QĐ-CĐYT 
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ngày 25/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang v/v ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động). Nghị quyết Hội đồng trƣờng nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhà trƣờng 

ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động thay thế Quyết định số 84/QĐ-CĐYT ngày 

13/06/2018 (1.3.01– Nghị quyết số 83/NQ-HĐT ngày 05/6/2018; 1.1.03– Quyết định số 

84/QĐ-CĐYT ngày 13/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang v/v ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động). 

- Các Phòng, khoa, đơn vị trực thuộc trƣờng đều có Quyết định thành lập, cụ thể: 

+ Năm 2008, nhà trƣờng thành lập 04 đơn vị chức năng và 03 đơn vị chuyên môn 

nhƣ sau: Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài 

chính - Kế toán, Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên; Khoa Y, Khoa Dƣợc và Khoa 

Khoa học cơ bản (1.3.02– Quyết định số 1043/QĐ-CĐYT ngày 01/4/2008 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc thành lập các khoa, phòng Trường Cao đẳng Y 

tế Tiền Giang). 

+ Năm 2014, nhà trƣờng thành lập Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lƣợng và Khoa 

Điều dƣỡng Kỹ thuật y học (1.3.03 – Quyết định số 18/QĐ-CĐYT ngày 10/02/2014 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc thành lập Phòng Khảo thí – Đảm 

bảo chất lượng; 1.3.04– Quyết định số 19/QĐ-CĐYT ngày 10/02/2014 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc thành lập Khoa Điều dưỡng Kỹ thuật y học)  

+ Năm 2016, nhà trƣờng thành lập phòng Quản trị – Thiết bị (1.3.05–  Quyết định  

số 116/QĐ-CĐYT ngày 10/6/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về 

việc thành lập phòng Quản trị - Thiết bị) và Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học (1.3.06– 

Quyết định số 238/QĐ-CĐYT ngày 23/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế 

Tiền Giang về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học) 

+ Năm 2020, nhà trƣờng thành lập Ban quản lý Ký túc xá (1.3.07–  Quyết định  số 

08/QĐ-CĐYT ngày 19/02/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc 

thành lập Ban quản lý Ký túc xá trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang); 

Quy chế chi tiêu nội bộ đƣợc xây dựng trên nguyên tắc lấy ý kiến trong Hội nghị 

cán bộ viên chức hàng năm (1.3.08– Quyết định số 03a/QĐ-CĐYT ngày 12/01/2018 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2018; 1.3.09- Quyết định số 18/QĐ-CĐYT ngày 15/3/2019 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; 1.3.10- 

Quyết định số 21/QĐ-CĐYT ngày 15/4/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền 

Giang về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020). 

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang. Nội 

dung quy chế nêu rõ các hoạt động dân chủ trong nội bộ nhà trƣờng, dân chủ trong quan 

hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan và tổ chức có liên quan (1.3.11– Quyết 

định số 35/QĐ-CĐYT ngày 13/4/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang 

về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động trường Cao đẳng Y tế Tiền 

Giang). 

Nội dung các văn bản trên đều thể hiện tự chủ và chịu trách nhiệm của các đơn vị 

trong trƣờng. 
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2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 3, tiêu chí 1: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Hằng năm, nhà trƣờng tổ chức rà soát các văn bản quy định về tổ chức và quản lý  

căn cứ theo các quy định, quy chế của Bộ trƣởng Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội; 

theo nhu cầu phát triển của nhà trƣờng, theo đóng góp ý kiến của CBVC hàng năm để kịp 

thời điều chỉnh. Cụ thể: 

+ Năm 2019, nhà trƣờng giải thể Bộ môn Khoa học tự nhiên thuộc Khoa Khoa học 

cơ bản (1.4.01– Quyết định  số 42/QĐ-CĐYT ngày 19/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Y tế Tiền Giang về việc giải thể Bộ môn Khoa học tự nhiên thuộc Khoa Khoa học cơ 

bản); 

+ Năm 2020, nhà trƣờng giải thể trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trƣờng Cao đẳng 

Y tế Tiền Giang (1.4.02– Quyết định  số 16/QĐ-CĐYT ngày 11/03/2020 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc giải thể trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Trường 

Cao đẳng Y tế Tiền Giang); 

- Các quyết định thành lập các khoa, phòng (1.4.03– Quyết định số 1043/QĐ-CĐYT 

ngày 01/4/2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc thành lập các 

khoa, phòng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang).  

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 4, tiêu chí 1: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Chức năng, nhiệm vụ của phòng, khoa, trung tâm và bộ môn đƣợc quy định cụ thể 

trong tất cả các Quy chế tổ chức và hoạt động (1.1.04– Quyết định số 84/QĐ-CĐYT ngày 

13/6/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang v/v ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động). 

Năm 2020, cơ cấu tổ chức của nhà trƣờng gồm có: 

- Đơn vị chức năng (6 đơn vị): Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Phòng Tổ 

chức - Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán, Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Phòng 

Khảo thí - Đảm bảo chất lƣợng, Phòng Quản trị - Thiết bị. 

- Đơn vị chuyên môn (4 đơn vị): Khoa Y, Khoa Dƣợc, Khoa Khoa học cơ bản, 

Khoa Điều dƣỡng - Kỹ thuật y học. 

- Các bộ môn thuộc khoa (13 bộ môn): 

+ Khoa Y : 05 bộ môn (Y học cơ sở; Nội; Ngoại; Nhi; Nhiễm - Y học dự phòng). 

(1.5.01– Quyết định số 50/QĐ-CĐYT ngày 21/4/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y 

tế Tiền Giang về việc thành lập Bộ môn Y học cơ sở thuộc Khoa Y; 1.5.02– Quyết định số 
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51/QĐ-CĐYT ngày 21/4/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc 

thành lập Bộ môn Nội thuộc Khoa Y; 1.5.03– Quyết định số 52/QĐ-CĐYT ngày 21/4/2014 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc thành lập Bộ môn Ngoại thuộc 

Khoa Y; 1.5.04– Quyết định số 53/QĐ-CĐYT ngày 21/4/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Y tế Tiền Giang về việc thành lập Bộ môn  Nhi thuộc Khoa Y; 1.5.05– Quyết định số 

53/QĐ-CĐYT ngày 21/4/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc 

thành lập Bộ môn Nhiễm – Y học dự phòng thuộc Khoa Y thuộc Khoa Y). 

+ Khoa Dƣợc: 03 bộ môn (Thực vật - Dƣợc liệu; Hóa - Hóa dƣợc - Dƣợc lý; Bào chế - 

Quản lý dƣợc). (1.5.06– Quyết định số 55/QĐ-CĐYT ngày 21/4/2014 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc thành lập Thực vật – Dược liệu thuộc Khoa 

Dược; 1.5.07– Quyết định số 56/QĐ-CĐYT ngày 21/4/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Y tế Tiền Giang về việc thành lập Bộ môn Hóa – Hóa dược – Dược lý thuộc Khoa 

Dược; 1.5.08– Quyết định số 57/QĐ-CĐYT ngày 21/4/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Y tế Tiền Giang về việc thành lập Bộ môn Bào chế thuộc Khoa Dược). 

+ Khoa Điều dƣỡng – Kỹ thuật y học: 01 bộ môn (Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng). 

+ Khoa Khoa học cơ bản: 04 bộ môn (Lý luận chính trị - Pháp luật; Ngoại ngữ; Tin 

học; Giáo dục thể chất - Quốc phòng). (1.5.09–  Quyết định  số 180/QĐ-CĐYT ngày 

30/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc thành lập Bộ môn 

Tin học). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 5, tiêu chí 1: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 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. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Hội đồng trƣờng Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang đƣợc thành lập theo quy định 

tại Điều 16 của Luật Giáo dục đại học, là tổ chức chịu trách nhiệm quyết định về phƣơng 

hƣớng hoạt động của nhà trƣờng, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành 

cho nhà trƣờng, gắn nhà trƣờng với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo 

dục. Hội đồng trƣờng nhiệm kỳ 2016 – 2021, gồm 21 thành viên, đƣợc Ủy ban nhân dân 

tỉnh công nhận tại Quyết định số 3419/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 (1.6.01–Quyết định số 

3419/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của Chủ tịch Uỷ Ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc 

công nhận Hội đồng trường Trường Cao đẳng Y tế nhiệm kỳ 2016 - 2021). 

Nhà trƣờng có các Hội đồng tƣ vấn giúp việc cho Hiệu trƣởng nhƣ: Hội đồng thi 

đua – khen thƣởng – kỷ luật (1.6.02–Quyết định số 63/QĐ-CĐYT ngày 23/02/2016 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc thành lập Hội đồng thi đua, khen 

thưởng); Hội đồng tuyển sinh (1.6.03–Quyết định số 57/QĐ-CĐYT ngày 26/4/2017 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc thành lập các ban tuyển sinh năm 

học 2017 – 2018; 1.6.04–Quyết định số 23/QĐ-CĐYT ngày 13/3/2018 của Hiệu trưởng 
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Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc thành lập các ban tuyển sinh năm học 2018 – 

2019; 1.6.05–Quyết định số 16/QĐ-CĐYT ngày 13/3/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Y tế Tiền Giang về việc thành lập các ban tuyển sinh năm học 2019 – 2020); Hội 

đồng thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp (1.6.06–Quyết định số 01/QĐ-CĐYT ngày 09/01/2018 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc thành lập Hội đồng, các ban 

xét tốt nghiệp năm 2018; 1.6.07–Quyết định số 06/QĐ-CĐYT ngày 21/01/2019 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc thành lập Hội đồng, các ban xét tốt 

nghiệp năm 2019;1.6.08–Quyết định số 57/QĐ-CĐYT ngày 01/7/2020 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc thành lập Hội đồng, các ban xét tốt nghiệp năm 

2020)  Hội đồng lƣơng; Hội đồng tuyển dụng; Hội đồng thẩm định chƣơng trình đào tạo, 

Hội đồng thẩm định giáo trình; Hội đồng thẩm định ngân hàng đề thi (1.6.09 –Quyết định 

số 64/QĐ-CĐYT ngày 16/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về 

việc thành lập Hội đồng Thẩm định ngân hàng câu hỏi thi, kết thúc học phần và thi tốt 

nghiệp trung cấp, sơ cấp nghề năm 2017; 1.6.10 –Quyết định số 152/QĐ-CĐYT ngày 

14/11/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc thành lập Hội 

đồng thẩm định ngân hàng câu hỏi thi trên máy tính;1.6.11- Quyết định số17/QĐ-CĐYT 

ngày 17/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về thành  lập Hội 

đồng tự đánh giá chất lượng GDNN năm 2017)... Các Hội đồng đƣợc thành lập theo theo 

vụ việc. Nhiệm vụ, quyền hạn, thời gian hoạt động, cơ cấu, thành viên của các hội đồng tƣ 

vấn do hiệu trƣởng quyết định. 

Các phòng, khoa bộ môn và các đơn vị trực thuộc trƣờng hoạt động đúng chức 

năng và nhiệm vụ theo quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trƣờng. Có tổ chức họp đánh 

giá tình hình hoạt động, báo cáo kết đề ra phƣơng hƣớng nhiệm vụ (1.6.12– Các biên bản 

họp Hội đồng; 1.6.13– Các báo cáo tổng kết của phòng, khoa, nhà trường hàng năm) 

Từ năm 2017 đến nay, 100% các Các phòng, khoa đƣợc đánh giá là hoàn thành tốt 

nhiệm vụ đƣợc giao, trong đó có nhiều đơn vị đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

(1.6.14 - Quyết định số 92/QĐ-CĐYT ngày 10/7/2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 

Y tế Tiền Giang về công nhận danh hiệu thi đua đối với tập thể và cá nhân, Năm học 2017 

– 2018; 1.6.15 - Quyết định số 113/QĐ-CĐYT ngày 04/7/2019 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Y tế Tiền Giang về công nhận danh hiệu thi đua đối với tập thể và cá nhân, 

Năm học 2018 – 2019; 1.6.16 - Quyết định số 75/QĐ-CĐYT ngày 17/8/2020 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về công nhận danh hiệu thi đua đối với tập thể 

và cá nhân, Năm học 2019 – 2020); 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 6, tiêu chí 1: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 7: Trường xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng theo 

quy định. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 
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Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang xác định công tác đảm bảo chất lƣợng giáo dục 

là một trong những hoạt động quan trọng nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy và đào tạo 

của nhà trƣờng. Qua từng năm, cụ thể nhƣ sau: 

- Năm 2013, căn cứ Thông tƣ số 62/2012/TT- BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất 

lƣợng giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Hiệu trƣởng nhà trƣờng ban 

hành Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban thƣ ký và các nhóm công tác chuyên 

trách (1.7.01– Quyết định số 85/QĐ-CĐYT ngày 14/6/2013 về việc thành lập Hội đồng tự 

đánh giá), Kế hoạch tự đánh giá chất lƣợng giáo dục trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang 

(1.7.02– Kế hoạch số 368/KH-CĐYT ngày 14/6/2013 về việc Tự đánh giá chất lượng giáo 

dục trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang). 

- Năm 2014, thực hiện Công văn số 966/K2ĐT- ĐH ngày 11 tháng 9 năm 2014 và 

Kế hoạch số 67/KH-K2ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Cục Khoa học công nghệ và 

Đào tạo - Bộ Y tế về giám sát đào tạo tại các Trƣờng Cao đẳng đào tạo nhân lực y tế. 

Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lƣợng hoàn thành báo cáo tự đánh giá các điều kiện 

chuyên môn đảm bảo đào tạo nhân lực y tế. (1.7.03– Báo cáo Tự đánh giá các điều kiện 

chuyên môn đảm bảo đào tạo nhân lực y tế).  

- Năm 2015, căn cứ Công văn số 979/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 03/3/2015 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công tác kiểm định chất lƣợng giáo dục đại học và trung 

cấp chuyên nghiệp năm 2015, 2016; Căn cứ Thông tƣ số 33/2014/TT-BGDĐT ngày 

02/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá 

chất lƣợng chƣơng trình đào tạo điều dƣỡng trình độ đại học, cao đẳng; Hiệu trƣởng nhà 

trƣờng ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban thƣ ký và các nhóm 

công tác chuyên trách (1.7.04 – Quyết định số 162/QĐ-CĐYT ngày 13 tháng 10 năm 2015 

về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm công tác chuyên trách), 

Kế hoạch tự đánh giá chất lƣợng chƣơng trình đào tạo điều dƣỡng trình độ cao đẳng 

(1.7.05– Kế hoạch số 186/KH-CĐYT ngày 26/4/2016 về Tự đánh giá chất lượng chương 

tr nh đào tạo điều dưỡng tr nh độ cao đẳng). 

- Năm 2017, thực hiện Thông tƣ số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2011 của 

Bộ trƣởng Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội quy định quy trình thực hiện kiểm định 

chất lƣợng dạy nghề; Căn cứ Thông tƣ số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ 

trƣởng Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất 

lƣợng giáo dục nghề nghiệp; Thực hiện Công văn số 1845/TCDN-KĐCL ngày 24/7/2017 

của Tổng cục trƣởng Tổng cục Dạy nghề về việc hƣớng dẫn tự kiểm định chất lƣợng cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp năm 2017. Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang ban hành Quyết định 

thành lập Hội đồng Tự đánh giá; Ban Thƣ ký và các nhóm chuyên trách (1.7.06 – Quyết 

định số 173/QĐ-CĐYT ngày 17/10/2017 về việc thành lập Hội đồng Tự đánh giá; Ban 

Thư ký và các nhóm chuyên trách); Kế hoạch tự đánh giá chất lƣợng cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp năm 2017 (1.7.07– Kế hoạch số 527/KH-CĐYT ngày 17/10/2017 về tự đánh giá 

chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017).  
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2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 7, tiêu chí 1: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lƣợng đƣợc thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-

CĐYT ngày 10/02/2014 của Hiệu trƣởng Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang điều động cán 

bộ viên chức về công tác tại Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lƣợng (1.3.03– Quyết định số 

18/QĐ-CĐYT ngày 10/02/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc 

thành lập Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng; 1.8.01– Quyết định số 22/QĐ-CĐYT 

ngày 17/02/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc Điều động 

cán bộ viên chức về Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng).  

Công tác đảm đảm bảo chất lƣợng đào tạo nhà trƣờng đƣợc đặc biệt quan tâm, hằng 

năm nhà trƣờng đều xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lƣợng theo các tiêu chí, tiêu chuẩn 

kiểm định chất lƣợng giáo dục của của Bộ Giáo dục và Đào tạo và hiện tại là của Bộ Lao 

động – Thƣơng binh và Xã hội, cụ thể nhƣ sau: 

- Năm 2013, thực hiện Kế hoạch số 368/KH-CĐYT ngày 14 tháng 6 năm 2013, Kế 

hoạch tự đánh giá chất lƣợng giáo dục trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang. Phòng Khảo thí 

– Đảm bảo chất lƣợng đã chủ trì, phối hợp với các phòng/khoa trong nhà trƣờng thực hiện 

và hoàn chỉnh báo cáo tự đánh giá chất lƣợng giáo dục (1.8.02– Báo cáo Tự đánh giá chất 

lượng giáo dục trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang). 

- Năm 2014, thực hiện Công văn số 966/K2ĐT- ĐH ngày 11 tháng 9 năm 2014 và 

Kế hoạch số 67/KH-K2ĐT ngày 11 tháng 9 năm 2014 của Cục Khoa học công nghệ và 

Đào tạo - Bộ Y tế về giám sát đào tạo tại các Trƣờng Cao đẳng đào tạo nhân lực y tế. 

Phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lƣợng hoàn thành báo cáo tự đánh giá các điều kiện 

chuyên môn đảm bảo đào tạo nhân lực y tế. (1.8.03– Báo cáo Tự đánh giá các điều kiện 

chuyên môn đảm bảo đào tạo nhân lực y tế).  

- Năm 2019, hoàn thành báo cáo tự đánh giá chất lƣợng cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

theo tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lƣợng giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động – 

Thƣơng binh và Xã hội. (1.8.04– Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp năm 2019). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 8, tiêu chí 1: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Đảng bộ Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang là tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng 

ủy Khối các cơ quan tỉnh, có 05 chi bộ trực thuộc Đảng bộ với tổng số 50 đảng viên. Đảng 
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bộ luôn thể hiện vai trò hạt nhân lãnh đạo trong mọi hoạt động của nhà trƣờng. Đảng ủy 

nhà trƣờng có quy chế hoạt động theo từng nhiệm kỳ (1.9.01– Quy chế hoạt động Đảng ủy 

nhiệm kỳ 2015-2020). 

  Đảng bộ nhà trƣờng thể hiện đƣợc vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của 

chính quyền và các đoàn thể (Công đoàn cơ sở, Đoàn Thanh niên) hoạt động đúng điều lệ 

và theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc giao. 

Qua việc, xây dựng Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trƣờng hàng 

năm (1.9.02–  Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường từ năm 2018-

2020). 

Công tác Đảng luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi công việc đƣợc bàn 

bạc cụ thể và có tính thống nhất cao. Vì vậy đã góp phần rất lớn trong việc duy trì sự ổn 

định và phát triển của nhà trƣờng. Đảng bộ quan tâm đặc biệt công tác giáo dục chính trị 

tƣ tƣởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, ngƣời lao động và HSSV trong nhà 

trƣờng. Công tác kết nạp đảng viên mới đều đạt và vuợt chỉ tiêu hàng năm (1.9.03– Báo 

cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm các năm 2018 - 2020; 1.9.04– Báo cáo tổng kết 

năm học 2017 – 2018; 1.9.05– Báo cáo tổng kết năm học 2018 – 2019; 1.9.06– Báo cáo tổng 

kết năm học 2019 – 2020;). Năm 2017, Đảng bộ có 05/39 đảng viên hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ, 33/39 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 

(1.9.07–  Quyết định số 77-QĐ/ĐU ngày 09/4/2017 về việc xếp loại đảng viên năm 2017).  

Liên tục nhiều năm liền, Đảng bộ Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang đƣợc công 

nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh (1.9.08–  Các Quyết định công nhận đảng 

bộ trong sạch, vững mạnh hàng năm). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 9, tiêu chí 1: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Công đoàn Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang trực thuộc Công đoàn ngành Y tế 

tỉnh Tiền Giang. Tính đến năm 2017, Công đoàn trƣờng có 136 cán bộ, giảng viên và nhân 

viên của trƣờng tham gia chiếm 100%. Bao gồm 10 tổ công đoàn. Ban Nữ công trực thuộc 

Công đoàn trƣờng đƣợc thành lập và kiện toàn theo từng nhiệm kỳ với tổng số 05 thành 

viên. Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017–2022 gồm 7 đồng chí (1.10.01–  Hồ sơ 

Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017–2022).  

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017–2022, Công đoàn 

trƣờng xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể từng năm (1.10.02– Nghị quyết Đại hội Công 

đoàn nhiệm kỳ 2017–2022; 1.10.03– Các Kế hoạch hoạt động của Công đoàn trường từ 

năm 2018–2020). Tổ chức Công đoàn trƣờng hoạt động đúng điều lệ, tham gia xây dựng 

Đảng, xây dựng Chính quyền vững mạnh. Công đoàn đã thực hiện tốt chức năng kiểm tra, 
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giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và đảm bảo lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

CBVC, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở Công đoàn cùng với chính quyền tham gia tổ 

chức Hội nghị CBVC, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, chăm lo, cải thiện đời sống 

CBVC (1.10.04– Các báo cáo hoạt động của Công đoàn từ năm 2018–2020; 1.10.05– Các 

văn kiện Hội nghị Cán bộ viên chức từ năm 2018–2020). Liên tục nhiều năm liền, Công 

đoàn cơ sở Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang đƣợc công nhận Công đoàn cơ sở vững 

mạnh (1.10.06– Các Quyết định khen thưởng Công đoàn trường). 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang trực thuộc Tỉnh Đoàn 

Tiền Giang. Tính đến tháng 7/2017, toàn trƣờng có 929 đoàn viên và 32 chi đoàn bao gồm 

HSSV và giáo viên (1.10.07– Danh sách đoàn viên ĐTN nhà trường). Đoàn TNCS hoạt 

động đúng pháp luật và Điều lệ Đoàn, là lực lƣợng nòng cốt trong các phong trào Văn - 

Thể - Mỹ; đồng hành thanh với sinh viên trong học tập, nghề nghiệp, việc làm và phát 

triển kỹ năng xã hội; phát động phong trào Hiến máu tình nguyện, tham gia các hội thi tìm 

hiểu về pháp luật; an toàn giao thông; phòng chống ma túy; tuyên truyền giáo dục lý tƣởng 

Cộng sản cho thanh niên; giới thiệu đoàn viên ƣu tú cho Đảng (1.10.08– Các báo cáo hoạt 

động của ĐTN từ năm 2018–2020). Đoàn TNCS HCM trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang 

đã có những hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực trong việc giáo dục tinh thần và trách 

nhiệm của đoàn viên, góp phần đảm bảo và nâng cao chất lƣợng đào tạo của trƣờng. Đoàn 

trƣờng đã nhận đƣợc nhiều bằng khen của Thành Đoàn, Tỉnh Đoàn trong các hoạt động 

công tác đoàn và thanh niên tình nguyện (1.10.06– Các Quyết định khen thưởng Đoàn TN 

hàng năm). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 10, tiêu chí 1: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Nhà trƣờng có thành lập Ban Thanh tra giáo dục theo Quyết định số 94/QĐ/CĐYT 

ngày 07/7/2015 của Hiệu trƣởng trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang (1.11.01– Quyết định 

thành lập Ban Thanh tra giáo dục) và ban hành Quyết thành lập Đoàn thanh tra tuyển sinh 

cao đẳng hệ chính quy năm 2015 (1.11.02– Quyết định số 255/QĐ-CĐYT ngày 29/12/2015 

về việc thành lập Đoàn  thanh tra tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy năm 2015)  

Năm 2016, căn cứ Hƣớng dẫn số 963-HD-BGDĐT ngày 07/8/2015 của Bộ trƣởng 

Bộ Giáo dục và đào tạo về việc hƣớng dẫn tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 

2015. Ban Thanh tra xây dựng Kế hoạch thanh tra tuyển sinh năm học 2015-2016 

(1.11.03– Kế hoạch số 64/KH-CĐYT ngày 17/2/2016 về việc thanh tra tuyển sinh năm học 

2015-2016) và Kết luận của Ban Thanh tra về kết quả thanh tra tuyển sinh năm học 2015-

2016) (1.11.04– Kết luận số 122KL-CĐYT ngày 17/3/2016 về việc thanh tra tuyển sinh 

năm học 2015-2016) 

Năm 2017, nhà trƣờng ban hành Quyết định số 18/QĐ-CĐYT ngày 02/3/2017 của 

Hiệu trƣởng trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc kiện toàn Ban Thanh tra giáo dục  

(1.11.05– Quyết định số 18/QĐ-CĐYT ngày 02/3/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng 

Y tế Tiền Giang về việc kiện toàn Ban Thanh tra giáo dục) 
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Năm 2018, nhà trƣờng ban hành Quyết định thành lập Ban kiểm tra việc sử dụng 

thời gian làm việc của cán bộ, viên chức (1.11.06– Quyết định số 22/QĐ-CĐYT ngày 

12/3/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc thành lập Ban kiểm 

tra việc sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, viên chức) 

Nhà trƣờng có Ban Thanh tra nhân dân đƣợc thành lập đúng quy định (1.11.07– 

Các quyết định công nhận Ban Thanh tra nhân dân) Ban Thanh tra nhân dân hoạt động 

đúng chúc năng, có xây dựng kế hoạch thanh tra từng năm về các lĩnh vực công tác thu, 

chi, quản lý và sử dụng tài chính, thanh quyết toán phôi bằng, chứng chỉ, công tác tuyển 

sinh và việc sử dụng các loại quỹ của nhà trƣờng (1.11.08– Các kế hoạch Thanh tra nhân 

dân từng năm; 1.11.09– Các báo cáo kêt quả thanh tra nhân dân các năm 2018 – 2020;).  

Đảng ủy nhà trƣờng và Ủy ban kiểm tra có xây dựng chƣơng trình, kế hoạch kiểm 

tra giám sát đảng viên hàng năm (1.11.10– Các chương tr nh, kế hoạch kiểm tra giám sát 

đảng viên hàng năm của Đảng ủy nhà trường và Ủy ban kiểm tra; 1.11.11–  Các báo cáo 

kiểm tra giám sát đảng viên hàng năm của Đảng ủy nhà trường và Ủy ban kiểm tra).  

Năm 2017 đến nay, nhà trƣờng cải tiến hình nhà trƣờng các hoạt động trong trƣờng 

qua việc trang bị hệ thống camera giám sát và đặc biệt là hệ thống camera giám sát tại các 

phòng thi máy tính trong trƣờng 

Các báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Thanh tra giáo dục cho thấy công tác 

thanh, kiểm tra đã từng bƣớc nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên trong 

việc thực hiện đúng các chủ trƣơng chính sách của Đảng và Nhà nƣớc, các nội quy, quy 

chế của ngành, của nhà trƣờng, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với ngƣời lao 

động góp phần nâng cao chất lƣợng và hiệu quả đào tạo. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 11, tiêu chí 1: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Việc thu học phí và các chế độ chính sách cho HSSV đƣợc thực hiện theo Nghị 

định số 86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ 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 học 2015 - 2016 đến năm học 2020 

– 2021 và Thông tƣ 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội hƣớng dẫn 

thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP. Các HSSV thuộc diện ƣu tiên khi học tại trƣờng  

đều đƣợc hƣởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nƣớc. Khi nộp học phí 

phòng Tài chính – Kế toán nhận các chứng từ xác nhận HSSV thuộc diện ƣu tiên và thu 

học phí theo chính sách ƣu đãi, số HSSV thuộc diện ƣu tiên khi nộp học phí đƣợc ghi nhận 

vào sổ sách riêng (1.12.01– Sổ thu học phí dành cho HSSV thuộc diện ưu tiên). Hàng năm 

phòng Tài chính – Kế toán tổng hợp số lƣợng HSSV thuộc diện thu học phí theo chính 

sách ƣu đãi (1.12.02– Các báo cáo tài chính hàng năm). Căn cứ Quyết định số 

157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc thực hiện 

cho vay đối với HSSV. Hàng năm, phòng Công tác - HSSV đã xác nhận cho HSSV vay 
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vốn để trang trải chi phí học tập và sinh hoạt của HSSV tại ngân hàng chính sách xã hội 

Tiền Giang (1.12.03– Sổ sách, giấy giới thiệu xác nhận  HSSV vay vốn hàng năm). 

Hàng năm, nhà trƣờng còn trao học bổng “Tiếp sức đến trƣờng” cho những HSSV 

có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vƣợt khó, học tốt (1.12.04– Quyết định trao trao học 

bổng hàng năm). 

Nhà trƣờng rất quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới. Đặc biệt, với sự ra đời của 

Luật Bình đẳng giới và các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ đang từng bƣớc thực hiện 

có hiệu quả việc thúc đẩy bình đẳng giới. Nhà trƣờng, xem đây là một trong những mục 

tiêu xuyên suốt trong tiến trình phát triển của nhà trƣờng. Đặc biệt, là công tác đào tạo đặc 

thù của ngành y tế rất cần cán bộ nữ, tính đến thời điểm báo cáo tỉ lệ cán bộ quản lý nữ 

chiếm 60% so với tổng số CBVC Nhà trƣờng (1.12.05– Danh sách cán bộ, viên chức và 

người lao động). Tỷ lệ, CBVC là nữ tham gia công tác quản lý của nhà trƣờng chiếm tỷ lệ 

59% (1.12.06– Danh sách cán bộ lãnh đạo, quản lý). Nhà trƣờng tuyển sinh tất cả HSSV 

trúng tuyển không phân biệt giới tính đối với tất cả các ngành nghề (1.12.07– Thông tin 

tuyển sinh hàng năm). 

Việc tuyển dụng viên chức hàng năm, đƣợc nhà trƣờng công khai trên cổng thông 

tin điện tử ; không phân biệt nam, nữ (1.12.08– Thông tin tuyển dụng viên chức hàng 

năm). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 12, tiêu chí 1: 01 điểm  

3.2.2. Tiêu chí 2: Hoạt động đào tạo 

Mở đầu:  

Sứ mạng trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang đƣợc xác định:“Là nơi đào tạo và đào tạo 

liên tục đội ngũ cán bộ y tế có chất lượng trong tỉnh Tiền Giang và khu vực, không ngừng 

phấn đấu v  sức khỏe con người thông qua những nỗ lực nâng cao chất lượng trong đào tạo 

nguồn lực nhân lực y tế, trong nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao sức khỏe và cải thiện 

chất lượng cuộc sống nhân dân trong tỉnh Tiền Giang và các tỉnh lân cận”.  

Nhiều năm qua, nhà trƣờng đã thực hiện đa dạng hóa các phƣơng thức tổ chức đào 

tạo nhằm đáp ứng yêu cầu học tập của ngƣời học nhƣ liên kết đào tạo với các trƣờng Đại 

học trong nƣớc, thực hiện đa dạng hoá các phƣơng thức tổ chức đào tạo đáp ứng yêu cầu 

học tập của ngƣời học từ việc đào tạo chính quy, liên thông, văn bằng 2, liên kết đào tạo, 

đào tạo theo địa chỉ sử dụng. 

 Chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng ngày càng đƣợc nâng cao, hầu hết các HSSV ra 

trƣờng đáp ứng tốt yêu cầu của đơn vị sử dụng trong nƣớc và xuất khẩu lao động đi nƣớc 

ngoài. 

 Công tác dạy và học đƣợc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác tuyển sinh 

đúng thủ tục, đúng nguyên nguyên tắc, đa dạng hoá hình thức tổ chức, Nhà trƣờng đã thực 

hiện đa dạng hóa các phƣơng thức tổ chức đào tạo, với phƣơng thức dạy nghề dài hạn tập 

trung, ngắn hạn, liên kết đào tạo. Hồ sơ lƣu trữ kết quả học tập của HSSV đảm bảo an toàn, 
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chính xác. Văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập của HSSV đƣợc cấp phát theo đúng quy 

định. 

* Những điểm mạnh: 

Các ngành, nghề đào tạo của trƣờng đã đƣợc Tổng cục trƣởng Tổng cục Dạy nghề 

cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

Nhà trƣờng xây dựng quy chế tuyển sinh và kế hoạch tuyển sinh từng năm phù hợp 

với điều kiện cụ thể của trƣờng tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Công tác tuyển sinh 

đƣợc đảm bảo nghiêm túc, khách quan. công bằng. 

Các hoạt động đào tạo đƣợc thực hiện theo mục tiêu, nội dung chƣơng trình đào tạo 

đã đƣợc duyệt; có sự phối hợp với các CSYT và đơn vị sử dụng lao động trong việc tổ 

chức, hƣớng dẫn cho ngƣời học thực hành, thực tập. Kế hoạch đào tạo đƣợc xây dựng chi 

tiết từng môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp. 

Chƣơng trình đào tạo của nhà trƣờng đƣợc xây dựng và chỉnh sữa, cập nhật thƣờng 

xuyên theo hƣớng dẫn Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội.  

GV nhà trƣờng đã ứng dụng các phƣơng pháp dạy học tích cực trong quá trình 

giảng dạy lý thuyết và thực hành. GV nhà trƣờng đã ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy 

và học.  

Công tác nghiên cứu khoa học đƣợc nhà trƣờng đặc biệt quan tâm, nhà trƣờng có 

chính sách khuyến khích cán bộ, giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học, số lƣợng và 

chất lƣợng các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm ngày càng đƣợng nâng cao, mang lại hiệu 

quả trong quá trình dạy và học. 

Trƣờng có hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông theo quy định. 

Trƣờng 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 đúng quy định. 

Trƣờng có phần mềm quản lý đào tạo, có phần mềm chấm thi trắc nghiệm và phần 

mềm thi trắc nghiệm trên máy tính, cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức quản 

lý, sử dụng hiệu quả. 

* Những tồn tại: 

Một số GV lớn tuổi của nhà trƣờng đa phần còn giảng dạy theo phƣơng pháp 

truyền thống, chậm đổi mới phƣơng pháp giảng dạy, chƣa xây giáo án giảng dạy đầy đủ 

theo quy định. Chƣa phát huy tốt công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo. Nhà trƣờng chƣa 

trang bị phần mềm mô phỏng 

* Kế hoạch nâng cao chât lƣợng: 

Thƣờng xuyên tổ chức các hội thi, hội thảo cho cán bộ, GV về đổi mới phƣơng pháp 

dạy học. Phấn đấu những năm học tiếp theo có trên 90% cán bộ, GV áp dụng phƣơng pháp 

giảng dạy theo hƣớng tích cực hóa ngƣời học, soạn đầy đủ giáo án giảng dạy. 
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Mở rộng quan hệ giao lƣu hợp tác đào tạo với các trƣờng trong và ngoài nƣớc, nhằm 

trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ, giáo viên nhà trƣờng, tạo 

nguồn nhân lực chất lƣợng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập và tạo nhiều cơ hội việc làm cho 

HSSV nhà trƣờng 

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Căn cứ Công văn số 29/2011/TT-BLĐTBXH ngày 24/10/2011 quy định về đăng ký 

hoạt động dạy nghề. Năm 2013, nhà trƣờng đƣợc Tổng cục Dạy nghề cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 52/2013/CNĐKHĐ-TCDN ngày 12/9/2013 cho 

02 nghề trình độ sơ cấp là Dƣợc tá và Y tá (1.2.10– Giấy chứng nhận số 52/2013/CNĐKHĐ-

TCDN ngày 12/9/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề về đăng ký hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp).  

Năm 2017, căn cứ Công văn số 106/TCDN-DNCQ ngày 19/01/2017 của Tổng cục 

Dạy nghề hƣớng dẫn xây dựng, chuyển đổi chƣơng trình đào tạo theo Luật giáo dục nghề 

nghiệp và Hƣớng dẫn số 134/TCDN-PCTT 20/01/2017 Tổng cục Dạy nghề hƣớng dẫn về 

đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Nhà trƣờng ban hành kế hoạch số 175/KH-

CĐYT ngày 11/4/2017 về việc xây dựng, chuyển đổi chƣơng trình đào tạo theo Luật giáo 

dục nghề nghiệp và đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp 03 ngành trình độ cao đẳng 

(Dƣợc, Điều dƣỡng và Hộ sinh) và 04 ngành trình độ trung cấp (Dƣợc, Điều dƣỡng, Hộ 

sinh và Y sĩ)  (1.2.11– Giấy chứng nhận số 241/2017/CNĐKHĐ-TCDN ngày 13/7/2017 của 

Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp).  

Mỗi ngành nghề đào tạo tại trƣờng đều có chƣơng trình đào tạo. Trong đó, có yêu 

cầu các tiêu chuẩn phải đạt đƣợc trong quá trình học tập về thái độ, yêu cầu về kiến thức, 

kỷ năng và trình độ ngoại ngữ, tin học. Chƣơng trình đào tạo đƣợc phổ biến cho HSSV 

ngay từ đầu khóa học, chƣơng trình đào đƣợc in trong quyển sổ tay HSSV (2.5.03– Sổ tay 

HSSV các năm học 2017 -2018; 2018 -2019). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 01, tiêu chí 2: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 2: Trường xây dựng và ban hành quy chế tuyển sinh theo quy định. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Công tác tuyển sinh nhà trƣờng thực hiện đúng Quy chế tuyển sinh của Bộ Lao 

động – Thƣơng binh và Xã hội. Căn cứ Thông tƣ số 05/2017/QĐ-BLĐTBXH ngày 

02/3/2017 của Bộ trƣởng Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội về việc ban hành quy 

định quy chế tuyển sinh và xác nhận chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp và cao đẳng, 

trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang xây dựng và ban hành Quy chế tuyển sinh của trƣờng 

năm học 2017-2018 (2.2.01– Quyết định số 151a/QĐ-CĐYT ngày 30/8/2017 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc ban hành Quy chế tuyển sinh năm học 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=106/TCDN-DNCQ&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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2017 - 2018 ). Quy chế tuyển sinh của trƣờng đúng với quy định tại Thông tƣ số 

05/2017/TT – BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trƣởng Bộ Lao động – Thƣơng binh và 

Xã hội. Nội dung quy chế tuyển sinh của trƣờng có đầy đủ các nội dung: Ngành, nghề đào 

tạo; Thời gian tuyển sinh; Đối tƣợng và hình thức tuyển sinh; Chính sách ƣu tiên tuyển 

sinh gồm: đối tƣợng, khu vực, tuyển thẳng, khung điểm ƣu tiên; Quy định thành phần, 

nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng tuyển sinh, Ban thƣ ký; Tổ chức phúc tra; Xác định 

điểm trúng tuyển; Triệu tập thí sinh trúng tuyển; Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và 

giải quyết các khiếu nại, tố cáo; chế độ thông tin, báo cáo; khen thƣởng, kỷ luật liên quan 

đến tuyển sinh. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 02, tiêu chí 2: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Căn cứ Thông tƣ 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. Nhà trƣờng 

xác định chỉ  tiêu tuyển sinh năm học 2017-2018 và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh về Bộ Lao 

động – Thƣơng binh và Xã hội (2.3.01– Các văn bản xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm học 

2017-2018; năm học 2018 – 2019; năm học 2019 - 2020), Hiệu trƣởng nhà trƣờng ban 

hành ban hành kế hoạch tuyển sinh các năm học năm học (2.3.02– Kế hoạch số 203/KH-

CĐYT ngày 26/4/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc Kế 

hoạch tuyển sinh năm học 2017 – 2018.; 2.3.03– Kế hoạch số 112/KH-CĐYT ngày 

13/3/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc Kế hoạch tuyển sinh 

năm học 2018 – 2019.; 2.3.04– Kế hoạch số 122/KH-CĐYT ngày 26/4/2017 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc Kế hoạch tuyển sinh năm học 2019 – 

2020). Quyết định Thành lập Hội đồng các Ban tuyển sinh tuyển sinh các năm (2.3.05– 

Quyết định số 56/QĐ-CĐYT ngày 26/4/2017 về việc Thành lập Hội đồng tuyển sinh; 

2.3.06– Quyết định số 23/QĐ-CĐYT ngày 13/3/2018 về việc Thành lập Hội đồng tuyển sinh 

và các Ban tuyển sinh năm học 2018-2019; 2.3.07– Quyết định số 16/QĐ-CĐYT ngày 

13/3/2019 về việc Thành lập Hội đồng tuyển sinh và các Ban tuyển sinh năm học 2019 – 

2020). Thông báo tuyển sinh đƣợc niêm yết tại trƣờng và đang tải trên các thông tin đại chung 

và trên website của trƣờng www.caodangytetg.edu.vn (2.3.08– Thông báo số 204/TB-CĐYT 

ngày 26/4/2017 về việc Thông báo tuyển sinh năm học 2017 – 2018; 2.3.09– Thông báo số 

184/TB-CĐYT ngày 11/4/2018 về việc Thông báo tuyển sinh năm học 2018 – 2019; 2.3.10– 

Thông báo số 416/TB-CĐYT ngày 15/8/2018 về việc Thông báo tuyển sinh năm học 2018 – 

2019  (Đợt 2);  2.3.11– Thông báo số 462/TB-CĐYT ngày 07/9/2018 về việc Thông báo 

tuyển sinh năm học 2018 – 2019  (Đợt 3); 2.3.12– Thông báo số 126/TB-CĐYT ngày 

12/3/2019 về việc Thông báo Tuyển sinh năm học 2019 – 2020; 2.3.13– Thông báo số 

371/TB-CĐYT ngày 13/8/2019 về việc Thông báo Tuyển sinh năm học 2019 - 2020 (Đợt 2); 

2.3.14– Thông báo số 391/TB-CĐYT ngày 11/4/2018 về việc Thông báo Tuyển sinh năm 

học 2019 - 2020 (Đợt 3); 2.3.15– Thông báo số 462/TB-CĐYT ngày 10/10/2019 về việc 

http://www.caodangytetg.edu.vn/
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Thông báo Tuyển sinh năm học 2019 - 2020 (Đợt 4); Nhà trƣờng có phân công cán bộ trực 

tuyển sinh (2.3.16– Danh sách phân công cán bộ trực tuyển sinh; 2.2.17– Danh sách thí sinh 

đăng ký đăng ký xét tuyển).  

Kết thúc mỗi đợt tuyển sinh, nhà trƣờng họp Hội đồng tuyển sinh (2.2.18– Các biên 

bản họp Hội đồng tuyển sinh) và ban hành Quyết định trúng tuyển kèm theo danh sách thí 

sinh trúng tuyển (2.3.19– Các Quyết định của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Tiền 

Giang về việc công nhân thí sinh trúng tuyển hệ cao đẳng, trung cấp hàng năm). Danh sách 

thí sinh trúng tuyển công bố tại trƣờng và đang tải trên website của trƣờng. Kết thúc tuyển 

sinh, nhà trƣờng gởi báo cáo công tác tuyển sinh về Sở Lao động – Thƣơng binh và Bộ 

Lao động – Thƣơng binh và Xã hội (2.3.20– Các Báo cáo về báo cáo công tác tuyển sinh, 

kết quả tốt nghiệp và giải quyết việc làm hàng năm). Kế tiếp Hiệu trƣởng ban hành quyết 

định nhập học cho từng đối trƣợng Trung cấp và cao đẳng (2.3.21– Quyết định số 28/QĐ-

CĐYT ngày 27/3/2018  Quyết định về việc nhập học cho sinh viên hệ cao đẳng chính quy 

năm học 2017 -2018 ; 2.3.22– Quyết định số 29/QĐ-CĐYT ngày 27/3/2018  Quyết định về 

việc nhập học cho sinh viên hệ cao đẳng liên thông chính quy năm học 2017 -2018; 

2.3.23– Quyết định số 30/QĐ-CĐYT ngày 27/3/2018  Quyết định về việc nhập học cho học 

sinh hệ trung cấp năm học 2017 -2018; 2.3.24– Quyết định số 09/QĐ-CĐYT ngày 

25/01/2019  Quyết định về việc nhập học cho học sinh, sinh viên năm học 2018 -2019; 

2.3.25– Quyết định số 238/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2019  Quyết định về việc nhập học cho 

học sinh, sinh viên năm học 2019 -2020); Căn cứ quyết định nhập học, phòng Công tác – 

HSSV phân lớp và phân công giáo viên chủ nhiệm hàng năm (2.3.26– Quyết định số 

198/QĐ-CĐYT ngày 21/11/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc 

phân công cố vấn học tập, phụ trách lớp năm học 2017-2018; 2.3.27– Quyết định số 

136/QĐ-CĐYT ngày 17/10/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc 

phân công cố vấn học tập, phụ trách lớp năm học 2018-2019; 2.3.28– Quyết định số 

173/QĐ-CĐYT ngày 14/11/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc 

phân công cố vấn học tập, phụ trách lớp năm học 2019-2020). 

Công tác thanh tra, kiểm tra tuyển sinh đƣợc nhà trƣờng đặc biệt quan tâm, năm 

2015, Hiệu trƣởng ban hành Quyết định thành lập Đoàn thanh tra tuyển sinh năm học 

2015-2016 (2.3.29– Quyết định số 255/QĐ-CĐYT ngày 29/12/2015 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc thành lập Đoàn thanh tra tuyển sinh hệ cao đẳng 

chính quy). Đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra tuyển sinh (2.3.30– Kế hoạch số 

64/KH-CĐYT ngày 07/02/2016 về việc thanh tra tuyển sinh năm học 2015-2016). Có kêt 

luận công tác tuyển sinh năm học 2015-2016 đã thực hiện đúng quy chế tuyển sinh, không 

có trƣờng hợp sai sót trong các khâu của quá trình tuyển sinh (2.3.31– Kết luận số 

122/KL-CĐYT ngày 17/3/2016 về việc thanh tra tuyển sinh năm học 2015-2016). Năm 

2017, căn cứ kế hoạch số 118/KH-SLĐTBXH ngày 20/11/2017 của Giám đốc Sở Lao 

động -Thƣơng binh và xã hội về việc kiểm tra kết quả tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2017, 

đƣợc Sở Lao động -Thƣơng binh và xã hội kết luận công tác tuyển sinh năm 2017 của nhà 

trƣờng thực hiện đúng, đủ thành phần hồ sơ và quy trình theo quy chế của trƣờng và quy 
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định của Bộ Lao động -Thƣơng binh và xã hội (2.3.32– Biên bản của Sở Lao động -

Thương binh và xã hội về việc kiểm tra kết quả tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2017). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 03, tiêu chí 2: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 4: Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo đáp ứng 

yêu cầu học tập của người học. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định  

Từ năm học 2015- 2016 trở về trƣớc, tất cả các ngành, nghề cao đẳng và trung cấp 

tại trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang  đƣợc tổ chức đào tạo theo niên chế (2.4.01– Các 

chương đào tạo và quyết định bàn hành từ năm học 2015- 2016 trở về trước).  

Năm 2016, nhà trƣờng tập huấn cho cán bộ, giáo viên biên soạn chuyển đổi chƣơng 

trình đào tạo và chƣơng trình chi tiết môn học của các ngành cao đẳng chính quy (2.4.02– 

Kế hoạch số 74/KH-CĐYT ngày 23/02/2016 về việc tập huấn đào tạo theo tín chỉ; 

2.5.03– Quyết định số 180/QĐ-CĐYT ngày 06/8/2016 về việc thành lập các ban xây 

dựng chương tr nh đào tạo cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ. 

 Từ năm học 2016-2017, nhà trƣờng đào theo 02 phƣơng thức: phƣơng thức đào tạo 

theo niên chế áp dụng cho các ngành nghề thuộc hệ trung cấp, sơ cấp (2.4.04– Các 

chương đào tạo và chương tr nh chi tiết môn học của các ngành hệ trung cấp); Phƣơng 

thức tích lũy tín chỉ áp dụng cho các ngành cao đẳng chính quy tại trƣờng (2.4.05– Quyết 

định số 210/QĐ-CĐYT ngày 13/9/2016 về việc ban hành quy định đào tạo cao đẳng hệ 

chính quy theo hệ thống tín chỉ và chương tr nh khung các ngành cao đẳng). 

 Từ năm học 2018 trở đi, nhà trƣờng đào theo 01 phƣơng thức duy nhất là đào tạo 

theo tín chỉ (2.5.06– Quyết định số 255a/QĐ-CĐYT ngày 30/01/2017 về việc ban hành 

quy định đào tạo tr nh độ cao đẳng, tr nh độ trung cấp theo phương thức tích lũy tín chỉ); 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 04, tiêu chí 2: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Việc lập kế hoạch đào tạo của mỗi ngành, nghề và xây dựng tiến độ đào tạo phù hợp 

với từng hình thức, phƣơng thức tổ chức đào tạo do phòng Đào tạo – NCKH phối hợp với 

các khoa, đƣợc xây dựng theo từng học kỳ, năm học trong đó quy định cụ thể từng môn 

học, số giờ học lý thuyết, thực hành, thực tế tại cơ sở đúng quy định của Bộ Lao động – 

Thƣơng binh và Xã hội (2.5.01–Quyết định số 124/QĐ-CĐYT ngày 04/10/2018 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc Ban hành chương tr nh đào tạo năm học 

2018- 2019; 2.5.02–Quyết định số 134/QĐ-CĐYT ngày 19/8/2019 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc Ban hành chương tr nh đào tạo năm học 2019- 
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2020; 2.5.03– Bảng phân giờ giảng GV hàng năm; 2.5.04– Sổ tay HSSV các năm học; 

2.5.05–Thời khóa biểu các năm học; 2.5.06– Kế hoạch số 108/KH-CĐYT ngày 05/3/2019 

về việc Kế hoạch thực tế ngành Điều dưỡng cao đẳng  khóa 8B1, 8B2, 8B3, 8B4 địa điểm: 

Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Đ nh Chiểu Bến Tre; 2.5.07– Kế hoạch số 159/KH-CĐYT 

ngày 01/4/2019 về việc Kế hoạch thực tế ngành lớp hộ sinh Cao đẳng 4 năm học 2018 – 

2019). 

GV căn cứ bảng phân giờ giảng GV hàng năm, căn cứ vào nội dung, thời lƣợng qui 

định trong chƣơng trình đào tạo nghề để soạn kế hoạch giảng dạy chi tiết (2.5.08– Giáo án 

Giảng viên). 

Đầu mỗi học kỳ, phòng Đào tạo – NCKH rà soát tiến độ đào tạo, để lập thời khóa 

biểu cho học kỳ tiếp theo. Cuối mỗi năm học, khóa học phòng Đào tạo – NCKH báo cáo 

tổng kết đánh giá hiệu quả công tác đào tạo (2.5.09– Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018; 

2.5.10– Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018; 2.5.11– Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 

2018)  

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 05, tiêu chí 2: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 6: Trường tổ chức thực hiện theo kế hoạch đào tạo, tiến độ đào tạo 

đã được phê duyệt. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Trên cơ sở kế hoạch dạy học hàng năm, các Khoa tiến hành tiến hành phân công 

giáo viên giảng dạy cho từng môn học, từng học kỳ (2.6.01– Bảng phân công giờ giảng 

giáo viên của các khoa). Để đảm bảo kế hoạch đào tạo đƣợc thực hiện đúng tiến độ, chất 

lƣợng và hiệu quả, Phòng đào tạo tạo – NCKH và các khoa, tổ bộ môn chịu trách nhiệm 

theo dõi tiến độ giảng dạy, giám sát kế hoạch và nội dung giảng dạy theo đúng chƣơng 

trình đào tạo của từng ngành nghề thông qua lịch giảng dạy hàng tuần (2.5.04– Thời khóa 

biểu hàng tuần; 2.6.03– Sổ lên lớp; 2.6.04– Kế hoạch số  404/KH-CĐYT ngày 10/4/2018 

về việc Kế hoạch xét và thi lại tốt nghiệp các hệ đào tạo (kỳ tháng 8 năm 2018; 2.6.05– Kế 

hoạch số  35/KH-CĐYT ngày 18/01/2019 về việc Kế hoạch xét và thi lại tốt nghiệp các hệ 

đào tạo (kỳ tháng 1 năm 2019; 2.6.06– Kế hoạch số  35/KH-CĐYT ngày 18/01/2019 về 

việc Kế hoạch xét và thi lại tốt nghiệp các hệ đào tạo (kỳ tháng 1 năm 2019 );  

Việc kiểm tra giám sát đƣợc thực hiện định kỳ và đột xuất qua các biện pháp nhƣ: 

kiểm tra lịch giảng dạy, giáo án, sổ lên lớp, dự giờ giáo viên nhằm đánh giá sự phù hợp 

của nội dung bài giảng, phƣơng pháp giảng dạy với kế hoạch đào tạo (2.6.07– Các biên 

bản kiểm tra hàng năm). Các cá nhân vi phạm đƣợc báo trực tiếp về Khoa. Khoa sẽ có 

biện pháp khắc phục và xử lý các cá nhân vi phạm thông qua biên bản họp xét thi đua 

hàng tháng. 

Cuối mỗi năm học, phòng Đào tạo – NCKH hoàn chỉnh báo cáo tổng kết đánh giá 

hiệu quả công tác đào tạo và đề ra phƣơng hƣớng hoạt động cho năm học tiếp theo 

(2.6.08– Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018; 2.6.9– Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 
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2018; 2.6.10– Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 06, tiêu chí 2: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 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. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Từ năm 2017 đến nay, tất cả các chƣơng trình đào tạo nhà trƣờng đều xây dựng theo 

chƣơng trình khung do Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội ban hành. 

Đối với phƣơng thức đào tạo theo niên chế hay tín chỉ, Ban Giám hiệu nhà trƣờng 

đều xây dựng và phê duyệt chƣơng trình khung và chƣơng trình chi tiết cho từng ngành, 

từng khóa học của mỗi ngành học theo từng học kỳ, năm học. Kế hoạch đào tạo chi tiết từng 

môn học, giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập phù hợp với phƣơng thức tổ chức đào tạo và 

đúng quy định đƣợc công bố cho các khoa, tất cả đều có các chƣơng đào tạo (2.7.01– Các 

chương đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 210/QĐ-CĐYT ngày 13/9/2016 của 

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang)  và có trong quyển sổ tay HSSV hàng năm 

(2.7.02– Sổ tay HSSV). 

Để đảm bảo thực hiện theo mục tiêu, nội dung chƣơng trình đào tạo. Hàng năm, 

căn cứ vào kế hoạch đào tạo từng ngành, nhà trƣờng chủ động phối hợp với đơn vị sử 

dụng lao động trong việc tổ chức, hƣớng dẫn cho ngƣời học thực hành, thực tập các 

ngành, nghề tại đơn vị sử dụng lao động; thực hiện theo quy định đặc thù của ngành Y, 

Dƣợc nhƣ các Hợp đồng hợp tác đào tạo giữa nhà trƣờng với các bệnh viện tuyến tỉnh, 

tuyến huyện, các trạm Y tế xã và các công ty dƣợc trong tỉnh trong việc gởi HSSV học 

thực hành, thực tập và thực tế tốt nghiệp kế hoạch cho ngƣời học đi thực hành, thực tập 

(2.7.03– Các hợp đồng, hợp tác đào tạo của nhà trường với các cơ sở Y, Dược từ các 

năm)  

Các khoa xây dựng kế hoạch cho HSSV đi thực hành, thực tập tại các cơ sở Y tế 

(CSYT) có quy định cụ thể về nội dung giảng dạy, thời gian, số lƣợng HSSV danh sách 

HSSV kèm theo, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập (2.7.04– Các kế hoạch thực 

hành, thực tế tốt nghiệp các năm). HSSV sau khi kết thúc mỗi đợt thực hành, thực tập và 

thực tế tốt nghiệp có trách nhiệm nộp lại cho khoa các tài liệu có liên quan đến việc học 

tập của mình tại các cơ sở y tế (2.7.05– Các tài liệu gồm hồ sơ bệnh án, kế hoạch chăm 

sóc, sổ tay thực tế tốt nghiệp). 

Sau khi kết thúc mỗi đợt thực hành, thực tập và thực tế tốt nghiệp, các đơn vị có hợp 

đồng hợp tác đào tạo với nhà trƣờng sẽ gởi báo cáo đánh giá kết quả thực hành, thực tập 

của HSSV về cho nhà trƣờng (2.7.06– Các bảng điểm, các báo cáo đánh giá của cơ sở 

đào tạo). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 07, tiêu chí 2: 01 điểm  
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Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Các chƣơng trình đào tạo của nhà trƣờng đƣợc xây dựng đều có mục tiêu đào tạo 

của ngành thể hiện rõ yêu cầu về phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức, kỹ năng, thái 

độ. Do tính đặc thù của ngành Y tế nên nhà trƣờng rất quan tâm và thực hiện đúng thời 

lƣợng thực hành, thực tập của ngƣời học tại trƣờng đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị tại 

các phòng thực hành theo quy định của từng ngành học (2.8.01–Quyết định số 124/QĐ-

CĐYT ngày 04/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc Ban 

hành chương tr nh đào tạo năm học 2018- 2019; 2.8.02–Quyết định số 134/QĐ-CĐYT 

ngày 19/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc Ban hành 

chương tr nh đào tạo năm học 2019- 2020). Tại các CSYT mà nhà trƣờng có hợp đồng 

hợp tác đào tạo để HSSV có đủ thời gian tiếp xúc với ngƣời bệnh và thực hiện thành thạo 

các thao tác trên ngƣời bệnh đảm bảo kết hợp rèn luyện năng lực thực hành với trang bị 

kiến thức chuyên môn sau khi tốt nghiệp (2.8.03– Các hợp đồng, hợp tác đào tạo của nhà 

trường với các cơ sở Y, Dược từ các năm)  

Việc đổi mới phƣơng pháp dạy và học là một đòi hỏi của thực tế khách quan và 

không ngoài mục đích nâng cao chất lƣợng đào tạo. Nhà trƣờng rất quan tâm đến việc đổi 

mới và đa dạng hóa các phƣơng pháp dạy học, phần lớn GV nhà trƣờng đều đã trải qua 

các lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm, đào tạo nghề. GV nhà trƣờng đã ứng dụng các 

phƣơng pháp dạy học tích cực trong quá trình giảng dạy lý thuyết và thực hành. Hiện nay, 

trong Trƣờng đang áp dụng các phƣơng pháp giảng dạy nhƣ: phƣơng pháp thuyết trình, 

phƣơng pháp nêu vấn đề, phƣơng pháp thảo luận nhóm, bài tập lớn... đƣợc thể hiện ở 

chƣơng trình đào tạo chi tiết từng môn học (2.8.04– Danh sác CB, GV tham gia các khóa 

bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, đào tạo nghề) 

Hàng năm, nhà trƣờng đều tổ chức Hội giảng, Hội thi GV dạy giỏi cấp trƣờng qua đó 

tạo điều kiện để các GV đƣợc trao đổi, học hỏi kinh nghệm và phƣơng pháp giảng dạy trong 

giảng dạy. Ngoài ra, nhà trƣờng còn cử nhiều GV tham dự Hội thi GV dạy giỏi cấp tỉnh, cấp 

toàn quốc đạt nhiều thành tích cao (2.8.05– Kế hoạch Hội giảng, hội thi GV dạy giỏi hàng 

năm; 2.8.06– Danh sách GV tham gia hội thi GV dạy giỏi cấp tỉnh, cấp toàn quốc; 2.8.07– 

Quyết định công nhận GV dạy giỏi cấp tỉnh, cấp toàn quốc) 

Không chỉ đổi mới PPDH lý thuyết, nhà trƣờng còn chú trọng trong các học phần 

thực hành tại trƣờng, thực tập, thực tế tại các bệnh viện và cộng đồng thông qua việc đề ra 

các chỉ tiêu tay nghề, làm bệnh án, bình bệnh án và trình tiểu luận cuối khóa nhằm khuyến 

khích năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần tập thể của HSSV(2.8.08– Các kế hoạch 

hướng dẫn HSSV viết tiểu luận, đề tài NCKH; 2.8.09– Các biên bản chấm điểm, 2.8.10– 

Các quyết định công nhận). 
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Năm học 2017-2018, nhà trƣờng đã bổ sung thêm phòng thực tập tiền lâm sàng 

(Skillslab) để cho HSSV học tập những kỹ năng lâm sàng nhƣ tiêm chích, thay băng, thăm 

khám, chọc dò... trƣớc khi đến thực tập tại các cơ sở y tế (2.8.11– Các h nh ảnh và trang 

thiết bị cho các phòng thực hành, thực tập). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 08, tiêu chí 2: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 9: Trường thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

dạy và học. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Để đổi mới và đa dạng hóa các phƣơng pháp dạy học thì việc ứng dụng công nghệ 

thông tin (CNTT) trong hoạt động dạy và học là một yêu cầu tất yếu. Năm học 2014-2015, 

nhà trƣờng đã trang bị phần mềm đào tạo có chức năng quản lý HSSV, quản lý đào tạo, 

quản lý thời khóa biểu và tiến độ giảng dạy, quản lý điểm, quản lý học phí,... (2.9.01– Các 

tài liệu liên quan đến việc mua “Phần mềm quản lý đào tạo”). 

Nhà trƣờng còn ứng dụng CNTT trong hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 

của HSSV qua việc ứng dụng phần mềm chấm thi trắc nghiêm “Mr Test” từ năm học 

2014-2015 do phòng Khào thí – ĐBCL quản lý và sử dụng (2.9.02– Các tài liệu liên quan 

đến việc mua “Phần mềm chấm thi trắc nghiệm Mr Test”). 

Từ năm học 2018 đến nay, nhà trƣờng có kế hoạch trang bị phần mềm tổ chức thi 

trắc nghiệm trên máy vi tính do phòng Khào thí – ĐBCL quản lý và sử dụng (2.9.03– Các 

tài liệu liên quan đến việc mua “Phần mềm tổ chức thi trên máy vi tính Exam”).  

Trang thiết bị phục vụ trong hoạt động dạy và học của trƣờng đảm bảo đầy đủ, mỗi 

phòng học đều đƣợc trang bị đầy đủ máy chiếu, màn chiếu. Các phòng thực tập vi tính có 

đầy đủ máy tính đảm bảo cho công tác học thực hành (2.9.04– Thống kê số lượng máy tính 

tại phòng học và phòng thực hành). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 09, tiêu chí 2: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường có kế hoạch và tổ chức kiểm tra, giám sát 

hoạt động dạy và học theo đúng kế hoạch. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Việc kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học tại trƣờng đƣợc thực hiện qua bảng 

phân công giờ giảng, thời khóa biểu hàng tuần tại các khoa, kế hoạch phân công giờ giảng 

cho GV hàng năm, kế hoạch học tập cả năm, kế hoạch học tập toàn khóa, sổ lên lớp, phần 

mềm quản lý đào tạo... qua đó theo dõi đƣợc hoạt động dạy và học (2.10.01– Kế hoạch và 

quyết định phân công thành viên kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học hàng năm). 

Hàng năm, nhà trƣờng có hợp đồng với các CSYT để gởi HSSV đi lâm sàng, đi 

thực tế tốt nghiệp. Nhà trƣờng có xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công GV và HSSV đến 

thực tập tại các khoa phòng BV, các Trạm Y tế xã. Lãnh đạo khoa có trách nhiệm theo dõi 
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hoạt động dạy và học GV và HSSV thông qua việc kiểm tra, giám sát (2.10.02– Các kế 

hoạch phân công GV giám sát HSSV tại các CSYT). 

Tuy nhiên kiểm tra, giám sát chƣa thực hiện thƣờng xuyên  

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 10, tiêu chí 2: 00 điểm  

Tiêu chuẩn 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.  

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Việc kiểm tra, giám sát hoạt động dạy và học đƣợc các thành viên trong đoàn kiểm 

tra, giám sát thực hiện căn cứ vào thời khóa biểu hàng tuần của GV, việc kiểm tra tập 

trung vào giờ giấc, bỏ giờ dạy, việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, giáo án, phƣơng pháp 

giảng dạy... Qua đó, nâng cao chất lƣợng hoạt động dạy và học, đồng thời kiểm tra việc 

tuân thủ giờ giấc, nội quy, quy chế giảng dạy của nhà trƣờng (2.11.01– Báo cáo kiểm tra, 

giám sát; 2.11.02– Biên bản họp xét thi đua tháng của phòng, khoa, nhà trường). 

Tuy nhiên kiểm tra, giám sát chƣa thực hiện thƣờng xuyên  

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 11, tiêu chí 2: 00 điểm  

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn 

luyện trƣớc đây nhà trƣờng thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2.12.01– 

Các quyết định ban hành chương tr nh đào tạo từ năm 2016 trở về trước).  

Từ năm 2017 đến nay, căn cứ Thông tƣ số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 

quy định việc tổ chức thực hiện chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

theo niên chế hoặc theo phƣơng thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, 

xét công nhận tốt nghiệp, nhà trƣờng xây dựng và ban hành quy định đào tạo trình độ cao 

đẳng, trung cấp theo phƣơng thức tích lũy tín chỉ. Trong đó, quy định cụ thể về kiểm tra, 

thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện (2.12.02– Quyết định số 

192/QĐ-CĐYT ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc 

ban hành quy định đào tạo tr nh độ cao đẳng, tạo tr nh độ trung cấp theo phương thức tích 

lũy tín chỉ) 

Việc in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng thực 

hiện đúng theo Thông tƣ 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 quy định về mẫu bằng 

tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng (2.12.03– Quyết định số 105/QĐ-CĐYT ngày 04/4/2018 của 

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp 

cao đẳng, trung cấp và phôi bản sao bằng tốt nghiệp trung cấp) 
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2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 12, tiêu chí 2: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Để đánh giá kết quả học tập của HSSV đi thực tập, thực tế tại các CSYT, ngoài 

việc GV nhà trƣờng trực tiếp quản lý, giảng dạy và đánh giá, nhà trƣờng còn mời các Bác 

sĩ, Cử nhân điều dƣỡng tại các CSYT tham gia giảng dạy và đánh giá kết quả học tập 

(2.13.01– Các Hợp đồng hợp tác đào tạo với các CSYT).  

Mỗi năm, để đánh kết quả tốt nghiệp của ngƣời học, nhà trƣờng có kế hoạch mời 

các Bác sĩ, Cử nhân điều dƣỡng tại các CSYT tham gia đánh giá kết quả tốt nghiệp 

2.13.02– Các kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp hàng năm, 2.13.03– Các hồ sơ về chấm thi 

tốt nghiệp hàng năm ). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 13, tiêu chí 2: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Công tác thi, xét công nhận tốt nghiệp cho ngƣời học đƣợc thực hiện đúng quy 

định. Từ năm 2016 trở về trƣớc, nhà trƣờng đào tạo theo hình thức niên chế. Hàng năm, 

căn cứ vào kế hoạch đào tạo, phòng Đào tạo – NCKH lập kế hoạch thi tốt nghiệp, thành 

lập Hội đồng thi tốt nghiệp, thông báo sinh viên dự thi, lịch thi cụ thể (2.14.01– Kế hoạch 

thi tốt nghiệp; 2.14.02– Quyết định thành lập Hội đồng và các ban thi tốt nghiệp). Quá 

trình thi, thi tốt nghiệp đƣợc tổ chức nghiêm túc, khách quan, mỗi phòng thi có từ 02 

giám thị coi thi, giám thị hành lang, trƣớc khi thi mỗi phòng thi đều thực hiện phổ biến 

quy chế thi 2.14.03– Danh sách phân công giáo viên coi thi). Công tác chấm thi thực 

hiện nghiêm túc từ việc cắt phách, ráp phách, chấm độc lập, đối chất (2.14.04– Biên bản 

chấm thi lý thuyết từng môn; 2.14.05– Biên bản chấm thi thực hành). Sau khi có kết quả 

thi, Hội đồng tổ chức họp để đánh giá tình hình, xét và công nhận tốt nghiệp cho HSSV 

đạt yêu cầu (2.14.06– Biên bản họp Hội đồng thi tốt nghiệp; 2.14.07–Quyết định công 

nhận tốt nghiệp). 

Từ năm học 2017-2018, nhà trƣờng đào tạo theo hình thức tín chỉ. Việc xét tốt 

nghiệp cho HSSV thƣờng từ 1-2 đợt mỗi năm (2.14.08– Kế hoạch xét tốt nghiệp; 2.14.09– 

Quyết định thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp; 2.14.10– Biên bản họp Hội đồng 

xét tốt nghiệp; 2.14.11– Quyết định công nhận tốt nghiệp; 2.14.12– Các báo cáo tổng hợp 

toàn khóa hàng năm). 

Việc đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ đƣợc thực hiện 

nghiêm túc, khách quan, công bằng đƣợc lƣu trữ đúng quy định của Bộ Lao động, 

Thƣơng binh và Xã hội. Các phôi bằng sai sót trong quá trinh in ấn, hoặc sai sót nội dung 
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thông tin của học sinh đƣợc ra quyết định hủy (2.14.13– Quyết định số 218/QĐ-CĐYT 

ngày 20/12/2018 về việc hủy phôi bằng, chứng chỉ đào tạo; 2.14.13– Các sổ sách cấp 

phát và tủ hồ sơ lưu trữ văn bằng, chứng chỉ). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 14, tiêu chí 2: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Hằng năm, trƣờng 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, cụ thể:  

- Năm học 2016-2017, căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 

của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 

theo hệ thống tín chỉ, Hiệu trƣởng trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang xây dựng chƣơng trình 

đào tạo cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ (2.15.01– Các kế hoạch xây dựng, chuyển 

đổi chương tr nh đào tạo; 2.15.02– Quyết định số 209/QĐ-CĐYT ngày 13/9/2016 về việc 

ban hành hành quy định đào tạo tr nh độ cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ) 

- Năm học 2016-2017, nhà trƣờng xây dựng kế hoạch số 175/KH-CĐYT ngày 

11/4/2017 kế hoạch chuyển đổi chƣơng trình đào tạo theo Luật giáo dục nghề nghiệp 

[2.15.01]. Tiếp theo đó, Căn cứ Thông tƣ số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của 

Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội, nhà trƣờng ban hành quy định đào tạo trình độ cao 

đẳng, tạo trình độ trung cấp theo phƣơng thức tích lũy tín chỉ. Trong đó, quy định cụ thể về 

kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp (2.15.03– Các kế hoach xây dựng, chuyển đổi 

chương tr nh đào tạo; 2.15.04– Quyết định số 192/QĐ-CĐYT ngày 07/11/2017 ban hành 

quy định đào tạo tr nh độ cao đẳng, tạo tr nh độ trung cấp theo phương thức tích lũy tín chỉ) 

- Năm học 2018-2019, căn cứ Thông tƣ số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017 

của Bộ Lao động – Thƣơng binh và Xã hội quy định khối kiến thức tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà ngƣời học đạt đƣợc sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng, tạo trình độ trung 

cấp. Nhà trƣờng xây dựng và chỉnh sữa các chƣơng trình đào tạo cho phù hợp, đúng quy 

định (2.15.05– Các kế hoạch xây dựng, chuyển đổi chương tr nh đào tạo; 2.15.06– Quyết 

định số 124/QĐ-CĐYT ngày 04/10/2018 về việc ban hành các chương tr nh  đào tạo Trường 

Cao đẳng Y tế Tiền Giang; 2.15.07– Quyết định số 134/QĐ-CĐYT ngày 19/8/2019 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc Ban hành chương tr nh đào tạo năm học 

2019- 2020) 

Việc đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ đƣợc thực hiện 

nghiêm túc, khách quan, công bằng đƣợc lƣu trữ đúng quy định của Bộ Lao động, 

Thƣơng binh và Xã hội (2.15.08– Quyết định số 277/QĐ-CĐYT ngày 29/12/2017 về việc 

ban hành quy tr nh mẫu bằng tốt nghiệp,in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt 
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nghiệp của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang; 2.15.09– Quyết định số 105/QĐ-CĐYT 

ngày 04/9/2018 về việc phê duyệt mẫu bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp và Phôi bản 

sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp).  

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 15, tiêu chí 2: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 16: Trường có hướng dẫn và tổ chức thực hiện về đào tạo liên thông 

theo quy định. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Nhà trƣờng chú trọng công tác xây dựng chƣơng trình giáo dục theo hƣớng đảm 

bảo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng. Nhà trƣờng đã chủ động xây dựng chƣơng trình 

đào tạo liên thông từ Điều dƣỡng trung cấp lên Điều dƣỡng Cao đẳng từ năm 2010.  Năm 

học 2017 – 2018, nhà trƣờng xây dựng thêm 02 chƣơng trình đào tạo liên thông từ Hộ sinh 

trung cấp lên Hộ sinh cao đẳng và Dƣợc sĩ trung cấp lên Dƣợc sĩ cao đẳng (2.16.01– 

Quyết định số 210/QĐ-CĐYT ngày 13/9/2016 về việc Ban hành Chương tr nh khung Đào 

tạo Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống Tín chỉ, Chương tr nh YS văn bằng 2 Trường 

Cao đẳng Y tế Tiền Giang); 

Năm 2017, Nhà trƣờng đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ cao đẳng 

có đào tạo liên thông với các ngành: Điều dƣỡng; Hộ sinh; Dƣợc sĩ (2.16.02– Giấy chứng 

nhận số 241/2017/CNĐKHĐ-TCDN ngày 13/7/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy 

nghề về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp) 

Chƣơng trình đào tạo liên thông bậc cao đẳng đã xây dựng các môn học bắt buộc 

và tự chọn theo khối lƣợng kiến thức cơ sở và chuyên ngành phù hợp với tình hình và 

khả năng thực tế của ngƣời học mang lại hiệu quả chất lƣợng đào tạo (2.16.03– Quyết 

định số 124/QĐ-CĐYT ngày 04/10/2018 về việc ban hành các chương tr nh  đào tạo Trường 

Cao đẳng Y tế Tiền Giang) 

Hàng năm, nhà trƣờng đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo bao gồm chỉ 

tiêu đào tạo chính quy và chỉ tiêu đào tạo liên thông (2.16.04– Thông báo số 204/TB-

CĐYT ngày 26/4/2017 về việc Thông báo tuyển sinh năm học 2017 – 2018; 2.16.05– Thông 

báo số 184/TB-CĐYT ngày 11/4/2018 về việc Thông báo tuyển sinh năm học 2018 – 2019; 

2.16.06– Thông báo số 416/TB-CĐYT ngày 15/8/2018 về việc Thông báo tuyển sinh năm 

học 2018 – 2019  (Đợt 2);  2.16.07– Thông báo số 462/TB-CĐYT ngày 07/9/2018 về việc 

Thông báo tuyển sinh năm học 2018 – 2019  (Đợt 3); 2.16.08– Thông báo số 126/TB-

CĐYT ngày 12/3/2019 về việc Thông báo Tuyển sinh năm học 2019 – 2020; 2.16.09– 

Thông báo số 371/TB-CĐYT ngày 13/8/2019 về việc Thông báo Tuyển sinh năm học 2019 - 

2020 (Đợt 2); 2.16.10– Thông báo số 391/TB-CĐYT ngày 11/4/2018 về việc Thông báo 

Tuyển sinh năm học 2019 - 2020 (Đợt 3); 2.16.11– Thông báo số 462/TB-CĐYT ngày 

10/10/2019 về việc Thông báo Tuyển sinh năm học 2019 - 2020 (Đợt 4);  2.16.12– Quyết 

định số 146/QĐ-CĐYT ngày 14/8/2017 Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển Hệ 

cao đẳng, hệ trung cấp năm học 2017 – 2018; 2.16.13– Các quyết định công nhận thí sinh 

trúng tuyển hàng năm; 2.16.04– Các báo cáo tổng hợp toàn khóa từng năm). 
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2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 16, tiêu chí 2: 01 điểm. 

Tiêu chuẩn 17: Trường có cơ sở dữ liệu về các hoạt động đào tạo và tổ chức 

quản lý, sử dụng hiệu quả. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Nhà trƣờng rất quan tâm đến công tác lƣu trữ tất cả các dữ liệu trong đó có hoạt 

động đào tạo, tổ chức quản lý, sử dụng hiệu quả. Các cơ sở dữ liệu về hoạt động đào của 

nhà trƣờng bao gồm các khâu từ tuyển sinh; Đào tạo; Tốt nghiệp; Các dữ liệu về ngƣời 

học; Công tác kiểm tra, đánh giá, đều đƣợc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và đƣợc lƣu trữ 

tại các phòng, khoa và trung tâm. Cụ thể nhƣ sau: 

Phòng Đào tạo – NCKH thực hiện các nhiệm vụ: Tuyển sinh (2.17.01– Các tài liệu 

liên quan đến công tác tuyển sinh hàng năm: kế hoạch, quyết định, thông báo, biên bản, 

báo cáo...); Đào tạo (2.17.02– Các tài liệu liên quan đến công tác đào tạo: xây dựng, 

chỉnh sửa chương tr nh, giáo tr nh; các báo cáo tổng kết; các hồ sơ liên quan đến liên kết 

đào tạo...); Tốt nghiệp (2.17.03– Các tài liệu: kế hoạch, quyết định, thông báo, biên bản, 

báo cáo...); Nghiên cứu khoa học (2.17.04– Kế hoạch số 480/KH-CĐYT ngày 25/9/2017 

Kế hoạch nghiên cứu khoa học – sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017 – 2018; 2.17.05– 

Kế hoạch số 275/KH-CĐYT ngày 23/5/2018 Kế hoạch nghiệm thu nghiên cứu khoa học – 

sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017 – 2018; 2.17.06– Quyết định số 90/KH-CĐYT ngày 

06/7/2018 Quyết định về việc Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến 

kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2018; 2.17.07– Kế hoạch số 600/KH-CĐYT ngày 25/10/2018 

Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến năm học 2018-2019; 

2.17.08– Quyết định số 297/KH-CĐYT ngày 20/6/2019 Kế hoạch nghiệm thu nghiên cứu 

khoa học – sáng kiến kinh nghiệm năm học 2017 – 2019; 2.17.09– Kế hoạch số 477/KH-

CĐYT ngày 18/10/2019 Kế hoạch nghiên cứu khoa học – sáng kiến kinh nghiệm năm học 

2019 – 2020) Phòng Khảo thí – ĐBCL thực hiện các nhiệm vụ: Đánh giá kết quả học tập 

(2.17.05– Các tài liệu liên quan đến tổ chức thi KTHP, thi Tốt nghiệp: đề thi, danh sách 

thí sinh điều kiện dự thi, bài thi, kết quả thi, phần mềm chấm thi...); Kiểm định chất 

lƣợng (2.17.06– Các tài liệu liên quan KĐCL hàng năm) 

Phòng Công tác – HSSV thực hiện các nhiệm vụ: Quản lý HSSV (2.17.07– Các tài 

liệu liên quan đến quản lý HSSV: Quyết định phân công GVCN, Quyết định khen thưởng, 

kỷ luật; Quyết định bảo lưu kết quả học tập...); Đánh giá kết quả rèn luyện (2.17.08– Các 

tài liệu liên quan đến đánh giá kết quả rèn luyện); Cấp phát văn bằng, chứng chỉ (2.17.09– 

Các tài liệu liên quan đến cấp phát văn bằng, chứng chỉ); Khảo sát việc làm cho HSSV 

sau tốt nghiệp (2.17.10– Các tài liệu liên quan đến khảo sát) 

Các dữ liệu hoạt động đào tạo còn đƣớc thể hiện trên trang thông tin điện tử của 

nhà trƣờng (2.17.11– Quyết định số 248/QĐ-CĐYT ngày 18/12/2015 về việc ban hành Quy 

chế quản lý, sử dụng phần mềm, quản lý văn bản và điều hành Trường Cao đẳng Y tế Tiền 

Giang) 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 17, tiêu chí 2: 01 điểm  
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3.2.3. Tiêu chí 3: Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và ngƣời lao động 

* Mở đầu: 

Nhà trƣờng có đội ngũ nhà giáo, CBQL và nhân viên giàu tâm huyết với sự nghiệp 

giáo dục, đáp ứng yêu cầu về số lƣợng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu 

về qui mô, chất lƣợng đào tạo cán bộ Y, Dƣợc. Trƣờng có đội ngũ nhà giáo đảm bảo theo 

khối lƣợng chƣơng trình mỗi ngành, nghề đào tạo. Tỷ lệ nhà giáo và CBQL có trình độ 

sau đại học khá cao. Đội ngũ nhà giáo, CBQL của trƣờng đạt chuẩn về chuyên môn, 

nghiệp vụ. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, đƣợc đảm bảo các quyền lợi theo quy định và 

không vi phạm quy chế, nội quy và quy định của trƣờng. 

Việc tuyển dụng, quy hoạch, bồi dƣỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, CBQL, viên 

chức và ngƣời lao động đúng theo quy định.  

Nhà trƣờng có kế hoạch bồi dƣỡng nhà giáo, CBQL và ngƣời lao động nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Có chính sách, biện pháp khuyến khích học tập nâng cao 

trình độ. 

Ban Giám hiệu của trƣờng đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và thực hiện đúng 

quyền hạn, trách nhiệm đƣợc giao. 

* Những điểm mạnh:  

Đội ngũ nhà giáo nhà trƣờng đạt chuẩn về trình độ đào tạo, nghiệp vụ sƣ phạm, đáp 

ứng yêu cầu giảng dạy. Nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm cao trong giảng dạy, không 

ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện tốt mục tiêu chất lƣợng 

đào tạo do nhà trƣờng qui định. 

CBQL các phòng/khoa không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn và 

nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đƣợc giao. 

Ban giám hiệu nhà trƣờng có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, có 

khả năng điều hành, quản lý, tầm nhìn và hoạch định chiến lƣợc phát triển lâu dài của nhà 

trƣờng.  

* Những tồn tại: 

Năm 2017, nhà trƣờng đƣợc bàn giao chức năng quản lý Nhà nƣớc về giáo dục 

nghề nghiệp sang Bộ Lao động –Thƣơng binh và Xã hội việc tuyển dụng, sử dụng, quy 

hoạch, bồi dƣỡng, đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức và ngƣời lao động chƣa thực hiện 

theo Thông tƣ số 07/2017/TTBLĐTBXH Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dƣỡng đối 

với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 

Ban Giám hiệu chƣa qua đào tạo về nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp 

Nhà giáo giảng dạy theo bài giảng điện tử, chƣa soạn giáo án đầy đủ và chƣa đƣợc 

tổ môn/khoa phê duyệt trƣớc khi lên lớp. 

* Kế hoạch nâng cao chât lƣợng: 

http://tcdn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/659/Default.aspx
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Năm học 2017 - 2018, nhà trƣờng xây dựng kế hoạch tuyển dụng, sử dụng, quy 

hoạch, bồi dƣỡng, đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức và ngƣời lao theo Thông tƣ số 

07/2017/TTBLĐTBXH Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dƣỡng đối với nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp. 

Ban Giám hiệu có kế hoạch học tập nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp. 

Nhà giáo giảng dạy phải soạn giáo án đầy đủ và đƣợc tổ môn/khoa phê duyệt. 

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Căn cứ vào các văn bản quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức  của 

Chính phủ nhƣ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Văn bản quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, 

công chức, viên chức cụ thể là Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính 

phủ về việc đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Căn cứ các văn bản của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang. Cụ thể là Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/ 

01/ 2016 của UBND ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự thủ tục tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh 

Tiền Giang; Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ngày 07/11/2014 của UBND ban hành 

Quy định về chính sách đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực 

của tỉnh Tiền Giang. 

Hàng năm, căn cứ vào nhu cầu đào tạo từ các phòng, khoa, nhà trƣờng xây dựng kế 

hoạch và tổ chức tuyển dụng (3.1.01– Các biên bản đề nghị nhân sự của phòng, khoa; 

3.1.02– Thông báo số 247 /TB-CĐYT  ngày 22/5/2017  Thông báo về việc tuyển dụng đợt 

1 năm 2017; 3.1.03– Thông báo số 370 /TB-CĐYT  ngày 25/7/2017  Thông báo về việc 

Trúng tuyển viên chức, lao động đợt 1 năm 2017; 3.1.04– Thông báo số 495 /TB-CĐYT  

ngày 28/9/2017  Thông báo về việc tuyển dụng đợt 2 năm 2017; 3.1.05– Thông báo số 173 

/TB-CĐYT  ngày 05/4/2018  Thông báo về việc Trúng tuyển viên chức, lao động  năm 

2018; 3.1.06– Thông báo số 100 /TB-CĐYT  ngày 01/3/2019  Thông báo về việc Trúng 

tuyển viên chức, lao động  năm 2019; 3.1.07 -  Các hồ sơ đăng ký, biên bản họp Hội đồng 

tuyển dụng nhân sự). 

Công tác đào tạo, bồi dƣỡng căn cứ theo nhu cầu của nhà trƣờng và cá nhân CBVC. 

Ban Giám hiệu phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng hàng năm (3.1.08– Quyết định số 

197/QĐ-CĐYT ngày 24/8/2016 về phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 

2017; 3.1.09– Quyết định số 139/QĐ-CĐYT ngày 09/8/2017 về phê duyệt kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2018). 

Năm 2016, căn cứ Kế hoạch 20/KH-TU ngày 07/9/2016 về việc rà soát, bổ sung 

quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2020 và sau 2020; 

Nhà trƣờng ban hành kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản 

http://tcdn.gov.vn/AIAdmin/AIDocs/View/tabid/90/DocID/659/Default.aspx
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lý (3.1.10– Kế hoạch số 433/KH-CĐYT ngày 23/9/2016 về việc rà soát, bổ sung quy 

hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2020 và sau năm 2020). Năm 

2018, căn cứ Công văn số 1684/CV-BTCTU ngày 12/01/2018 về việc rà soát, bổ sung quy 

hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2020 và sau 2020; Nhà trƣờng ban 

hành kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý (3.1.11– Kế 

hoạch số 95/ CĐYT-TCHC ngày 05/3/2018 về việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán 

bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017-2020 và sau 2020) 

Hàng năm nhà trƣờng đều ban hành các văn bản hƣớng dẫn về đánh giá, phân loại, 

viên chức và ngƣời lao động (3.1.12– Hướng dẫn số 287/HD-CĐYT ngày 28/5/2018 về 

việc đánh giá, phân loại, viên chức và người lao động năm học 2017-2018; 3.1.13– Hướng 

dẫn số 331/HD-CĐYT ngày 04/7/2017 về việc đánh giá, phân loại, viên chức và người lao 

động năm học 2016-2017). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 01, tiêu chí 3: 01 điểm  

Tiêu chuẩn 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 và người lao động theo quy định, 

đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan; thực hiện đầy đủ chính sách, chế độ cho 

nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động theo quy định. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Quy trình tuyển dụng nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và ngƣời lao động đƣợc 

thức hiện đúng quy định, đúng quy trình (3.2.01– Các Quyết định thành lập Hội đồng tuyển 

dụng viên chức hằng năm; 3.2.02– Các Quyết định công nhận trúng tuyển hàng năm) 

Căn cứ vào kết quả đánh giá của viên chức và ngƣời lao động các phòng/khoa tổ 

chức họp đánh giá xếp loại viên chức và ngƣời lao động (3.2.03– Các biên bản họp đánh 

giá của viên chức và người lao động phòng/khoa hàng tháng, hàng năm). Hội đồng thi đua, 

khen thƣởng nhà trƣờng tiến hành họp đánh giá xếp loại viên chức và ngƣời lao động, đề 

xuất hình thức biểu dƣơng, khen thƣởng (3.2.04– Các biên bản họp Hội đồng thi đua hàng 

tháng, hàng năm; 3.2.05– Quyết định số 50/QĐ-CĐYT ngày 31/03/2017 Quyết định về việc 

ban hành tiêu chuẩn thi đua cá nhân và tiêu chuẩn thi đua cá nhân và tiêu chuẩn thi đua đối 

với tập thể năm 2017;3.2.06– Kế hoạch số 513/QĐ-CĐYT ngày 10/10/2017 Kế hoạch công 

tác thi đua khen thưởng năm 2017-2018; 3.2.07– Hướng dẫn  số 287/HD-CĐYT ngày 

28/05/2018 Hướng dẫn về việc đánh giá và phân loại CBVC và người lao động năm học 

2017 – 2018; 3.2.08– Quyết định số 91/QĐ-CĐYT ngày 09/7/2018 Quyết định về việc công 

nhận, đánh giá viên chức, người lao động năm học 2017 – 2018;3.2.09– Quyết định số 

92/QĐ-CĐYT ngày 10/7/2018 Quyết định về việc công nhận, danh hiệu thi đua đối với tập 

thể và cá nhân năm học 2017 – 2018; 3.2.10– Quyết định số 03/QĐ-CĐYT ngày 

25/01/2019 Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn thi đua cá nhân và tiêu chuẩn thi đua cá 

nhân và tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể ; 3.2.11– Hướng dẫn  số 263/HD-CĐYT ngày 

28/05/2019 Hướng dẫn về việc đánh giá và phân loại CBVC và người lao động năm học 

2018 - 2019; 3.2.12– Quyết định số 113/QĐ-CĐYT ngày 04/7/2019  Quyết định về việc ông 
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nhận danh hiệu thi đua đối với tập thể và cá nhân Năm học 2018 – 2019; 3.2.13– Quyết 

định số 75/QĐ-CĐYT ngày 17/8/2020 Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi đua tâp 

thể, cá nhân năm học 2019 -2020); 

Ra quyết định công nhận đánh giá, phân loại viên chức và ngƣời lao động, đồng 

thời báo cáo kết quả đánh giá và phân loại viên chức hàng năm về Sở Nội vụ (3.2.14– Các 

Quyết định công nhận đánh giá, phân loại viên chức và người lao động hàng năm).  

Hàng năm, Hiệu trƣởng nhà trƣờng đều ban hành các quyết định phê duyệt kế hoạch 

đào tạo, bồi dƣỡng CBVC hàng năm (3.2.15– Quyết định số 197/QĐ-CĐYT ngày 24/8/2016 

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2017). 

Năm 2017, căn cứ Thông tƣ 07/TT-BLDTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao động., 

Thƣơng Binh và Xã hội quy định về chế độ làm việc của Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, 

Nhà trƣờng ban hành quy định chế độ làm việc của nhà giáo trên cơ sở đảm bảo quyền lợi 

và nghĩa vụ trong thực hiện nhiệm vụ (3.2.16– Quyết định số 169/QĐ-CĐYT ngày 

13/10/2017 Ban hành chế độ làm việc của Nhà giáo Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang; 

3.2.17–  Quyết định số 180a/QĐ-CĐYT ngày 24/11/2019 ửa đổi Điểm e, Khoản 1, Điều 10 

Quy định chế độ làm việc của nhà giáo Trường Cao đẳng Y tế TG ban hành kèm theo Quyết 

định số 169/QĐ-CĐYT ngày 13/10/2017). 

Nhà trƣờng thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên 

chức, ngƣời lao động theo đúng quy định đảm bảo tính công khai, công bằng, dân chủ 

trong việc thực hiện chế độ, chính sách, quyền và nghĩa vụ của giáo viên nhƣ: phụ cấp 

thâm niên, phụ cấp ƣu đãi nhà giáo, phụ cấp độc hại (3.2.18- Các hồ sơ liên quan đến nội 

dung trên: danh sách CBVC học tập nâng cao tr nh độ hàng năm...; 3.2.19– Quyết định số 

03a/QĐ-CĐYT ngày 12/01/2018 Ban hành qui chế chi tiêu nội bộ năm 2018; 3.2.20– Quyết 

định số 18/QĐ-CĐYT ngày 15/03/2019 Ban hành qui chế chi tiêu nội bộ năm 2019; 3.2.21– 

Quyết định số 21/QĐ-CĐYT ngày 15/04/2020 Ban hành qui chế chi tiêu nội bộ năm 2020); 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 02, tiêu chí 3: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. Mô tả, phân tích, nhận định 

Tính đến năm 2018, nhà trƣờng có 82 giáo viên. Trong đó, có 80 giáo viên có trình 

độ đại học trở lên. Đội ngũ nhà giáo của trƣờng tham gia giảng dạy đạt chuẩn về chuyên 

môn, nghiệp vụ theo quy định tại Thông tƣ số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 

quy định chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (3.3.01– Danh 

sách trích ngang của cán bộ, giáo viên nhà trường; 3.3.02– Hồ sơ quản lý cán bộ, giáo 

viên nhà trường) 

Năm 2018, căn cứ Thông tƣ số 03//2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 quy định 

về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp 

(3.3.03– Phương án số 633/PA-CDYT ngày 07/11/2018 về bổ nhiệm chức danh nghề 
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nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp; 3.3.04– Quyết định án số 148/QĐ-

CDYT ngày 07/11/2018 về bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên 

chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp;  

Đối với giảng viên dạy cao đẳng điều dƣỡng đảm bảo đúng quy định về tiêu chuẩn 

giảng viên tại Quyết định số 1776/QĐ-BYT ngày 25/5/2010 về tiêu chuẩn chuyên môn 

mở mã ngành tuyển sinh cao đẳng điều dƣỡng (3.3.05– Danh sách giáo viên dạy lý thuyết 

và thực hành; 3.3.06– Tổng hợp giờ giảng của giáo viên hành năm). Hồ sơ quản lý và 

đánh giá nhà giáo đƣợc theo dõi, cập nhật cùng với hồ sơ cán bộ, viên chức tại trƣờng và 

thông qua phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức (3.3.07– Phần mềm quản lý) 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 03, tiêu chí 3: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và ngƣời lao động thực hiện nhiệm vụ, quyền 

hạn theo quy chế, nội quy và quy định của trƣờng (3.4.01– Quyết định số 84/QĐ-CĐYT 

ngày 13/6/2018 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động; 3.4.02– Danh sách trích 

ngang của cán bộ, giáo viên nhà trường; 3.4.03– Hồ sơ quản lý cán bộ, giáo viên nhà 

trường) 

Năm 2017, nhà trƣờng xây dựng và ban hành quy định chế độ làm việc của nhà 

giáo theo Thông tƣ số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 quy định chế độ làm việc 

của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp (3.4.04– Quyết định số 169/QĐ-CĐYT ngày 13/1/2017 

về việc ban hành chế độ làm việc của nhà giáo Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang).  

Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức và ngƣời lao động nhà trƣờng thực 

hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định và không vi phạm quy chế, nội quy và quy 

định của trƣờng. Việc đánh giá, phân loại CBQL, viên chức, ngƣời lao động hàng năm 

đƣợc thực hiện đúng theo hƣớng dẫn Luật Công chức, Luật Viên chức. Phiếu đánh giá, 

biên bản họp, quyết định đƣợc lƣu trữ đầy đủ tại các phòng khoa và phòng Tổ chức – 

Hành chính (3.4.05– Các thông báo; 3.4.06– Phiếu đánh giá phân loại cán bộ, viên chức;  

3.4.07– Các biên bản họp đánh giá phòng/khoa và Hội đồng trường; 3.4.08– Các quyết 

định đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức, người lao động hằng năm; 3.4.09– Văn phòng 

điện tử của trường). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 04, tiêu chí 3: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 
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Trƣờng có đội ngũ nhà giáo đáp ứng đƣợc yêu cầu về số lƣợng, trình độ chuyên 

môn, nghiệp vụ. Số lƣợng nhà giáo tham gia giảng dạy 106 (cơ hữu: 81; thỉnh giảng: 45)  

(3.5.01– Danh sách trích ngang của cán bộ, giáo viên nhà trường; 3.5.02– Hồ sơ 

quản lý cán bộ, giáo viên nhà trường).  Căn cứ vào số lƣợng HSSV hệ cao đẳng và trung 

cấp năm học 2017-2018 (3.5.03– Báo cáo số lượng HSSV năm học 2017 - 2018; 3.5.04– Báo 

cáo số lượng HSSV năm học 2018 - 2019; 3.5.05– Báo cáo số lượng HSSV năm học 2019 - 

2020); Do đặc thù nhà trƣờng giảng dạy các ngành, nghề thuộc lĩnh vực sức khỏe, đảm 

bảo tỷ lệ quy đổi học sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên 20,47 (quy định tối đa 20 học 

sinh, sinh viên/giáo viên, giảng viên),  

Số lƣợng nhà giáo cơ hữu chiếm 69% tổng số nhà giáo đảm nhận phần lớn khối 

lƣợng chƣơng trình mỗi ngành, nghề đào tạo. Nhà trƣờng quy định về giờ định mức cho 

nhà giáo hằng năm thông qua quyết định 169/QĐ-CĐYT ngày 13/10/2017 ban hành quy 

định chế độ làm việc của nhà giáo (3.5.06– Quyết định số 169/QĐ-CĐYT ngày 13/10/2017 

ban hành quy định chế độ làm việc của nhà giáo) 

Số lƣợng nhà giáo cơ hữu có trình độ sau đại học: 28, đang học sau ĐH: 24, nhà 

giáo thỉnh giảng có trình độ sau đại học: 20 (3.5.07– Phương án số 663/PA-CĐYT ngày 

07/11/2018 về việc Phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành 

giáo dục nghề nghiệp). 

Hàng năm, nhà trƣờng xây dựng kế hoạch đào tạo (3.5.08– Quyết định số 124/QĐ-

CĐYT ngày 04/10/2018 Ban hành chương tr nh đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang; 

3.5.09– Quyết định số 134/QĐ-CĐYT ngày 19/08/2019 Ban hành chương tr nh đào tạo 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang). Các khoa có bảng phân công giờ giảng từng học kỳ và 

cả năm cho từng nhà giáo (3.5.10– Bảng phân công giờ giảng của các khoa hàng năm); Nhà 

trƣờng có trách nhiệm tổng hợp giờ giảng của nhà giáo hàng năm trên cơ sở các báo cáo 

giờ giảng của nhà giáo và bảng tổng hợp giờ giảng của các khoa (3.5.11– Bảng tổng hợp 

giảng hàng năm).  Căn cứ vào bảng tổng hợp giờ giảng của nhà trƣờng, phòng Tài chính – 

Kế toán có cơ sở thanh toán tiền phụ cấp nhà giáo, tiền vƣợt giờ... (3.5.12– Bảng thanh 

toán tiền giờ giảng dư hàng năm). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 05, tiêu chí 3: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Toàn thể nhà giáo tham gia giảng dạy tại trƣờng luôn thực hiện đúng nội dung, mục 

tiêu của chƣơng trình đào tạo do nhà trƣờng xây dựng, thực hiện đúng kế hoạch đào tạo 

cho từng ngành/nghề chi tiết đến từng môn học; số giờ học lý thuyết, thực hành, thực tập 

theo đúng yêu cầu của chƣơng trình đào tạo, theo từng học kỳ trong năm học thông qua 

thời khóa biểu do Phòng Đào tạo kết hợp với các khoa xây dựng hàng tuần (3.6.01– Các 

chương tr nh đào tạo của nhà trường; 3.6.02– Thời khóa biểu). Nhà trƣờng thƣờng xuyên 
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kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đào tạo (3.6.03– Bảng phân giờ giảng của khoa hàng 

năm; 3.6.04– Sổ lên lớp;  3.6.05– Sổ tay giảng viên; 3.6.06– Giáo án) 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 06, tiêu chí 3: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Nhà trƣờng khuyến khích nhà giáo nghiên học tập và tự bồi dƣỡng nâng cao trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ, đƣợc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dƣỡng, đƣợc giảm giờ giảng, 

đƣợc xét thi đua (3.7.01– Quyết định số 03a/QĐ-CĐYT ngày 12/01/2018 Ban hành qui 

chế chi tiêu nội bộ năm 2018; 3.7.02– Quyết định số 18/QĐ-CĐYT ngày 15/03/2019 Ban 

hành qui chế chi tiêu nội bộ năm 2019; 3.7.03– Quyết định số 21/QĐ-CĐYT ngày 

15/04/2020 Ban hành qui chế chi tiêu nội bộ năm 2020; 3.7.04– Biên bản họp xét thi đua 

tháng; 3.7.05– Các chứng từ thanh quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng). 

Công tác đào tạo bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đƣợc nhà 

trƣờng đặc biệt quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi. Đến cuối năm 2018, nhà trƣờng 

hiện đang gởi đào tạo về chuyên môn (06 nghiên cứu sinh, 18 cao học, 02 chuyên khoa 

cấp I, 05 đại học) và một số CBVC tham đang tham gia các khóa học về quản lý nhà nƣớc; 

chính trị cao cấp, trung cấp, TVCQ, ANQP (3.7.06– Các báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 

học 2018-2020) 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 07, tiêu chí 3: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Hàng năm, nhà trƣờng có kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cho đội ngũ nhà giáo về 

chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phƣơng pháp giảng dạy... (3.8.01– Các kế hoạch đào tạo 

bồi dưỡng hàng năm; 3.8.02– Các quyết định cử viên chức đi học và trở về công tác). 

Tháng 11/2017, sở Lao động, Thƣơng binh và Xã hội tổ chức Hội giảng nhà giáo 

giáo dục nghề nghiệp tỉnh Tiền Giang lần VII năm 2017, địa điểm tại Trƣờng, có 04 giáo 

viên tham gia (3.8.03– Kế hoạch số 102/KH-SLĐTBXH ngày 22/9/2017 về việc tổ chức 

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Tiền Giang lần VII). Năm 2018, nhà trƣờng 

tổ chức Hội giảng (3.8.04– Kế hoạch số 608-KH-CĐYT ngày 29/10/2018 về việc tổ chức 

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm 2018). Hội thi giáo viên dạy 

giỏi hằng năm (3.8.05– Các kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi; 3.8.06– Các 

quyết định khen thưởng. Nhà trƣờng còn cử giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi 

cấp toàn quốc, đạt nhiều thành tích cao (3.8.07– Các quyết định khen thưởng giáo viên dạy 

giỏi cấp toàn quốc). 
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2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 08, tiêu chí 3: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang là một trong những trƣờng đào tạo cán bộ y tế. 

Nhà trƣờng xác định khâu thực hành, thực tập tại các CSYT là rất quan trọng, là khâu mà 

HSSV đƣợc nâng cao kiến thức, kỹ năng của ngƣời CBYT sau khi tốt nghiệp ra trƣờng. 

Nhà trƣờng lên kế hoạch bồi dƣỡng thƣờng xuyên (ngắn hạn hoạc dài hạn) để nhà giáo 

đƣợc cập nhật kiến thức, công nghệ ... để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ 

năng thực hành cho giáo viên (3.9.01– Các kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo chuyên 

ngành Y dược; 3.9.02– Danh sách cử cán bộ, nhà giáo tham gia bồi dưỡng, tập huấn, hội 

thảo). 

Nhà trƣờng phân công giáo viên hƣớng dẫn lâm sàng đến phối hợp với CBYT tại 

các CSYT giảng dạy và quản lý HSSV đi thực hành tại CSYT (3.9.03– Các hợp đồng đào 

tạo với BV Đa khoa tỉnh Tiền Giang và BV tuyến huyện; 3.9.04– Các quyết định phân 

công giáo viên hướng dẫn lâm sàng)  

Do tính đặc thù của ngành, nên hầu hết các buổi sáng trong tuần, GV nhà trƣờng 

đều đến các CSYT (chủ yếu tập trung nhiều ở BV đa khoa tỉnh). Ngoài việc giảng dạy và 

quản lý HSSV, GV lâm sàng còn tham gia khám chữa bệnh, chăm sóc ngƣời bệnh, thực 

hiện các thủ thuật và còn đƣợc CSYT phân công trực nhƣ một nhân viên thực thụ. Qua đó, 

nhà giáo đƣợc nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm trong nghề nghiệp và giảng dạy 

(3.9.05– Các kế hoạch gởi học sinh sinh đi thực tế ngành tại các CSYT hàng năm; 3.9.06– 

Danh sách HSSV kèm theo các kế hoạch; 3.9.07– Các báo cáo đánh giá của CSYT). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 09, tiêu chí 3: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 10: Hằng năm, trường thực hiện tổng kết, đánh giá hiệu quả công 

tác đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Hàng năm, nhà trƣờng tổ chức đánh giá công tác đào tạo, bồi dƣỡng. Qua đó rà soát, 

lật danh sách nhà giáo cán bộ, viên chức chƣa đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, để tạo điều 

kiện  về thời gian , kinh phí để nhà giáo cán bộ, viên chức tham gia các lờp học tập (ngắn hạn, 

dài hạn) để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng thực hành (3.10.01– Báo cáo 

số 501/CĐYT-TCHC ngày 04/11/2015 về báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng năm 2015; 

3.10.02– Các báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học từ năm 2014 đến 2020; 

3.10.03– Các thông báo giáo viên hoàn thành các khóa học sau đại học trở về công tác). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 10, tiêu chí 3: 01 điểm.  
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Tiêu chuẩn 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. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Hiệu trƣởng và 02 phó Hiệu trƣởng của trƣờng đƣơc bổ nhiệm trƣớc năm 2017 căn 

cứ theo điều 20 (Luật giáo dục Đại học) và theo điều 11 (Điều lệ Trƣờng Cao đẳng ban 

hành theo thông tƣ số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ Trƣởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo). Cụ thể nhƣ sau: 

- Hiệu trƣởng nhà trƣờng từ năm 2007 đến năm 2014: PGS.TS.BS Tạ Văn Trầm 

sinh năm 1965, Phó Giáo sƣ, Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân, bổ nhiệm lần đầu năm 2007, 

cao cấp lý luận chính trị, có trình độ ngoại ngữ, tin học đạt chuẩn, có nhiều công trình 

nghiên cứu khoa học, có nhiều thành tích công hiến trong sự nghiệp Y tế và giáo dục, đạt 

nhiều bằng khen, kỷ niệm chƣơng, huy chƣơng cấp Bộ, cấp ngành Trung ƣơng. Năm 

2014, do nhu cầu công tác nên đƣợc điều về giữ chức vụ Giám đốc Bênh viện đa khoa 

Trung tâm Tiền Gìang (3.11.01– Lý lịch trích ngang của Hiệu trưởng PGS.TS.BS Tạ Văn 

Trầm). 

- Hiệu trƣởng nhà trƣờng từ năm 2014 đến năm 2019: TS.BS Ngyễn Hùng Vĩ sinh 

năm 1960, Tiến sĩ, Thầy thuốc ƣu tú, bổ nhiệm lần đầu năm 2014 có trình độ Tiến sĩ, có 

trình độ cao cấp lý luận chính trị, có trình độ ngoại ngữ, tin học đạt chuẩn, có nhiều công 

trình nghiên cứu khoa học, có nhiều thành tích công hiến trong sự nghiệp Y tế, đạt nhiều 

bằng khen, kỷ niệm chƣơng, huy chƣơng cấp Bộ, cấp ngành Trung ƣơng (3.11.02– Lý lịch 

trích ngang của Hiệu trưởng TS.BS Nguyễn Hùng Vĩ). 

- Hiệu phó thƣờng trực: BSCKI Đỗ Văn Hồng sinh năm 1960, đƣợc tái bổ nhiệm 

lần đầu năm 2013 có trình độ sau ĐH (BSCKI), Thầy thuốc ƣu tú, có trình độ lý luận 

chính trị, có trình độ ngoại ngữ, tin học đạt chuẩn, có nhiều thành tích công hiến trong sự 

nghiệp Y tế, đạt nhiều bằng khen, kỷ niệm chƣơng, huy chƣơng cấp Bộ, cấp ngành Trung 

ƣơng (3.11.03– Lý lịch trích ngang của phó Hiệu trưởng Đỗ Văn Hồng). 

- Hiệu phó phụ trách đào tạo: ThS BS Lê Minh Đức sinh năm 1964 đƣợc bổ nhiệm 

lần đầu năm 2015, Thạc sĩ, Thầy thuốc ƣu tú, có trình độ cao cấp lý luận chính trị, có trình 

độ ngoại ngữ, tin học đạt chuẩn, có nhiều công trình nghiên cứu khoa học, có nhiều thành 

tích công hiến trong sự nghiệp Y tế và giáo dục, đạt nhiều bằng khen, kỷ niệm chƣơng, 

huy chƣơng cấp Bộ, cấp ngành Trung ƣơng (3.11.04– Lý lịch trích ngang của phó Hiệu 

trưởng Lê Minh Đức). 

Đối chiếu với các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định Điều lệ Trƣờng Cao đẳng 

nghề và Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thôi giữ chức vụ. Về trình tự thủ 

tục và hồ sơ bổ nhiệm BGH nhà trƣờng đảm bảo các yêu cầu theo quy định (3.11.05– Các 

Quyết định bổ nhiệm; 3.11.06– Phiếu đánh giá cán bộ hằng năm của hiệu trưởng và các 

phó hiệu trưởng; 3.11.07– Các báo cáo tổng kết của trường hàng năm). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 11, tiêu chí 3: 01 điểm.  
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Tiêu chuẩn 12: Đội ngũ cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc trường được bổ 

nhiệm, miễn nhiệm theo quy định. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý thực hiện đúng theo Quyết định số 

27/2003/QĐ-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2003 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban hành 

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức 

lãnh đạo; Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền và trình tự thủ tục tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; 

Công văn số 676-CV/TU ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Tỉnh ủy về việc sửa đổi, bổ sung 

quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý. 

CBQL nhà trƣờng đƣợc bổ nhiệm, bãi nhiệm đảm bảo đủ điều kiện, đúng trình tự theo 

quy định. Quy chế tổ chức và hoạt động của trƣờng đã đƣợc xây dựng phù hợp với quy 

định tại Thông tƣ 46/2016/TT-BLĐTBXH (1.1.04– Quy chế tổ chức và hoạt động ban 

hành theo Quyết định số 84/QĐ-CĐYT ngày 13/6/2018; 3.13.01– Các hồ sơ liên quan đến 

bổ nhiệm, miễn nhiệm CBQL; 3.13.02– Các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệmCBQL). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 12, tiêu chí 3: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Tính đến tháng 2/2019, Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang có 10 đơn vị trực thuộc, 

trong đó: 

- 06 phòng gồm: Phòng Đào tạo – NCKH (01 trƣởng phòng, 02 phó phòng); Phòng 

Tổ chức – Hành chính (01 trƣởng phòng, 01 phó phòng); Phòng Khảo thí – ĐBCL (01 

trƣởng phòng, 01 phó phòng); Phòng Quản trị thiết bị (01 trƣởng phòng); Phòng Công tác 

– HSSV (01 trƣởng phòng, 02 phó phòng); Phòng Tài chính – Kế toán (01 trƣởng phòng, 

01 kế toán trƣởng). 

- 05 khoa: Khoa Y (01 trƣởng khoa, 02 phó khoa); Khoa Dƣợc (01 trƣởng khoa, 02 

phó khoa); Khoa Điều dƣỡng - KTYH (01 trƣởng khoa, 02 phó khoa); Khoa Khoa học cơ 

bản (01 trƣởng khoa, 02 phó khoa). 

Quy trình bổ nhiệm chặt chẽ, đúng thủ tục đối với các chức danh trƣởng, phó các 

phòng,/khoa và các bộ môn trực thuộc. Việc bổ nhiệm  Kế toán trƣởng đúng theo Thông tƣ 

liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013. Kế toán trƣởng đã đƣợc tập 

huấn nghiệp vụ bồi dƣỡng nghiệp vụ đầy đủ. Đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trƣờng đã 

đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định, nhà trƣờng hiện có 11 phòng/khoa với 25 

CBQL; mỗi bộ phận đều thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ đƣợc giao phù 

hợp với vị trí công tác theo quy chế tổ chức và hoạt động  
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Hồ sơ quản lý và đánh giá CBQL quản lý và lƣu trữ tại phòng Tổ chức – Hành 

chính, đƣợc theo dõi, cập nhật cùng với hồ sơ cán bộ, viên chức (3.13.01– phần mềm quản 

lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang; 3.13.02– Danh sách trích ngang CBQL; 3.13.03– 

Các báo cáo tổng kết của trường; 3.13.04– Hồ sơ quy hoạch CBQL). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 13, tiêu chí 3: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Hàng năm và từng giai đoạn cụ thể nhà trƣờng xây dựng kế hoạch để đào tạo, bồi 

dƣỡng đối với CBQL, đội ngũ nhà giáo. Chú trọng việc nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ; bồi dƣỡng lý luận chính trị; QPAN; quản lý nhà nƣớc... Hiệu trƣởng nhà trƣờng 

ban hành các quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng CBVC hàng năm. (3.14.01– 

Các biên bản họp Hội đồng đào tạo và các quyết định phê duyệt đào tạo, bồi dưỡng; 

3.14.02– Danh sách đào tạo, bồi dưỡng đính kèm các quyết định phê duyệt hàng năm; 

3.14.03– Các báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng và sau khi kết thúc khóa học) 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 14, tiêu chí 3: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. Có danh sách trích ngang viên chức, ngƣời lao động của trƣờng (trình độ chuyên môn, 

thời gian công tác, vị trí công việc ...) 

2. Báo cáo tổng kết của trƣờng, báo cáo tổng kết của đơn vị hàng năm thể hiện đội ngũ 

viên chức, ngƣời lao động của trƣờng hoàn thành các nhiệm vụ, công việc đƣợc giao. 

3. Danh sách đội ngũ viên chức, ngƣời lao động của trƣờng đƣợc cử đi học tập, bồi dƣỡng 

nâng cao trình độ  

4. Có văn bản về việc cử viên chức, ngƣời lao động tham gia các khóa học tập, bồi dƣỡng 

hàng năm 

5.  Có báo cáo kết quả học tập bồi dƣỡng của viên chức, ngƣời lao động đƣợc cử đi học. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Tính đến thời điểm cuối năm 2018, tổng số CBVC của nhà trƣờng là 136 ngƣời. 

Trong đó, có 30 kỹ thuật viên và nhân viên làm việc tại các đơn vị trong trƣờng. Do đặc 

điểm của trƣờng là đào tạo đa ngành, nên đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên có chuyên 

môn đa dạng, tốt nghiệp từ nhiều ngành kỹ thuật khác nhau nhƣ: Điều dƣỡng; Hộ sinh; 

Phục hồi chức năng; Công nghệ thông tin; Điện, xây dựng... (3.15.01– Danh sách trích 

ngang đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên của trường). Căn cứ vào cơ cấu nhân lực của 

trƣờng tại đề án vị trí việc làm (3.15.02– Đề án vị trí việc làm) thì đội ngũ kỹ thuật viên, 
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nhân viên của trƣờng đủ về số lƣợng và cơ cấu chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực phù 

hợp với các vị trí việc làm tƣơng ứng của trƣờng. 

Đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên đƣợc bồi dƣỡng nâng cao trình độ (3.15.03– 

Danh sách trích ngang đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên của trường được học tập nâng cao 

tr nh độ và các quyết định đi kèm)  

Các KTV đều đƣợc tuyển chọn, thử việc đáp ứng đúng yêu cầu và quy định, đảm 

bảo thực hiện tốt công tác chuyên môn. Hiện tại nhà trƣờng đã tuyển 02 nhân viên phụ 

trách thƣ viện Bên cạnh đó, để phục vụ cho các công tác khác của đơn vị còn có các nhân 

viên phụ trách các công việc khác nhƣ: âm thanh, ánh sáng ở các giảng đƣờng và phòng 

làm việc và công tác y tế học đƣờng]. Tất cả các nhân viên, đội ngũ KTV đều hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ đã đƣợc phân công, đảm bảo cho công tác giảng dạy và sử dụng có hiệu 

quả các trang thiết bị phục vụ giảng dạy. (3.15.04– Danh sách trích ngang  cán bộ viên 

chức nhà trường). 

  Tiến sĩ, 22 Thạc sĩ, 06 Chuyên khoa cấp I, 79 Đại học và 29 trình độ khác. Hiện 

tại có 31 CBVC còn đang học tập nâng cao trình độ: 06 Nghiên cứu sinh, 18 Cao học, 02 

Chuyên khoa cấp I và 05 Đại học  

Nhà trƣờng có lƣu trữ kết quả học tập, bồi dƣỡng của đội ngũ viên chức, ngƣời lao 

động và sau khi kết thúc khóa học (3.15.05 - Danh sách trích ngang đội ngũ kỹ thuật viên, 

nhân viên của trường) Đội ngũ viên chức, ngƣời lao động đánh giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ hàng năm tại các kho/phòng và lƣu trữ tại phòng Tổ chức – Hành chính (3.15.06 

– Đề án vị trí việc làm). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 15, tiêu chí 3: 01 điểm.  

3.2.4. Tiêu chí 4: Chƣơng trình, giáo trình  

Mở đầu: 

Các chƣơng trình đào tạo của trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang trƣớc đây đƣợc xây 

dựng trên cơ sở chƣơng trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chƣơng trình đào tạo của 

trƣờng thể hiện đƣợc mục tiêu đào tạo của trình độ tƣơng ứng; quy định chuẩn kiến thức, 

kỹ năng của ngƣời học đạt đƣợc sau tốt nghiệp; phù hợp nội dung, phƣơng pháp và hình 

thức đào tạo. Các học phần có đủ đề cƣơng chi tiết, có giáo trình và tài liệu tham khảo đáp 

ứng mục tiêu của học phần, môn học. 

Năm 2017, nhà trƣờng đƣợc bàn giao chức năng quản lý Nhà nƣớc về giáo dục 

nghề nghiệp sang Bộ Lao động –Thƣơng binh và Xã hội. Nhà trƣờng đang xây dựng kế 

hoạch chuyển đổi các chƣơng trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp và xây dựng 

chƣơng trình đào trình độ cao đẳng và trình độ trung cấp theo phƣơng thức tích lũy tín chỉ.  

* Những điểm mạnh:  

Có đầy đủ chƣơng trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà trƣờng đào tạo. 

Các chƣơng trình đào tạo của nhà trƣờng đƣợc Tổng cục trƣởng Tổng cục Dạy nghề cấp 
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giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

Chƣơng trình đào tạo đƣợc xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo 

dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo theo quy định. 

Các chƣơng trình đào tạo đƣợc điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với các 

quy định hiện hành và nhu cầu phát triển của xã hội. 

Có đầy giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chƣơng trình đào tạo trong 

nhà trƣờng. Các giáo trình đào tạo đảm bảo yêu cầu về nội dung kiến thức, kỹ năng của 

từng mô đun, môn học trong chƣơng trình đào tạo và thể hiện phƣơng pháp dạy học tích 

cực. 

* Những tồn tại: 

Năm 2017, nhà trƣờng đƣợc bàn giao chức năng quản lý Nhà nƣớc về giáo dục 

nghề nghiệp sang Bộ Lao động –Thƣơng binh và Xã hội. Nhà trƣờng chƣa chuyển đổi các 

chƣơng trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp kịp thời theo quy định. 

Nhà trƣờng chƣa thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh lại các giáo trình đào 

tạo kịp thời có sự thay đổi về chƣơng trình đào tạo theo quy định. 

* Kế hoạch nâng cao chât lƣợng: 

Năm học 2017-2018, nhà trƣờng tiếp tục xây dựng và ban hành chƣơng trình đào tạo 

đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp đúng theo quy định tại Điều 9 Thông tƣ 

03/2017/TT-BLĐTBXH. 

Nhà trƣờng có kế hoạch điều chỉnh lại các giáo trình đào tạo phù hợp với chƣơng 

trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp và theo phƣơng thức tích lũy tín chỉ trình độ 

cao đẳng và trình độ trung cấp. 

Tiêu chuẩn 1: Có đầy đủ chương trình đào tạo các chuyên ngành hoặc nghề mà 

trường đào tạo 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Năm 2013, nhà trƣờng đƣợc Tổng cục trƣởng Tổng cục Dạy nghề cấp giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 23/2013/CNĐKHĐ-TCDN ngày 

12/9/2013 cho 02 nghề trình độ sơ cấp là Dƣợc tá và Y tá (4.01.01- Chứng nhận số 

23/2013/CNĐKHĐ-TCDN ngày 12/9/2013 của Tổng cục Dạy nghề cấp giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 02 nghề tr nh độ sơ cấp là Dược tá và Y tá). 

Năm 2017, nhà trƣờng xây dựng kế hoạch xây dựng, chuyển đổi chƣơng trình đào 

tạo theo Luật giáo dục nghề nghiệp (4.01.02- Kế hoạch số 175/KH-CĐYT ngày 11/4/2017 

Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi chương tr nh đào tạo). Các ngành đào tạo của nhà trƣờng 

đã đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (4.01.04- Các 

chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp). 

Các chƣơng trình đào tạo nghề tại trƣờng đƣợc xây dựng, phê duyệt và ban hành 
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kèm theo Quyết định số 192/QĐ-CĐYT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trƣởng 

Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang (4.01.05- Quyết định số 192/QĐ-CĐYT 07/11/2017 

Quy định đào tạo tr nh độ cao đẳng trung cấp theo phương thức tích lũy tín chỉ của 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang). 

Tên ngành, nghề trong chƣơng trình đào tạo đúng theo Thông tƣ số 04/2017/TT-

BLĐTBXH. Về trình độ cao đẳng có các chƣơng trình đào tạo: Điều dƣỡng, Hộ sinh, 

Dƣợc sĩ. Trình độ trung cấp có các chƣơng trình đào tạo:Y sĩ, Y sĩ y học cổ truyền, Điều 

dƣỡng, Dƣợc sĩ, Dân số y tế. Các chƣơng trình đạo tạo có trong sổ tay công tác HSSV. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 01, tiêu chí 4: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 2: 100% chương trình đào tạo được xây dựng hoặc lựa chọn theo 

quy định. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Các chƣơng trình đào tạo của nhà trƣờng trƣớc đây đƣợc xây dựng trên cơ sở 

chƣơng trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo kết hợp hƣớng dẫn của Vụ Khoa học đào 

tạo - Bộ Y tế.  

Năm học 2016-2017, căn cứ Hƣớng dẫn số 106/TCDN-DNCQ ngày 19/01/2017 của 

Tổng cục Trƣởng Tổng cục dạy nghề về việc xây dựng, chuyển đổi chƣơng trình đào tạo 

theo Luật Giáo dục nghề nghiệp. Nhà trƣờng xây dựng kế hoạch số 175/KH-CĐYT ngày 

11/4/2017 về việc xây dựng, chuyển đổi chƣơng trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề 

nghiệp gồm các ngành Điều dƣỡng, Hộ sinh, Dƣợc sĩ và Y sĩ (4.02.01- Kế hoạch số 

175/KH-CĐYT ngày 11/4/2017 Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi chương tr nh đào tạo).  

Năm học 2017-2018, căn cứ yêu cầu quy định tại Thông tƣ số 03/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội quy 

định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chƣơng trình; tổ chức biên soạn, lựa 

chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng, Thông tƣ số 

12/2017/TT – BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh và 

Xã hội quy định khối lƣợng kiến thức tối thiểu, yêu cầu của ngƣời học đạt đƣợc sau khi tốt 

nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Thông tƣ số 09/2017/TT – BLĐTBXH ngày 

13/3/2017 của Bộ trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội quy định việc tổ chức 

thực hiện các chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế 

hoặc theo phƣơng thức tích lũy mô –đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận 

tốt nghiệp kèm.  

Quy trình xây dựng các chƣơng trình đào tạo của nhà trƣờng đều đảm bảo đúng qui 

định từ khâu ra Quyết định thành lập Ban biên soạn chƣơng trình khung; Ban biên soạn đề 

cƣơng chi tết học phần, Hội đồng thẩm định và ra quyết định ban hành chƣơng trình đào 

tạo . 

Riêng chƣơng trình đào tạo trình độ sơ cấp do từ năm học 2015-2016 nhà trƣờng 

không tuyển sinh đƣợc nên tạm ngƣng đào tạo, do đó không xây lại theo quy định tại 
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Thông tƣ số 42/2015/TT-BLĐTBXH. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 02, tiêu chí 4: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng của trƣờng của Bộ trƣởng Bộ 

Lao động - Thƣơng binh và Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban 

hành chƣơng trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ 

trung cấp, trình độ cao đẳng. Các chƣơng trình đào tạo của trƣờng thể hiện đầy đủ theo 

quy đinh Thông tƣ số 12/2017/TT – BLĐTBXH ngày 20/4/2017 của Bộ trƣởng Bộ Lao 

động - Thƣơng binh và Xã hội quy định khối lƣợng kiến thức tối thiểu, yêu cầu của ngƣời 

học đạt đƣợc sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Cụ thể về mục tiêu 

đào tạo, chuẩn kiến thức, kỹ năng của ngƣời học đạt đƣợc sau tốt nghiệp; nội dung, 

phƣơng pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô 

đun, môn học, từng chuyên ngành và từng trình độ theo quy định. Các chƣơng trình đào 

tạo trình độ trung cấp, cao đẳng đƣợc thể hiện trong sổ tay HSSV [2.1.04] và kế hoạch dạy 

học từng năm (2.5.01–Kế hoạch dạy học năm học 2017-2018;2.5.02- Kế hoạch dạy học 

năm học 2018 -2019; 2.5.03- Kế hoạch dạy học năm học 2019- 2020; 2.5.04– Sổ tay 

HSSV năm học 2017 -2018; 2.5.05– Sổ tay HSSV năm học 2018 -2019; 2.5.06– Sổ tay 

HSSV năm học 2019 -2020). 

Riêng chƣơng trình đào tạo trình độ sơ cấp do từ năm học 2015-2016 nhà trƣờng 

không tuyển sinh đƣợc nên tạm ngƣng đào tạo, do đó không xây lại theo quy định tại 

Thông tƣ số 42/2015/TT-BLĐTBXH. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 03, tiêu chí 4: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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 đặc thù của ngành nếu có. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Chƣơng trình đào tạo đƣợc xây dựng có sự tham gia của nhà giáo, CBQL, cán bộ 

khoa học kỹ thuật của đơn vị. Quy trình xây dựng các chƣơng trình đào tạo của nhà trƣờng 

đều đảm bảo đúng qui định từ khâu ra Quyết định thành lập các Ban xây dựng chƣơng 

trình đào tạo. Trong đó, có Ban biên soạn chƣơng trình; Ban biên soạn đề cƣơng chi tết 

học phần; Ban chỉnh sửa và biên tập tổng thể; Ban thẩm định và Hiệu trƣởng ra quyết định 

ban hành chƣơng trình đào tạo (4.04.01-Quyết định số 124/QĐ-CĐYT ngày 04/10/2018 

Ban hành chương tr nh đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang; 4.04.02-Quyết định số 
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134/QĐ-CĐYT ngày 19/08/2019 Ban hành chương tr nh đào tạo Trường Cao đẳng Y tế 

Tiền Giang; 4.04.03-Quyết định số 153/QĐ-CĐYT ngày 05/9/2020 Điều chỉnh khung 

chương tr nh đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang).  Các biên bản trong quá trình 

biên soạn, thẩm định chƣơng trình đào tạo. Danh sách nhà giáo, cán bộ quản lý tham gia 

quá trình xây dựng và thẩm định chƣơng trình đào tạo đƣợc lƣu trữ đầy đủ(4.04.04- Kế 

hoạch số 436/KHQĐ-CĐYT ngày 26/09/Kế hoạch thẩm định giáo tr nh của Trường Cao 

đẳng Y tế Tiền Giang). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 04, tiêu chí 4: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 5: Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tiễn và đáp ứng sự thay 

đổi của thị trường lao động. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Hàng năm, đáp ứng nhu cầu đào tạo của ngƣời học và nhu cầu của đào tạo nhân lực 

tại các CSYT trong và ngoài tỉnh. Năm học 2017-2018, nhà trƣờng xây dựng các chƣơng 

trình đào tạo Y sĩ văn bằng 2; Dƣợc sĩ văn bằng 2 Có quyết định ban hành chƣơng trình 

đào tạo, trong đó bao gồm chƣơng trình chi tiết các mô-đun, môn học (4.05.01-Quyết định 

số 124/QĐ-CĐYT ngày 04/10/2018 Ban hành chương tr nh đào tạo Trường Cao đẳng Y tế 

Tiền Giang; 4.05.02-Quyết định số 134/QĐ-CĐYT ngày 19/08/2019 Ban hành chương 

tr nh đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang; 4.05.03-Quyết định số 153/QĐ-CĐYT 

ngày 05/9/2020 Điều chỉnh khung chương tr nh đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Tiền 

Giang). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 05, tiêu chí 4: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Năm học 2016 – 2017, nhà trƣờng xây dựng lại chƣơng trình đào tạo cao đẳng Điều 

dƣỡng liên thông từ thông từ Điều dƣỡng trung cấp theo Quyết định số 210/QĐ-CĐYT 

ngày 13/9/2016 của Hiệu trƣởng trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang (4.06.01-Quyết định số 

210/QĐ-CĐYT ngày 13/09/2016 Chương tr nh đào tạo hệ cao đẳng chính quy theo hệ 

thống tín chỉ, chương tr nh y sĩ văn bằng 2); 

Nhà trƣờng xây dựng các chƣơng trình đào tạo đảm việc liên thông giữa các trình 

độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác qua việc xây dựng các chƣơng trình 

đào tạo Y sĩ văn bằng 2; Dƣợc sĩ văn bằng 2, quy định cụ thể đƣợc miễn giảm một số học 

phần và số tiêt học cho đối tƣợng cùng nhóm ngành sức khỏe và ngoài nhóm ngành sức 

khỏe. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 06, tiêu chí 4: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 7: Ít nhất 3 năm 1 lần trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều 
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chỉnh nếu có đối với chương trình đào tạo đã ban hành. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Các chƣơng trình đào tạo của nhà trƣờng trong những năm gần đây đƣợc cập nhật, 

bổ sung những thay đổi trong quy định của nhà nƣớc cụ thể nhƣ sau:  

- Năm học 2017-2018, nhà trƣờng đang xây dựng và ban hành chƣơng trình đào tạo 

đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp đúng theo quy định tại Điều 9 Thông tƣ 

03/2017/TT-BLĐTBXH và Thông tƣ số 09/2017/TT – BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ 

trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội (4.04.01-Quyết định số 124/QĐ-CĐYT ngày 

04/10/2018 Ban hành chương tr nh đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang; 4.04.02-

Quyết định số 134/QĐ-CĐYT ngày 19/08/2019 Ban hành chương tr nh đào tạo Trường 

Cao đẳng Y tế Tiền Giang; 4.04.03-Quyết định số 153/QĐ-CĐYT ngày 05/9/2020 Điều 

chỉnh khung chương tr nh đào tạo Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang).  

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 07, tiêu chí 4: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 8: Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những 

thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến liên quan đến ngành, nghề đào tạo hoặc tham 

khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Quy trình xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung các chƣơng trình đào tạo của nhà trƣờng 

đều có cập nhật những quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo; Bộ Lao động - Thƣơng binh 

và Xã hội và tham khảo các chƣơng trình đào tạo trong nƣớc. 

Các chƣơng trình đào tạo của nhà trƣờng đều có quyết định ban hành trƣớc khi tổ 

chức giảng dạy. Cụ thể: 

- Quyết định số 220/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2013 của Hiệu trƣởng Trƣờng Cao đẳng 

Y tế Tiền giang về việc ban hành chƣơng trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp 

(4.8.01- Quyết định số 220/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2013 ban hành chương tr nh đào tạo 

tr nh độ trung cấp chuyên nghiệp) 

- Quyết định số 210/QĐ-CĐYT ngày 13/9/2016 của Hiệu trƣởng Trƣờng Cao đẳng 

Y tế Tiền giang về việc ban hành chƣơng trình khung đào tạo cao đẳng chính quy theo hệ 

thống tín chỉ và chƣơng trình Y sĩ văn bằng 2 (4.8.02-Quyết định số 210/QĐ-CĐYT ngày 

13/09/2016 Chương tr nh đào tạo hệ cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ, chương 

tr nh y sĩ văn bằng 2). 

- Quyết định số 192/QĐ-CĐYT ngày 07/11/2017 của Hiệu trƣởng Trƣờng Cao 

đẳng Y tế Tiền giang về việc ban hành quy định đào tạo trình độ cao đẳng và trình độ trung 

cấp theo phƣơng thức tích lũy tín chỉ.  

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 08, tiêu chí 4: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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 
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đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người 

học. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Trƣớc khi tổ chức đào tạo liên thông, nhà trƣờng tổ chức họp Hội đồng Khoa học 

và đào tạo, ra quyết định thành lập các ban xây dựng chƣơng trình đào tạo, có nhiệm vụ rà 

soát các mô đun, tín chỉ, môn học mà ngƣời học phải học và không không phải học học để 

đảm bảo quyền lợi của ngƣời học khi đăng ký học liên thông tại trƣờng. Cụ thể: 

- Năm học 2017 – 2018, nhà trƣờng đã chủ động xây dựng chƣơng trình đào tạo 

liên thông từ Hộ sinh trung cấp lên Hộ sinh cao đẳng; Dƣợc sĩ trung cấp lên Dƣợc sĩ cao 

đẳng. So với ngƣời học chính quy, ngƣời học liên thông sẽ đƣợc giảm: Số lƣợng môn học, 

mô đun; Khối lƣợng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học; Khối lƣợng các môn học chung/đại 

cƣơng; Khối lƣợng các môn học, mô đun chuyên môn; Khối lƣợng lý thuyết, thực hành, 

thực tập, thí nghiệm và thời gian khóa học là 1,5 năm đƣợc chia thành 03 học kỳ. Chƣơng 

trình đào tạo liên thông các ngành đƣợc thể hiện trong sổ tay HSSV; và kế hoạch dạy học 

từng năm (2.9.01–Kế hoạch dạy học năm học 2017-2018;2.9.02- Kế hoạch dạy học năm 

học 2018 -2019; 2.9.03- Kế hoạch dạy học năm học 2019- 2020; 2.9.04– Sổ tay HSSV 

năm học 2017 -2018; 2.9.05– Sổ tay HSSV năm học 2018 -2019; 2.9.06– Sổ tay HSSV 

năm học 2019 -2020). 

Quyết định số 211/QĐ-CĐYT ngày 19/12/2014 về việc ban hành Quy định miễn học 

miễn thi đối với HSSV Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền giang. Quyết định này đƣợc áp dụng 

cho HSSV hệ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp với tât cả các ngành đào tạo trong trƣờng 

(4.09.07- Quyết định số 115/QĐ-CĐYT ngày 24/09/2018 Quy định miễn học miễn thi đối 

với học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang; 4.09.08-Quyết định số 162/QĐ-

CĐYT ngày 22/11/2018 Quyết định miễn học, miễn thi cho học sinh, sinh viên đợt 1 năm 

học 2018 -2019; 4.9.09- Quyết định số 10/QĐ-CĐYT ngày 25/01/2019 Quyết định miễn 

học, miễn thi cho học sinh, sinh viên đợt 2 năm học 2018 -2019). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 09, tiêu chí 4: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 10: Có đủ giáo trình cho các mô đun, môn học của từng chương 

trình đào tạo. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Hai chƣơng trình đào tạo hệ sơ cấp của nhà trƣờng đã đƣợc Tổng cục Dạy nghề cấp 

giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề là Dƣợc tá và Y tá theo Chứng nhận số 

(4.10.01- Giấy chứng nhận số 52/2013/CNĐKHĐ-TCDN ngày 12/9/2013 của Tổng cục 

Dạy nghề). Năm 2017, nhà trƣờng đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 7 

ngành còn lại. Trong đó, có 03 ngành cao đẳng (Điều dƣỡng, Hộ sinh, Dƣợc) và 03 ngành 

trung cấp (Điều dƣỡng, Hộ sinh, Dƣợc và Y sĩ) (4.10.02- Giấy chứng đăng ký 307/CĐYT-

ĐHHĐ ngày 20/6/2017). 
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Nhà trƣờng có đầy đủ giáo trình cho từng mô-đun, môn học của các chƣơng trình 

đào tạo giáo dục nghề nghiệp, các giáo trình giảng dạy có đầy đủ tại thƣ viện trƣờng 

(4.10.03-  Danh sách giáo tr nh, giáo án môn học). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 10, tiêu chí 4: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. 1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Các giáo trình của từng môn học trong các chƣơng trình đào tạo sơ cấp, trung cấp, 

cao đẳng của nhà trƣờng đƣợc xây dựng, lựa chọn đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và 

đào tạo và đƣợc thẩm định vào năm 2015, làm tài liệu giảng dạy, học tập chính thức của nhà 

trƣờng cho đến thời điểm hiện tại (4.11.01-  Kế hoạch số 436/KH-CĐYT ngày 26/9/2016 

Kế hoạch thẩm định giáo tr nh đợt 2 Khoa Y, Khoa Dược, Khoa KHCB, Khoa ĐD KTYH). 

Năm 2016, nhà trƣờng xây dựng kế hoạch chuyển đổi phƣơng thức đào tạo cao 

đẳng từ niên chế sang tín chỉ. Có thay đổi về nội dung chƣơng trình: có quy định môn học 

bắt buộc và tự chọn, có đề cƣơng chi tiết từng môn học, bài học, có quy định hƣớng dẫn 

HSSV tự học, tự nghiên cứu... tuy nhiên các bài học vẫn nằm trong các giáo trình của từng 

môn học trong các chƣơng trình đào tạo cao đẳng của nhà trƣờng (4.11.02-  Danh sách 

giáo trình, giáo án các năm học). 

Năm 2017, nhà trƣờng đƣợc bàn giao chức năng quản lý Nhà nƣớc về giáo dục 

nghề nghiệp sang Bộ Lao động –Thƣơng binh và Xã hội, nên các giáo trình của từng môn 

học trong các chƣơng trình đào tạo sơ cấp, trung cấp, cao đẳng của nhà trƣờng chƣa tổ 

chức xây dựng lại theo đúng qui định tại Thông tƣ 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 

20/10/2017 và Thông tƣ 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động - 

Thƣơng binh và Xã hội. 

Hƣớng tới, nhà trƣờng sẽ có kế hoạch tổ chức xây dựng lại các giáo trình đào tạo 

trình độ trung cấp, cao đẳng của nhà trƣờng đúng theo quy định tại Điều 14, Điều 15 và 

Điều 16 Thông tƣ 03/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 11, tiêu chí 4: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Các chƣơng trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng của trƣờng đều đƣợc 

Hiệu trƣởng ký quyết định ban hành trƣớc khi đƣa vào giảng dạy và học tập bao gồm 

chƣơng trình chi tiết các mô-đun, môn học (4.12.01-  Quyết định số 124/QĐ-CĐYT ngày 

04/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc Ban hành chương 

tr nh đào tạo năm học 2018- 2019; 4.12.02-  Quyết định số 134/QĐ-CĐYT ngày 
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19/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc Ban hành chương 

tr nh đào tạo năm học 2019- 2020); 

Các chƣơng trình đào tạo từng ngành, nghề, từng trình độ của nhà trƣờng đều đảm 

bảo các yêu cầu qui định về nội dung kiến thức, kỹ năng và thái độ cho các chuyên ngành, 

có tỷ lệ cân đối giữa lý thuyết và thực hành (4.12.03-  Danh sách giáo trình, giáo án môn 

học). Các giáo trình đào tạo đƣợc xây dựng đều đảm bảo các yêu cầu về nội dung kiến 

thức, kỹ năng, có mục tiêu cụ thể của từng mô đun, môn học trong chƣơng trình đào tạo. 

Hƣớng tới, nhà trƣờng sẽ có kế hoạch điều chỉnh, cập nhật nội dung các giáo trình theo 

của nội dung chƣơng trình đào tạo theo phƣơng thức tích lũy tín chỉ. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 12, tiêu chí 4: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 13: Giáo trình đào tạo tạo điều kiện để thực hiện phương pháp dạy 

học tích cực. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Việc đổi mới phƣơng pháp dạy và học là một đòi hỏi của thực tế khách quan và 

không ngoài mục đích nâng cao chất lƣợng đào tạo. Đổi mới phƣơng pháp dạy học, lấy 

ngƣời học làm trung tâm nhằm phát huy tính chủ động của ngƣời học, giúp ngƣời học 

chuyển từ cách học bị động sang học chủ động. Các chƣơng trình đào tạo đều có qui 

định cụ thể số tiết tự học tập, tự nghiên cứu cho các các mô-đun, môn học. Kế hoạch bài 

giảng chi tiết từng môn học đều có phân công cụ thể từng nhóm, từng nội dung phải 

chuẩn bị ở các nhóm và báo cáo kết quả thông qua hình thức trình chiếu, diễn giải và 

thảo luận tại lớp  

 Không chỉ đổi mới PPDH lý thuyết, nhà trƣờng còn chú trọng trong các học phần 

thực hành tại trƣờng, thực tập, thực tế tại các bệnh viện và cộng đồng thông qua việc đề ra 

các chỉ tiêu tay nghề, làm bệnh án, bình bệnh án và trình tiểu luận cuối khóa nhằm khuyến 

khích năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần làm việc tập thể của HSSV (4.13.01-  

Danh sách giáo tr nh, giáo án môn học). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 13, tiêu chí 4: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 14: Hằng năm, trường thực hiện việc 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

- Năm học 2015 – 2016, nhà trƣờng tổ chức thẩm định các giáo trình đào tạo cho 

các trình độ đào tạo. Ngoài các thành viên Hội đồng thẩm định các giáo trình là nhà giáo, 

cán bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của trƣờng. Nhà trƣờng còn mời nhà giáo, cán 

bộ quản lý, cán bộ khoa học kỹ thuật của các trƣờng bạn và tại bệnh viện đa khoa tỉnh 

tham gia thẩm định các giáo trình cùng nhà trƣờng. Các giáo trình giảng dạy của trƣờng 

đều đƣợc thẩm định trƣớc giảng dạy (4.14.01-  Kế hoạch số 436/KH-CĐYT ngày 
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26/9/2016 về việc thẩm định giáo tr nh đào tạo năm 2016; 4.14.02- Quyết định số 

365/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2016 Quyết định về việc thành lập hội đồng thẩm định giáo 

trình ). 

Việc thu thập ý kiến của nhà giáo, CBQL, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn vị sử 

dụng lao động, ngƣời tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo chƣa đƣợc thực 

hiện hàng năm. 

Nhà trƣờng, có kế hoạch thập ý kiến của CBQL, cán bộ khoa học kỹ thuật của đơn 

vị sử dụng lao động, ngƣời tốt nghiệp về mức độ phù hợp của giáo trình đào tạo phƣơng 

thức tích lũy tin chỉ trong thời gian tới để góp phần hoàn thiện giáo trình đào tạo   

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 13, tiêu chí 4: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Năm học 2013-2017, Hiệu trƣởng nhà trƣờng ban hành chƣơng trình đào tạo trình 

độ trung cấp chuyên nghiệp (4.15.01-  Quyết định số 220/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2013 về 

việc Ban hành chương tr nh đào tạo tr nh độ trung cấp chuyên nghiệp). 

Năm 2015-2016, nhà trƣờng xây dựng kế hoạch chuyển đổi phƣơng thức đào tạo 

cao đẳng từ niên chế sang tín chỉ, Hiệu trƣởng nhà trƣờng ban hành chƣơng trình khung 

đào tạo cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ và chƣơng trình Y sĩ văn bằng 2 (4.15.02-  

Quyết định số 210/QĐ-CĐYT ngày 13/9/2016 về việc ban hành quy định đào tạo cao đẳng 

hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và chương tr nh khung các ngành cao đẳng). 

Năm 2016-2017, nhà trƣờng xây xây dựng kế hoạch chuyển đổi chƣơng trình đào 

tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp gồm các ngành Điều dƣỡng, Hộ sinh, Dƣợc sĩ và Y sĩ 

(4.15.03-  Kế hoạch số 175/KH-CĐYT ngày 11/4/2017 Kế hoạch xây dựng, chuyển đổi 

chương tr nh đào tạo). 

Năm 2017-2018, nhà trƣờng xây dựng các chƣơng trình đào tạo trình độ cao đẳng 

và trình độ trung cấp theo phƣơng thức tích lũy tín chỉ (4.15.04-  Quyết định số 192/QĐ-

CĐYT ngày 07/11/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc ban 

hành quy định đào tạo tr nh độ cao đẳng, tạo tr nh độ trung cấp theo phương thức tích lũy 

tín chỉ). 

Nhà trƣờng chƣa thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh lại các giáo trình đào 

tạo kịp thời có sự thay đổi về chƣơng trình đào tạo theo quy định. 

Hƣớng tới, nhà trƣờng có kế hoạch điều chỉnh lại các giáo trình đào tạo phù hợp 

với chƣơng trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp và  theo phƣơng thức tích lũy tín 

chỉ trình độ cao đẳng và trình độ trung cấp. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 15, tiêu chí 4: 00 điểm.  
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3.2.5. Tiêu chí 5: Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo và thƣ viện 

Mở đầu: 

Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang tọa lạc tại số 83, đƣờng Thái Sanh Hạnh, P.9, TP  

Mỹ Tho, Trƣờng đƣợc thành lập trên cơ sở Trƣờng Trung học Y tế Tiền Giang. Trƣờng 

đƣợc đầu tƣ xây mới từng khối nhà (04 khối nhà từ năm 2010 – 2017) và hiện tại vẫn đang 

tiếp tục xây dựng dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018. Hệ thống các phòng học lý 

thuyết và các phòng thực hành, thực tập đƣợc bố trí riêng biệt, đảm bảo ngăn cách, không 

bị ảnh hƣởng tiếng ồn hay ô nhiễm. Nhà trƣờng có đủ các trang thiết bị phù hợp với các 

chƣơng trình đào tạo đã đăng ký. Các trang thiết bị đào tạo có chất lƣợng cao, hiện đại và 

đa dạng, đáp ứng các yêu cầu đào tạo. Có phần mềm quản lý thƣ viện, có đủ các giáo 

trình, tài liệu tham khảo cho từng môn học, ngành học thuận tiện cho việc học tập và 

nghiên cứu của GV và HSSV. 

* Những điểm mạnh: 

Địa điểm xây dựng trƣờng phù hợp với quy hoạch chung của khu vực, bảo đảm yên 

tĩnh; thuận tiện cho giao thông, cung cấp điện, nƣớc, khoảng cách xa các khu công nghiệp. 

Quy hoạch tổng thể mặt bằng khuôn viên phù hợp với công năng và các yêu cầu giao 

thông nội bộ, có diện tích cây xanh đảm bảo theo quy định. 

Có đủ các khu vực học tập và nghiên cứu khoa học; khu thực hành, thực tập; khu 

hành chính quản trị và khu phục vụ sinh hoạt cho ngƣời học và GV. 

Hệ thống đƣờng giao thông nội bộ hoàn chỉnh, hệ thống điện đèn chiếu sáng đảm 

bảo; hệ thống phòng cháy chữa cháy đƣợc thiết kế xây dựng đúng quy định, đƣợc trang bị 

đầy đủ các phƣơng tiện phục vụ, đƣợc sửa chữa, bảo trì, bảo dƣỡng định kỳ. 

Hệ thống các phòng học lý thuyết, thực hành, thí nghiệm đƣợc xây dựng thoáng 

mát, thông thoáng, đầy đủ ánh sáng để HSSV thực hành, thực tập. 

Nhà trƣờng có ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản; Ban hành quy định, 

quy trình mua sắm, sữa chữa tài sản, hàng hóa và dịch vụ; Thành lập Ban Tƣ vấn kỹ thuật 

và nghiệm thu tài sản, trang thiết bị, công trình xây dựng, sữa chữa của nhà trƣờng. 

Các thiết bị đào tạo hiện tại đáp ứng tƣơng đối đủ theo danh mục và tiêu chuẩn thiết 

bị tối thiểu theo yêu cầu đào tạo của từng trình độ đào tạo theo chuyên ngành Y, Dƣợc của 

Bộ Y tế và Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội. 

Thƣ viện có đủ các giáo trình, tài liệu tham khảo, có cán bộ chuyên ngành thƣ viện, 

có thƣ viện điện tử phục vụ nhu cầu nghiên cứu và học tập của cán bộ, giảng viên và HSSV.  

* Những tồn tại: 

Nhà trƣờng chƣa xây dựng quy định về sử dụng các phòng học, giảng đƣờng phòng 

thực hành, thực tập của nhà trƣờng. 

Các danh mục thiết bị đào tạo hiện có của trƣờng phù hợp với danh mục thiết bị 

đào tạo tối thiểu do Bộ Y tế ban hành. 
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Nhà trƣờng chƣa tổ chức xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở 

theo thẩm quyền quy định tại Điều 4 của Thông tƣ 14/2017/TT-BLĐTBXH. Chƣa có văn 

bản quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tƣ, phục vụ đào tạo. 

Nhà trƣờng chƣa ban hành quy định về bảo trì, bảo dƣỡng đầy đủ các thiết bị đào 

tạo theo quy định. 

Các giáo trình của trƣờng chƣa cập nhật đầy đủ trên thƣ viện điện tử. Mức độ truy 

cập thông tin trên thƣ viện điện tử chƣa nhiều. 

* Kế hoạch nâng cao chât lƣợng: 

Nhà trƣờng có kế hoạch rà soát, bổ sung ban hành quy định về sử dụng phòng học, 

giảng đƣờng, phòng thực hành, thực tập phù hợp với quy định. 

Phòng Quản trị - Thiết bị và các khoa có kế hoạch đề xuất nhà trƣờng mua sắm bổ 

sung các thiết bị, dụng cụ đào tạo ngành Y, Dƣợc đúng quy định. 

Nhà trƣờng xây dựng và ban hành quy định về bảo trì, bảo dƣỡng cụ thể đối với 

thiết bị đào tạo đúng quy định. 

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở theo thẩm quyền quy định tại Điều 4 

của Thông tƣ 14/2017/TT-BLĐTBXH và ban hành văn bản quy định về quản lý, cấp 

phát, sử dụng vật tƣ, phục vụ đào tạo. 

Thƣ viện có kế hoạch cập nhật đầy đủ các giáo trình của trƣờng và tài liệu tham 

khảo trên thƣ viện điện tử để nâng cao chât lƣợng phục vụ của thƣ viện điện tử. 

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang tọa lạc tại số 83, đƣờng Thái Sanh Hạnh, P.9, 

Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang (Tiền thân là Trƣờng Y sĩ Dân Y Khu VIII, năm 1978 Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tiền Giang ra Quyết định thành lập Trƣờng Trung học Y tế Tiền Giang. 

Tiếp sau đó, vào ngày 20 tháng 9 năm 2007, Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 

5984/QĐ-BGDĐT thành lập trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang). Tổng diện tích đất sử 

dụng của trƣờng (tính bằng m
2
): 18.228 m

2
. Phía tây giáp Trƣờng Cao đẳng nghề Tiền 

Giang. Phía Đông; Nam; Bắc bao bọc bởi khu dân cƣ. Trƣờng có 1 mặt tiền tiếp giáp 

đƣờng giao thông nội thành là đƣờng Thái Sanh Hạnh, có sẳn hệ thống điện trung, hạ thế, 

đƣờng ống cấp nƣớc sinh hoạt và cống thoát nƣớc của TP. Mỹ Tho, nên rất thuận tiện cho 

việc cung cấp điện, nƣớc và thoát nƣớc phục vụ cho hoạt động dạy nghề của Trƣờng  

Cách Cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh trên 1000m, xung quanh trƣờng không có 

bất kỳ một cơ sở sản xuất nào chỉ có các cơ sở ăn uống, buôn bán nhỏ dọc theo đƣờng 



75 

Thái Sanh Hạnh, nên không bị ảnh hƣởng bởi tiếng ồn, bụi bặm, chất thải độc, ô nhiễm 

không khí, nguồn nƣớc; bảo đảm an toàn; yên tĩnh cho giảng dạy và học tập 

Vị trí của Trƣờng nằm cách bến xe buýt 200m nên việc đi lại của HSSV và GV đến 

trƣờng rất thuận lợi (5.1.01-  Quyết định số 5984/QĐ-BGDĐT ngày 20/9/2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang); 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 01, tiêu chí 5: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Trƣờng có mặt bằng tổng thể khuôn viên hợp lý, phù hợp với công năng và các yêu 

cầu giao thông nội bộ, kiến trúc, cảnh quan môi trƣờng. Mật độ xây dựng <40%, diện tích 

sân trƣờng, đƣờng đi nội bộ, cây xanh > 30%. 

Diện tích sử dụng, cụ thể: 

- Khối Thực hành - Thư viện (2010): 

+  Khối Thực hành: quy mô 1 trệt và 4 lầu với diện tích sàn xây dựng: 6.166 m
2
.  

+ Thƣ viện: diện tích sàn xây dựng: 324,31 m
2
.  

- Khối Giảng đường (2013): quy mô 1 trệt và 4 lầu với diện tích sàn xây dựng: 

3.660 m
2
. Gồm 8 giảng đƣờng 50 chỗ, 5 giảng đƣờng 75 chỗ, 6 giảng đƣờng 100 chỗ. 

- Khối Hành chánh (2014): 

+ Khối Hành chánh quy mô 1 trệt và 4 lầu với diện tích sàn xây dựng: 3.659,60 m
2
. 

Gồm công tác hành chánh, thƣ viện, phòng LAB; 2 giảng đƣờng 75 chỗ, 4 giảng đƣờng 

100 chỗ. 

+ Cầu nối: tổng diện tích xây dựng: 458 m
2
. 

+ Sân đƣờng nội bộ: tổng diện tích xây dựng: 3.500 m
2
. 

+ Cổng hàng rào (chiều dài: 69,80 m) + Nhà bảo vệ (diện tích xây dựng: 17,64 m
2
). 

+ Nhà xe có tổng diện tích xây dựng: 952 m
2
. 

- Khối Hội trường - Ký túc xá - Khu phụ trợ (đang xây dựng năm 2017) gồm:  

+ Hội trƣờng (giảng đƣờng lớn 650 chỗ): gồm 1 trệt, 2 lầu, tổng diện tích sàn xây 

dựng: 2.294,28 m
2
. 

+ Khối Ký túc xá + Căn tin + TDTT: gồm 1 trệt, 7 lầu, tổng diện tích sàn xây dựng: 

7.572,51m
2
. 

+ Hồ bơi: tổng diện tích sàn xây dựng: 624,68 m
2
. Phần mặt hồ có kich thƣớc: 

12,0m x 25,0m. Gồm 5 làn bơi. 
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+ Cầu nối: gồm 1 trệt, 2 lầu, tổng diện tích sàn xây dựng: 278,36 m
2
. 

+ Nhà xe giáo viên: tổng diện tích sàn xây dựng: 238,18 m
2
. 

+ Cổng hàng rào dài 516 m 

+ Sân đƣờng: diện tích 2.087,21 m
2
. 

+ Trạm xử lý nƣớc thải: cho toàn trƣờng với công xuất 70 m
3
/ngày đêm. 

Nhà trƣờng có đầy đủ hồ sơ xây dựng, thiết kế mặt bằng khuôn viên trƣờng  

Có số liệu về diện tích khu đất toàn trƣờng; Có số liệu về diện tích các công trình 

xây dựng. Có số liệu về diện tích cây xanh (5.2.01-  Quyết định số 1825/QĐ-SYT ngày 

13/12/2016 của Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang v/v phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng 

công trình). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 02, tiêu chí 5: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Nhà trƣờng có đủ các khu vực phục vụ hoạt động của trƣờng theo tiêu chuẩn:  

- Khu học tập lý thuyết:  

+ Khối Giảng đƣờng: quy mô 1 trệt, 4 lầu với diện tích sàn xây dựng: 3.695,25 m
2
. 

Gồm 8 giảng đƣờng 50 chỗ, 5 giảng đƣờng 75 chỗ, 6 giảng đƣờng 100 chỗ. (5.3.01-  

Quyết định số 259/QĐ-SYT ngày 04/4/2014 của Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang v/v phân bổ tài 

sản); 

+ Khối Hành chánh: quy mô 1 trệt, 4 lầu với diện tích sàn xây dựng: 3.659,60 m
2
. 

bố trí tầng 3 và tầng 4 gồm phòng LAB; 2 giảng đƣờng 75 chỗ, 4 giảng đƣờng 100 chỗ. 

(5.3.02-  Quyết định số 258/QĐ-SYT ngày 11/3/2016 của Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang v/v 

phân bổ tài sản); 

+ Hội trƣờng (giảng đƣờng lớn 650 chỗ): gồm 1 trệt, 2 lầu, tổng diện tích sàn xây 

dựng: 2.294,28 m
2
. (5.3.03-   Quyết định  số 258/QĐ-SYT ngày 11/3/2016 của Giám đốc Sở 

Y tế Tiền Giang v/v phân bổ tài sản); 

- Khu học thực hành, thí nghiệm: quy mô 1 trệt và 4 lầu với diện tích sàn xây 

dựng: 6.166,45m
2
. Bao gồm: các phòng dạy thực hành chăm sóc ngƣời bệnh; phòng thực 

tập sinh lý, vi khuẩn, phục hồi chức năng, cấp cứu ban đầu, thực tập giải phẫu, thực tập 

sản, thực hành đo điện tim, thực tập hóa dƣợc, dƣợc lý, bào chế, kiểm nghiệm và các 

phòng dạy thực hành vi tính, phòng dạy Killlab... (5.3.04- Quyết định số 617/QĐ-SYT 

ngày 01/8/2012 của Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang v/v phân bổ tài sản ); 
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- Thực hành, thực tập tại các cơ sở y tế: nhà trƣờng ký hợp đồng hợp tác đào tạo 

với các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh để HSSV đƣợc thực hành, thực tập các thao tác 

chăm sóc, điều trị trên ngƣời bệnh (5.3.05-  Các hợp đồng hợp tác đào tạo với các cơ sở y 

tế hàng năm).  

- Khu vực rèn luyện thể chất, phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho ngƣời học: nằm 

trong Khối Ký túc xá + Căn tin + TDTT: gồm 1 trệt, 7 lầu, tổng diện tích sàn xây dựng: 

7.572,51m
2
. Ngoài ra, nhà trƣờng còn xây dụng hồ bơi: tổng diện tích sàn xây dựng: 

624,68 m
2
. Phần mặt hồ có kích thƣớc: 12,0m x 25,0m. Gồm 5 làn bơi, đáp ứng tốt nhu 

cầu vui chơi, giải trí và rèn luyện thể chất cho HSSV và nhà xe cho HSSV. (5.3.06-  Quyết 

định số 1825/QĐ-SYT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang v/v phê duyệt 

Thiết kế và Dự toán xây dựng công tr nh). 

- Khu hành chính quản trị, phụ trợ và khu phục vụ sinh hoạt cho nhà giáo: toàn bộ 

tầng trệt, tầng 1 và tầng 2 của khu hành chính bố trí các phòng làm việc, văn phòng khoa, 

các tầng đều có phòng giảng viên, có 02 nhà xe dành cho giáo viên. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 03, tiêu chí 5: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. Mô tả, phân tích, nhận định 

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của nhà trƣờng bao gồm hệ thống đƣờng giao thông nội 

bộ, hệ thống điện, đèn chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nƣớc, xử lý nƣớc thải, chất thải; 

thông gió; phòng cháy chữa cháy đƣợc thiết kế xây dựng đúng tiêu chuẩn, đƣợc sửa chữa, 

bảo trì, bảo dƣỡng thƣờng xuyên theo quy định. 

Nhà trƣờng hợp đồng với Công ty công trình đô thị Tp. Mỹ Tho để thu gom rác thải 

tại các phòng làm việc, phòng học lý thuyết, phòng thực hành của toàn trƣờng nên luôn 

bảo đảm, đáp ứng yêu cầu các hoạt động dạy nghề cả về lý thuyết lẫn thực hành (5.4.01-  

Hợp đồng thu gom rác thải của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang và Công ty công tr nh 

đô thị TP Mỹ Tho). 

Hiện tại hệ thống đƣờng ống nƣớc dùng cho sinh hoạt trong do Công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên cấp nƣớc sinh hoạt Tiền Giang cung cấp. Hệ thống xử lý 

nƣớc thải đều qua trạm xử lý nƣớc thải cho toàn trƣờng với công xuất 70 m
3
/ngày đêm  

Công tác PCCC: theo yêu cầu của Công an PCCC Tỉnh, nhà trƣờng đã bố trí đầy đủ 

các nội quy, tiêu lệnh về chữa cháy, các thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy chung 

cho từng dãy nhà và trong từng dãy thực hành, từng dãy phòng học lý thuyết đều bố trí 3 

tủ chữa cháy (2 tủ tại 2 chân cầu thang của dãy và 1 tủ ở giữa); Mỗi dãy phòng làm việc 

bố trí 1 tủ chữa cháy tại chân cầu thang; Hàng năm, nhà trƣờng đƣợc cơ quan có thẩm 

quyền đánh giá trƣờng đảm bảo yêu cầu về công tác phòng cháy, chữa cháy. (5.4.02-  Các 
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quyết định công nhận cơ quan an toàn về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy (2013-

2017); 5.4.03-  Quyết định số 91/QĐ-CĐYT  ngày 20/4/2016 về việc Thành lập đội phòng 

cháy và chữa cháy Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang). 

Hệ thống thông gió trong từng khối công trình cũng đƣợc chú trọng. Tất cả các 

phòng học lý thuyết, phòng thực hành đều có 2 cửa ra vào, có nhiều cửa sổ, có quạt trần 

thông gió rất tốt.  

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 04, tiêu chí 5: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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.  

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Phòng học, phòng thí nghiệm, phòng thực hành, thực tập bảo đảm quy chuẩn xây 

dựng ban hành theo Quyết định số 3621/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2012 của Bộ Khoa học 

Công nghệ về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia (Tiêu chuẩn Quốc Gia TCVN 9210:2012 

“Trƣờng Dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”). Hệ thống các phòng học lý thuyết và các 

phòng thực hành, thực tập đƣợc bố trí riêng biệt, đảm bảo ngăn cách, không bị ảnh hƣởng 

tiếng ồn giữa khu vực lý thuyết và thực hành, các công trình có quy chuẩn kết cấu, kiến 

trúc và nội thất đảm bảo các yêu cầu về an toàn, hệ thống chiếu sáng và thông gió đủ và 

đúng quy chuẩn thể hiện qua hồ sơ thiết kế các công trình của nhà trƣờng. Hệ thống các 

phòng học lý thuyết đƣợc xây dựng thoáng mát, thông gió tốt, bố trí các cửa sổ đảm bảo 

lấy đƣợc ánh sáng tự nhiên tối đa. Các phòng thực hành đều có bố trí đèn, quạt đảm bảo 

thông thoáng và đầy đủ ánh sáng để HSSV thực hành, thực tập. 

Thống kê diện tích phòng học lý thuyết (5.5.01-  Quyết định số 259/QĐ-SYT ngày 

04/4/2014 của Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang v/v phân bổ tài sản; 5.5.02-  Quyết định số 

258/QĐ-SYT ngày 11/3/2016 của Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang v/v phân bổ tài sản; 5.5.03-   

Quyết định  số 258/QĐ-SYT ngày 11/3/2016 của Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang v/v phân bổ tài 

sản); 

Khối Hành chính (Khu A) 

-  04 phòng học bố trí riêng với diện tích mỗi phòng: 117 m
2
 

-  02 phòng học bố trí riêng với diện tích mỗi phòng: 87,75m
2
 

Khối Giảng đƣờng (Khu C) 

-  06 phòng học bố trí riêng với diện tích mỗi phòng: 117 m
2
 

-  06 phòng học bố trí riêng với diện tích mỗi phòng: 87,75m
2 

-  04 phòng học bố trí riêng với diện tích mỗi phòng: 58,5m
2
 

Khối Thực hành – Thƣ viện (Khu B) 

-  01 giảng đƣờng, diện tích: 324,31 m
2 

-  01 giảng đƣờng, diện tích: 160,0 m
2 

-  01 giảng đƣờng, diện tích: 138,99 m
2 

-  01 giảng đƣờng, diện tích: 92,66 m
2 
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Mỗi phòng học, giảng đƣờng đều đƣợc trang bị: bảng, phấn, máy vi tính, máy 

chiếu, màn chiếu, micro, màn che đảm bảo tốt cho phƣơng pháp dạy học tích cực 
 

Thống kê diện tích phòng học thực hành (5.5.04- Quyết định số 617/QĐ-SYT ngày 

01/8/2012 của Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang v/v phân bổ tài sản ); 

Các phòng thực hành chuyên ngành Y: 15 phòng 

 

Số  

TT 

Tên 

phòng thực hành 

Diện tích 

(m
2
) 

Tên học phần/ môn học 

1 Chăm sóc ngƣời bệnh (1) 80 
Điều dƣỡng cơ bản 

KT Điều dƣỡng 1&2 

2 Chăm sóc ngƣời bệnh (2) 80 
Điều dƣỡng cơ bản 

KT Điều dƣỡng 1&2 

3 Chăm sóc ngƣời bệnh (3) 80 
Điều dƣỡng cơ bản 

KT Điều dƣỡng 1&2 

4 Chăm sóc ngƣời bệnh (4) 80 
Điều dƣỡng cơ bản 

KT Điều dƣỡng 1&2 

5 Cấp cứu ban đầu  Cấp cứu ban đầu 

6 Sinh lý (1) 80 Sinh lý 

7 Sinh lý (2) 80 Sinh lý 

8 Vi khuẩn (1) 80 Vi sinh - KST, Sinh học 

9 Vi khuẩn (2) 80 Vi sinh - KST, Sinh học 

10 Phục hồi chức năng 80 Phục hồi chức năng 

11 Phục hồi chức năng 80 Phục hồi chức năng 

12 Giải phẫu (1) 80 Thực tập giải phẫu 

13 Giải phẫu (2) 80 Thực tập giải phẫu 

14 Thực tập Sản (1) 80 

Thực tập Sức khỏe PN 

Thực tập DSKHHGĐ 

Thực tập CSBMTKTN 

Thực tập CSBMTĐ và  sơ sinh 

Thực tập CSBMSĐ 

15 Thực tập Sản (2) 80 Thực tập Sức khỏe PN 
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Thực tập DSKHHGĐ 

Thực tập CSBMTKTN 

Thực tập CSBMTĐ và  sơ sinh 

Thực tập CSBMSĐ 

Các phòng thực hành chuyên ngành Dƣợc: 08 phòng 

Số  

TT 

Tên 

phòng thực hành 

Diện tích 

(m
2
) 

Tên học phần/ môn học 

1 Thực tập hóa dƣợc (1) 80 Thực hành hóa dƣợc 

2 Thực tập hóa dƣợc (2) 80 Thực hành hóa dƣợc 

3 Thực tập dƣợc liệu (1) 160 Thực vật, dƣợc liệu 

4 Thực tập dƣợc liệu (2) 160 Thực vật, dƣợc liệu 

5 Thực tập bào chế 80 Thực hành bào chế 

6 Thực tập bào chế 80 Thực hành bào chế 

7 
Thực tập kiểm nghiệm 160 Kiểm nghiệm, hóa định lƣợng, hóa sinh, 

hóa dƣợc 

8 Thực tập kiểm nghiệm 160 Kiểm nghiệm, hóa định lƣợng, hóa sinh, 

hóa dƣợc 

Các phòng thực hành vi tính: 04 phòng 

Số  

TT 

Tên 

phòng thực hành 

Diện tích 

(m
2
) 

Tên học phần/ môn học 

1 Thực tập vi tính (1) 92 Thực hành vi tính 

2 Thực tập vi tính (2) 92 Thực hành vi tính 

3 Thực tập vi tính (3) 87 Thực hành vi tính 

4 Phòng Lab 103 Thực hành vi tính 

Hàng năm, có ban hành các quyết định mua sắm tài sản, quyết định kiểm kê tài sản 

định kỳ… của các phòng thực hành, thực tập (5.5.05- Quyết định số 280/QĐ-CĐYT ngày 

29/12/2017 về việc Thành lập ban Kiểm kê tài sản 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đính 

kèm kế hoạch kiểm kê; 5.5.06-  Quyết định số 225/QĐ-CĐYT ngày 28/12/2018 về việc 

Thành lập ban Kiểm kê tài sản 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đính kèm kế hoạch kiểm 

kê;  5.5.07-  Quyết định số 233/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2019 về việc Thành lập ban Kiểm 

kê tài sản 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đính kèm kế hoạch kiểm kê Quyết định số 

617/QĐ-SYT ngày 01/8/2012 của Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang v/v phân bổ tài sản ); 
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2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 05, tiêu chí 5: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 6: Trường có quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết 

bị đào tạo. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Nhà trƣờng có ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công (5.6.01-  Quyết 

định số 52/QĐ-CĐYT ngày 09/5/2019 về việc Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản 

công). Quy định, quy trình mua sắm, sữa chữa tài sản, hàng hóa và dịch vụ của trƣờng Cao 

đẳng Y tế Tiền Giang (5.6.02-  Quyết định số 01/QĐ-CĐYT ngày 05/01/2016 về việc Ban 

hành Quy định, quy tr nh mua sắm, sữa chữa tài sản, hàng hóa và dịch vụ) và ban Tƣ vấn 

kỹ thuật và nghiệm thu tài sản, trang thiết bị, công trình xây dựng, sữa chữa của nhà 

trƣờng (5.6.03-  Quyết định số 119/QĐ-CĐYT ngày 10/7/2017 về việc Thành lập ban  Tư 

vấn kỹ thuật và nghiệm thu tài sản, trang thiết bị, công tr nh xây dựng, sữa chữa của nhà 

trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang). 

Các danh mục các thiết bị đào tạo đều có thể hiện trong sổ tài sản trong từng 

phòng, khoa; đƣợc kiểm kê, đánh giá khấu hao hàng năm (5.6.04-  Quyết định số 280/QĐ-

CĐYT ngày 29/12/2017 về việc Thành lập ban Kiểm kê tài sản 0 giờ ngày 01 tháng 01 

năm 2018 đính kèm kế hoạch kiểm kê; 5.6.05-  Quyết định số 225/QĐ-CĐYT ngày 

28/12/2018 về việc Thành lập ban Kiểm kê tài sản 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đính 

kèm kế hoạch kiểm kê;  5.6.06-  Quyết định số 233/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2019 về việc 

Thành lập ban Kiểm kê tài sản 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đính kèm kế hoạch kiểm 

kê). 

Các công trình phục vụ làm việc, giảng dạy học tập và sinh hoạt của nhà trƣờng 

đƣợc sử dụng đúng công năng. Các phòng thực hành, thực tập đều có quyết định phân 

công các bộ quản lý (5.6.07-  Quyết định số 11/QĐ-CĐYT ngày 06/01/2014  Quyết định về 

việc Phân công giáo viên phụ trách phòng thực tập (Phòng vi tính 2 – CN Nguyễn Văn 

Hùng; 5.6.08-  Quyết định số 12/QĐ-CĐYT ngày 16/01/2014  Quyết định về việc Phân 

công giáo viên phụ trách phòng thực tập (Phòng vi tính 1 – CN Trần Văn Phong; 5.6.09-  

Quyết định số 45/QĐ-CĐYT ngày 19/3/2013  Quyết định về việc Phân công giáo viên phụ 

trách phòng thực tập (Phòng thực tập Hóa dược 1 và 2 – KTV Nguyễn Ngọc Trâm); 

5.6.10-  Quyết định số 239/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2013  Quyết định về việc Phân công 

giáo viên phụ trách phòng thực tập (Phòng thực tập Thực vật và Dược liệu – DSTH 

Nguyễn Ngọc Ánh; 5.6.11-  Quyết định số 223/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2013  Quyết định về 

việc Phân công giáo viên phụ trách phòng thực tập (Phòng thực tập Cấp cứu tai nạn – CN 

Trần Hoàng Diệu; 5.6.12-  Quyết định số 224/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2013  Quyết định về 

việc Phân công giáo viên phụ trách phòng thực tập (Phòng thực tập Giải phẫu 2– YS  

Nguyễn Văn Ngoan; 5.6.13-  Quyết định số 225/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2013  Quyết định 

về việc Phân công giáo viên phụ trách phòng thực tập (Phòng thực tập Giải phẫu 1– YS  

Ngô Văn Vũ Trọng; 5.6.04-  Quyết định số 226/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2013  Quyết định 

về việc Phân công giáo viên phụ trách phòng thực tập (Phòng thực tập Vi khuẩn 2– CN 
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Nguyễn Trung Tính; 5.6.15-  Quyết định số 232/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2013  Quyết định 

về việc Phân công giáo viên phụ trách phòng thực tập (Phòng thực tập Sinh lý 2– CN 

Phan Kim Huỳnh); 5.6.16-  Quyết định số 23/QĐ-CĐYT ngày 17/02/2014  Quyết định về 

việc Phân công giáo viên phụ trách phòng thực tập (Phòng thực tập Chăm sóc người bệnh 

2– CN Lê Thị Hồng Phí) 

Nhà trƣờng có hợp đồng bảo trì hệ thống thang máy, máy lạnh, vệ sinh cơ sở hàng 

năm để bảo dƣỡng tốt cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ đào tạo (5.6.17-  Các hợp đồng 

bảo tr  hàng năm ) 

Hƣớng tới, nhà trƣờng sẽ ban hành quy định về quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo 

dƣỡng cụ thể đối với từng loại thiết bị đào tạo đúng quy định. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 06, tiêu chí 5: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. Mô tả, phân tích, nhận định 

Tất cả các phòng học, giảng đƣờng, phòng thực hành, thực tập của nhà trƣờng đƣợc 

sử dụng đúng chức năng, nhiệm vụ và đúng mục đích. Công xuất sử dụng các phòng học 

nhà trƣờng trên 90% do nhà trƣờng tổ chức dạy liên thông các ngành và công tác liên kết 

đào tạo với các trƣờng Đại học trong nƣớc, đƣợc thể hiện qua lịch dạy hàng tuần (5.7.01-  

Thời khóa biểu hàng tuần). 

Các phòng thực hành, thực tập của nhà trƣờng có phân công các bộ quản lý (5.7.02-  

Quyết định số 11/QĐ-CĐYT ngày 06/01/2014  Quyết định về việc Phân công giáo viên 

phụ trách phòng thực tập (Phòng vi tính 2 – CN Nguyễn Văn Hùng; 5.7.03-  Quyết định số 

12/QĐ-CĐYT ngày 16/01/2014  Quyết định về việc Phân công giáo viên phụ trách phòng 

thực tập (Phòng vi tính 1 – CN Trần Văn Phong; 5.7.04-  Quyết định số 45/QĐ-CĐYT 

ngày 19/3/2013  Quyết định về việc Phân công giáo viên phụ trách phòng thực tập (Phòng 

thực tập Hóa dược 1 và 2 – KTV Nguyễn Ngọc Trâm); 5.7.05-  Quyết định số 239/QĐ-

CĐYT ngày 31/12/2013  Quyết định về việc Phân công giáo viên phụ trách phòng thực tập 

(Phòng thực tập Thực vật và Dược liệu – DSTH Nguyễn Ngọc Ánh; 5.7.06-  Quyết định số 

223/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2013  Quyết định về việc Phân công giáo viên phụ trách phòng 

thực tập (Phòng thực tập Cấp cứu tai nạn – CN Trần Hoàng Diệu; 5.7.07-  Quyết định số 

224/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2013  Quyết định về việc Phân công giáo viên phụ trách phòng 

thực tập (Phòng thực tập Giải phẫu 2– YS  Nguyễn Văn Ngoan; 5.7.08-  Quyết định số 

225/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2013  Quyết định về việc Phân công giáo viên phụ trách phòng 

thực tập (Phòng thực tập Giải phẫu 1– YS  Ngô Văn Vũ Trọng; 5.7.09-  Quyết định số 

226/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2013  Quyết định về việc Phân công giáo viên phụ trách phòng 

thực tập (Phòng thực tập Vi khuẩn 2– CN Nguyễn Trung Tính; 5.7.10-  Quyết định số 

232/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2013  Quyết định về việc Phân công giáo viên phụ trách phòng 

thực tập (Phòng thực tập Sinh lý 2– CN Phan Kim Huỳnh); 5.7.11-  Quyết định số 23/QĐ-

CĐYT ngày 17/02/2014  Quyết định về việc Phân công giáo viên phụ trách phòng thực tập 
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(Phòng thực tập Chăm sóc người bệnh 2– CN Lê Thị Hồng Phí); có quy định nội qui sử 

dụng tùy theo chức năng của từng phòng thực hành, thực tập (5.7.12-  Nội qui sử dụng các 

phòng thực tập) 

Năm học 2017-2018, nhà trƣờng có kế hoạch rà soát, bổ sung ban hành quy định về 

sử dụng phòng học, giảng đƣờng, phòng thực hành, thực tập phù hợp với quy định của nhà 

nƣớc. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 07, tiêu chí 5: 00 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Các thiết bị đào tạo hiện tại 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 Y, Dƣợc của nhà trƣờng. Cụ 

thể nhƣ sau: 

Danh mục TTB hỗ trợ thực hành, thực tập, thí nghiệm: 

Tên phòng 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 
Danh mục TTB hỗ trợ thực hành thí nghiệm 

Tên học 

phần/ môn 

học (Phòng 

TN/TH phục 

vụ 

Số 

tt 
Tên thiết bị dạy học (máy/ bộ dụng cụ) Đơn vị 

Số 

lƣợn

g 

 

CHĂM 

SÓC 

NGƢỜI 

BỆNH 1 

80m
2
     

Điều dƣỡng 

cơ bản 

    
1 Mô hình thực tập ĐD đa năng susie nữ cái 02 

KT Điều 

dƣỡng 1&2 

    2 Mô hình tiêm truyền cánh tay cao cấp cái 01  

    
3 

Mô hình thực tập tiêm tĩnh mạch và tiêm bắp 

cánh tay trẻ em 
cái 01  

    4 Miếng thực tập tiêm trong da cái 01  

    5 Mô hình thực tập tiêm mông cái 01  
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Tên phòng 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 
Danh mục TTB hỗ trợ thực hành thí nghiệm 

Tên học 

phần/ môn 

học (Phòng 

TN/TH phục 

vụ 

Số 

tt 
Tên thiết bị dạy học (máy/ bộ dụng cụ) Đơn vị 

Số 

lƣợn

g 

 

    6 Mô hình cánh tay đo huyết áp cái 01  

    7 Mô hình thực tập khâu và cắt chỉ vết thƣơng  cái 01  

    8 Mô hình thực tập thay băng và rửa vết thƣơng bộ 01  

    9 Cánh tay thực tập đo huyết áp  cái 01  

    10 Mô hình thực tập băng bó cái 01  

    11 Mô hình thực tập chọc dò màng bụng cái 01  

    12 Mô hình chọc dò màng phổi bộ 01  

    13 Mô hình thực tập chọc dò tủy sống cái 01  

    14 Mô hình thực tập thông tiểu nữ cái 01  

    15 Mô hình thực tập thông tiểu nam cái 01  

    16 Mô hình thực tập thụt tháo cái 01  

    
17 

Mô hình thực tập hà hơi thổi ngạt xoa bóp tim 

ngoài lồng ngực 
cái 01  

    18 Máy truyền dịch tự động Model:Top 3300 cái 01  

    19 Máy bơm tiêm tự động Model:Top 5300 cái 01  

    20 Máy phun khí dung cái 01  

    21 Mặt nạ + bóp bóng (VN) cái 01  

    23 Máy hút đàm 1 bình cái 01  

    24 Ống nghe tim phổi Mircolife cái 04  

    25 Ống nghe tim phổi cái 02  

    26 Máy đo huyết áp cái 04  

    27 Máy đo huyết áp cái 03  

    
28 

Bàn đẩy 2 tầng để dụng cụ, bông băng (inox) 

40 x 60 có hộc 
cái 01  

    29 Cáng đẩy cứu thƣơng, xe đẩy bệnh nhân  cái 01  

    30 Giƣờng có tay quay song chắn Inox cái 02  
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Tên phòng 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 
Danh mục TTB hỗ trợ thực hành thí nghiệm 

Tên học 

phần/ môn 

học (Phòng 

TN/TH phục 

vụ 

Số 

tt 
Tên thiết bị dạy học (máy/ bộ dụng cụ) Đơn vị 

Số 

lƣợn

g 

 

    31 Giƣờng Inox không song chắn cái 02  

CHĂM 

SÓC 

NGƢỜI 

BỆNH 2 

80m
2
 

    
Điều dƣỡng 

cơ bản 

    
1 Mô hình thực tập điều dƣỡng đa năng Susie nữ bộ 01 

KT Điều 

dƣỡng 1&2 

    2 Mô hình tiêm truyền cánh tay đa năng  bộ 01  

    
3 

Mô hình thực tập tiêm tĩnh mạch và tiêm bắp 

cánh tay trẻ em 
bộ 01  

    4 Mô hình thực tập tiêm mông bộ 01  

    5 MH thực tập khâu và cắt chỉ vết thƣơng ở tay bộ 01  

    6 Mô hình thực tập khâu vết thƣơng chân bộ 01  

    7 Mô hình thực tập thay băng và rửa vết thƣơng bộ 01  

    8 Cánh tay thực tập đo huyết áp  cái 01  

    9 Mô hình thực tập băng bó bộ 01  

    10 Mô hình chọc dò màng phổi bộ 01  

    11 Mô hình chọc dò tủy sống bộ 01  

    12 Mô hình thực tập chọc dò màng bụng cái 01  

    13 Mô hình thực tập thông tiểu nam bộ 01  

    14 Mô hình thực tập thông tiểu nữ bộ 01  

    15 Mô hình thực tập thụt tháo cái 01  

    16 Mô hình đặt nội khí quản cái 01  

    17 Máy truyền dịch tự động Model: Top 3300 cái 01  

    18 Máy bơm tiêm tự động Model: Top 5300 cái 01  

    19 Máy phun khí dung cái 01  

    20 Bình ngửi Oxy+ hệ thống ngửi oxy cái 02  
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Tên phòng 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 
Danh mục TTB hỗ trợ thực hành thí nghiệm 

Tên học 

phần/ môn 

học (Phòng 

TN/TH phục 

vụ 

Số 

tt 
Tên thiết bị dạy học (máy/ bộ dụng cụ) Đơn vị 

Số 

lƣợn

g 

 

    21 Mặt nạ+bóp bóng (VN) cái 01  

    22 Máy hút đàm 1 bình cái 02  

    23 Cáng đẩy cứu thƣơng, xe đẩy bệnh nhân nằm  cái 01  

    24 Bàn đẩy 2 tầng dụng cụ 40 x 60 cm có hộc cái 01  

    25 Giƣờng Inox có tay quay, song chắn có nệm  cái 03  

    26 Tủ đầu giƣờng 400x350x900mm cái 05  

    27 Máy đo huyết áp+ ống nghe bộ 04  

CHĂM 

SÓC 

NGƢỜI 

BỆNH 3 

80m
2
         Điều dƣỡng 

cơ bản 

    
1 

Mô hình thực tập hô hấp nhân tạo bán thân 

Adam 
cái 02 

KT Điều 

dƣỡng 1&2 

    2 Mô hình TTĐD Susie nữ cái 01   

    3 Mô hình TTĐD Simon nam cái 02   

    
4 

Mô hình thực tập khâu và cắt chỉ các vết 

thƣơng ở tay Model: LF01028U 
cái 01 

  

    
5 

Mô hình thực tập khâu vết thƣơng chân 

(LF01034U) 
cái 01 

  

    
6 

Mô hình cánh tay đo huyết áp với chƣơng 

trình có thể cài đặt ( LF01129U) 
cái 01 

  

    
7 

Mô hình thực tập tiêm tĩnh mạch và tiêm bắp 

tay trẻ em 
cái 01 

  

    8 Mô hình chọc dò màng bụng cái 01   

    9 Mô hình chọc dò màng phổi (PP01800U) cái 01   

    10 Mô hình chọc dò tủy sống cái 01   

    11 Mô hình hà hơi thổi ngạt Model: PP02000U cái 02   

    12 Mô hình thông tiểu nam cái 01   
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Tên phòng 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 
Danh mục TTB hỗ trợ thực hành thí nghiệm 

Tên học 

phần/ môn 

học (Phòng 

TN/TH phục 

vụ 

Số 

tt 
Tên thiết bị dạy học (máy/ bộ dụng cụ) Đơn vị 

Số 

lƣợn

g 

 

    13 Mô hình thông tiểu nữ cái 01   

    14 Mô hình tiêm truyền cánh tay đa năng  cái 01   

    15 Mô hình thực tập thụt tháo cái 01   

    16 Mô hình tiêm mông Model: LF00961U cái 01   

    17 Miếng  thực tập tiêm trong da (LF 01008U) cái 01   

    18 Máy đo huyết áp cái 06   

    19 Máy truyền dịch tự động Model: Top 3300 cái 01   

    20 Máy bơm tiêm tự động Model:Top 5300 cái 01   

    21 Máy phun khí dung cái 01   

    22 Bình ngửi Oxy+ hệ thống ngửi oxy cái 02   

    23 Mặt nạ+bóp bóng (VN) cái 03   

    24 Máy hút đàm 1 bình cái 01   

    25 Giƣờng có tay quay song chắn (inox)+ nệm  cái 04   

    26 Ống nghe tim phổi Mircolife cái 03   

    27 Ống nghe tim phổi cái 02   

    28 Mô hình đặt nội khí quản trẻ sơ sinh  cái 01   

CHĂM 

SÓC 

NGƢỜI 

BỆNH 4 

80m
2
 

    

Điều dƣỡng 

cơ bản 

    1 Mô hình TTĐD Simon nam cái 02   

    2 Mô hình thực tập thụt tháo cái 01   

    
3 

Mô hình thực tập khâu và cắt chỉ các vết 

thƣơng ở tay Model: LF01028U 
cái 01 

  

    
4 

Mô hình thực tập tiêm tĩnh mạch và tiêm bắp 

tay trẻ em 
cái 01 

  

    5 Mô hình thông tiểu nam cái 01   
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Tên phòng 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 
Danh mục TTB hỗ trợ thực hành thí nghiệm 

Tên học 

phần/ môn 

học (Phòng 

TN/TH phục 

vụ 

Số 

tt 
Tên thiết bị dạy học (máy/ bộ dụng cụ) Đơn vị 

Số 

lƣợn

g 

 

    6 Mô hình tiêm truyền cánh tay đa năng  cái 01   

    7 Mô hình thông tiểu nữ cái 01   

    8 Mô hình chọc dò màng phổi cái 01   

    9 Mô hình chọc dò tủy sống cái 01   

    10 Mô hình chọc dò màng bụng cái 01   

    11 Mô hình tiêm mông Model: LF00961U cái 01   

    12 Máy hút đàm (7E-A; 00146) cái 01   

    13 Máy phun khí dung (NE-U22) cái 01   

    14 Máy truyền dịch tự động Model: Top 3300 cái 01   

    15 Máy bơm tiêm tự động Model:Top 5300 cái 01   

    16 Máy đo huyết áp cái 01   

    17 Ống nghe tim phổi Mircolife cái 01   

    18 Giƣờng có tay quay song chắn ( inox ) + nệm  cái 04   

    19 Cáng đẩy cứu thƣơng Inox cái 02   

    20 Xe đẩy thuốc Inox (40x 60x80cm) cái 02   

    
21 

Bàn đẩy 2 tầng để dụng cụ, bông băng 

(inox ) 40 x 60 có hộc 
cái 02 

  

    22 Băng ca Inox cái 01   

    23 Bình ngửi Oxy+ hệ thống ngửi oxy bộ 01   

    24 Mặt nạ+bóp bóng (VN) cái 01   

    25 Ống nghe tim phổi cái 04   

THỰC 

TẬP SINH 

LÝ 1 

80m
2
 

    

Sinh lý 

    
1 

Bộ tranh về sự phát triển của tế bào máu The 

blood II, development of blood cells 
bộ 05 
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Tên phòng 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 
Danh mục TTB hỗ trợ thực hành thí nghiệm 

Tên học 

phần/ môn 

học (Phòng 

TN/TH phục 

vụ 

Số 

tt 
Tên thiết bị dạy học (máy/ bộ dụng cụ) Đơn vị 

Số 

lƣợn

g 

 

    2 Bộ tranh về ký sinh trùng sốt rét và  muỗi   bộ 05   

    3 Bộ tranh về nhân tố Rhesus, Rhesus factor bộ 05   

    4 Bộ tranh về thành phần cấu tạo máu  bộ 05   

    5 Bộ tranh về cấu trúc tế bào ngƣời  bộ 05   

    6 Bộ tranh về quá trình (I, Mitosis) bộ 05   

    7 Bộ tranh về quá trình (II, Mitosis) bộ 05   

    
8 

Bộ tranh về sự hình thành hợp tử 

monogynotic và dizygotic twins 
bộ 05 

  

    9 Ống đo tốc độ máu lắng cái 25   

    10 Xe đẩy 2 tầng 40 x60 có hộc chiếc 01   

    11 Bộ huyết sắc tố hộp 02   

    16 Kính hiển vi cái 06   

THỰC 

TẬP SINH 

LÝ 2 

80m
2
 

    

Sinh lý 

    1 Máy đo điện tim cái 04   

    2 Máy quay ly tâm 4 cần cái 01   

    3 Máy quay ly tâm thƣờng 6 cần cái 02   

    4 Tranh vẽ triệu chứng bệnh cơ quan tạo máu  bộ 04   

    5 Tranh xử lý ngộ độc cấp (VR 1770U) (2012) bộ 04   

    6 Tranh vẽ xử lý say nắng, say nóng  bộ 04   

    7 Tranh vẽ xử lý ngạt nƣớc, rán cán  bộ 02   

    8 Tranh vẽ châm cứu toàn thân (VR1820U) bộ 04   

    9 Tranh về các loại vi khuẩn (V2041U) bộ 05   

    
10 

Tranh về tế bào và sự phân chia tế bào máu 

hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu ( V2049U) 
bộ 05 

  

    11 Ống đo tốc độ máu lắng cái 25   
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Tên phòng 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 
Danh mục TTB hỗ trợ thực hành thí nghiệm 

Tên học 

phần/ môn 

học (Phòng 

TN/TH phục 

vụ 

Số 

tt 
Tên thiết bị dạy học (máy/ bộ dụng cụ) Đơn vị 

Số 

lƣợn

g 

 

    12 Bộ huyết sắc tố hộp 01   

THỰC 

TẬP VI 

KHUẨN 

1+2 

80m
2
     

Vi sinh - 

KST, Sinh 

học 

    1 Bộ tranh về VK thƣờng gặp Bactria (V2041) bộ 05   

    2 Bộ tranh về KST đƣờng ruột I (V2019) bộ 05   

    3 Bộ tranh về KST đƣờng ruột II (V2028) bộ 05   

    4 Bộ tranh về chu trình sán Sơmit (V2047) bộ 05   

    5 Slide về các loài VK cơ bản (W 13040) hộp 01   

    6 Slide về các loài ký sinh trùng (W 13441) hộp 01   

    7 Slide về các loài VK gây bệnh ở ngƣời  hộp 01   

    8 Slide về các loài giun sán (W 13032) hộp 01   

    9 Slide về mô cơ (W 13412) hộp 01   

    10 Slide về các loài sụn, tế bào và xƣơng ngƣời  hộp 01   

    11 Slide về các loại mô hình thần kinh  hộp 01   

    12 Slide về các loại nấm (W 13042) hộp 01   

    13 Slide về di truyền học (W 13054) hộp 01   

    14 Kính hiển vi Olympus Nhật (CX-21) cái 25   

    
15 

Kính hiển vi có đèn, cáp dẫn, máy chiếu để 

giảng dạy các slide (3 mắt) (WB 1015CCD) 
cái 02 

  

    16 Kính hiển vi PGI (2 mắt) (WB 1010) cái 14   

    17 Kính hiển vi (XSZ-207) cái 01   

    26 Giƣờng Inox song chắn tay quay + nệm cái 01   

THỰC 

TẬP  

PHCN 

80m
2
     

Phục hồi 

chức năng 
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Tên phòng 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 
Danh mục TTB hỗ trợ thực hành thí nghiệm 

Tên học 

phần/ môn 

học (Phòng 

TN/TH phục 

vụ 

Số 

tt 
Tên thiết bị dạy học (máy/ bộ dụng cụ) Đơn vị 

Số 

lƣợn

g 

 

1+2 

    1 Máy siêu âm KTS 1 đầu dò cái 01   

    2 Máy kích thích điện trung tầng 2 đầu ra cái 01   

    3 Thanh song song (300x70x60cm) Cái 01   

    4 Gƣơng soi sửa dáng đi (87x51x175cm) Cái 01   

    5 Ghế tập cơ đừi săt lớn (90x61x100cm) Cái 01   

    6 Xe đạp cải tiến có lực kháng 50x33x35cm Cái 01   

    7 Dụng cụ tập cổ chân và kéo dãn gân gót  Cái 01   

    8 Dụng cụ tập cổ chân và cơ bắp chân Cái 01   

    9 Giấy nâng bàn chân rũ Cái 01   

    10 Thang gỗ Cái 01   

    11 Giƣờng kéo cột sống lƣng + kéo cổ ( săt)  Cái 01   

    12 Giƣờng tập vật lý (săt) 200x60x70cm Cái 02   

    13 Giƣờng xiên quay lớn 200x76x80 Cái 01   

    14 Giƣờng xiên quay trẻ em135x66x96 Cái 01   

    15 Xe lăn sắt ngƣời lớn110x40x94 (2012) Cái 02   

    16 Khung tập đi Inox ngƣời lớn có chỗ ngồi  Cái 01   

    17 Khung tập đi tựa khuỷu inox70x50x100cm Cái 01   

    18 Khung đi nhôm có chỉnh70x50x90cm Cái 02   

    19 Bộ ròng rọc kéo tay bộ 01   

    20 Bộ hoạt động trị liệu bộ 01   

    21 Bàn lăn massage chân-tay Cái 01   

    22 Giàn treo đa năng 200x80x200cm Cái 01   

    23 Cầu thang tập đi 215x120x70 Cái 01   

    24 Bàn tập hoạt động trị liệu 120x120x70 Cái 01   

    25 Giƣờng massage (săt) 200x60x70cm Cái 01   
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Tên phòng 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 
Danh mục TTB hỗ trợ thực hành thí nghiệm 

Tên học 
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TN/TH phục 

vụ 

Số 

tt 
Tên thiết bị dạy học (máy/ bộ dụng cụ) Đơn vị 

Số 

lƣợn

g 

 

    26 Ghế ngồi masage ( điều trị vùng vai-gáy) Cái 01   

    27 Khung tập đi bại não có khóa chống lùi Cái 01   

    28 Khung tập đi Inox trẻ em có chỗ ngồi inox Cái 01   

    29 Ghế ngồi trẻ bại não 56x42x110 Cái 01   

    30 Xe đạp lực kế WB 660 Cái 02   

    31 Thùng nấu Paraffin Inox 60x40x50 Cái 01   

    32 Đèn hồng ngoại điều trị Cái 01   

    33 Bơm tiêm điện cái 01   

    34 Nồi luộc điện cái 01   

    35 Giƣờng có tay quay song chắn nệm cái 03   

    36 Xe đạp chiếc 01   

    37 Máy xoa bóp cái 02   

TT CẤP 

CỨU BAN 

ĐẦU 

80m
2
     

Cấp cứu ban 

đầu 

    1 Mô hình thực tập hô hấp nhân tạo bán thân  bộ 02   

    2 Mô hình đặt nội khí quản trẻ sơ sinh  bộ 02   

    3 Mô hình đặt nội khí quản ngƣời lớn  bộ 02   

    4 Mô hình thực tập đặt cather TM trung tâm  bộ 02   

    5 Mô hình thực tập nghe tim phổi (S315200) bộ 02   

    6 Xe đẩy dụng cụ Inox (0,8x0,8x0,5cm) cái 08   

    7 Xe đẩy dụng cụ Inox (0,6x0,4x0,8cm) cái 06   

    8 Xe tiêm thuốc có hộc 0,6x0,4x0,8cm cái 02   

    9 Giƣờng có tay quay song chắn ( inox ) + nệm  cái 04   

    10 Tủ đầu giƣờng Inox 400x350x900mm cái 03   

    11 Xe đẩy nằm 2x0,6x0,8m cái 02   
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    12 Xe tiêm thuốc 56x95x100cm chiếc 01   

THỰC 

TẬP  GIẢI 

PHẪU 1 

80m
2
     

Thực tập giải 

phẩu 

    1 Mô hình giải phẫu cơ toàn thân. Mã Số: B55 Bộ 02   

    2 Mô hình bộ xƣơng ngƣời rời .Mã Số: A05/2 Bộ 02   

    3 Mô hình giải phẫu chi dƣới. Mã Số: M20 Bộ 02   

    4 Mô hình bộ xƣơng ngƣời gắn kết.  Bộ 02   

    5 Mô hình giải phẫu chi trên. Mã Số: M10 Bộ 02   

    6 Mô hình giải phẫu hệ cơ, xƣơng, đầu mặt cổ.  Bộ 02   

    7 Mô hình giải phẫu hệ tuần hoàn. Mã Số: G30 Bộ 02   

    8 Mô hình giải phẫu hệ hô hấp. Mã Số: G15 Bộ 02   

    9 Mô hình giải phẫu hệ tiêu hoá. Mã Số: K21 Bộ 02   

    10 Mô hình giải phẫu hệ tiết niệu.   Bộ 02   

    11 Mô hình giải phẫu hệ thần kinh. Mã Số: C30 Bộ 02   

    12 Mô hình giải phẫu cột sống. Mã Số: A58/1 Bộ 02   

    13 Mô hình hệ sinh dục nam. Mã Số: #357 Bộ 02   

    14 Mô hình hệ sinh dục nữ. Mã Số: #350 Bộ 02   

    15 Mô hình mắt (Eye). Mã Số: #275 Bộ 02   

    16 Mắt với các bệnh về giác mạc. Mã Số: #278 Bộ 02   

    17 Mắt và bệnh đục thuỷ tinh thể. Mã Số: #280 Bộ 02   

    18 Mô hình giải phẫu tim. Mã Số: #250 Bộ 02   

    19 Bộ 3 mô hình tim bệnh lý. Mã Số: #255 Bộ 02   

    20 Mô hình giải phẫu  phổi. Mã Số: #310 Bộ 02   

    21 Mô hình phổi với bệnh lý. Mã Số: #311 Bộ 02   

    22 Mô hình giải phẫu dạ dày. Mã Số: #200 Bộ 02   
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g 

 

    23 Mô hình GP gan và túi mật. Mã Số: #330 Bộ 02   

    24 Mô hình gan với bệnh lý. Mã Số: #331 Bộ 02   

    25 Mô hình giải phẫu tuỵ , lách. Mã Số: #333 Bộ 02   

    26 Mô hình giải phẫu thận. Mã Số: #325 Bộ 02   

    27 Mô hình thận với bệnh lý. Mã Số: #326 Bộ 02   

    28 Mô hình trực tràng.. Mã Số: #335 Bộ 02   

    29 Mô hình não. Mã Số: #290 Bộ 02   

    30 Mô hình tai (Ear). Mã Số: #225 Bộ 02   

    31 Mô hình răng (TMJ). Mã Số: #288 Bộ 02   

    32 Mô hình tuyến giáp (Thyroid). Mã Số: #315 Bộ 02   

    33 Mô hình giải phẫu xoang (Sinus) Bộ 02   

    34 Mô hình giải phẫu động mạch. Mã Số: #260 Bộ 02   

    35 Mô hình ruột kết (Colon). Mã Số: #334 Bộ 02   

    36 Mô hình phế quản. Mã Số: #312 Bộ 02   

    37 Mô hình mặt cắt ngực phụ nữ. Mã Số: #345 Bộ 02   

    38 Mô hình da bình thƣờng/ da bị cháy.  Bộ 02   

    39 Mô hình quả tim trên giá. (LA00200U) Bộ 03   

    40 Mô hình tim tháo lắp đƣợc (# 2500) (2012) Bộ 03   

    41 Hệ thống động mạch, tĩnh mạch toàn thân Bộ 03   

    42 Sơ đồ 2 vòng tuần hoàn điện (SB40165U) Bộ 02   

    43 Tim, phổi liên quan (LA 00223U) Bộ 04   

    44 Mô hình phổi tháo lắp đƣợc. (LA00219U) Bộ 01   

    45 Mô hình thanh quản, khí quản (LA00222U) Bộ 03   

    46 Cấu tạo phế nang và các tiểu phế quản Bộ 01   

    47 Mô hình dạ dày tháo lắp (K15) Bộ 05   

    48 Tá tràng, tụy tạng và liên quan (VE315) Bộ 05   
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    49 Mô hình giải phẩu tụy, lách (# 3330) Bộ 03   

    50 Gan mật và liên quan (LA00217U) Bộ 05   

    51 Thận, niệu quản, bàng quang, niệu đạo  Bộ 02   

    52 Thận (hình thể ngoài) (LA00228U) Bộ 03   

    53 Thận bổ dọc (#3250) Bộ 02   

    54 Hệ thống sinh dục nữ (LA00255U) Bộ 03   

    55 Hệ thống sinh dục nam (LA00287) Bộ 03   

    56 Tinh hoàn, dƣơng vật, tuyến tiền liệt  Bộ 03   

    57 Tử cung, buồng trứng bổ dọc (LA00251U) Bộ 04   

    58 Tử cung, buồng trứng trên giá (# 3480) Bộ 04   

    59 Đáy chậu nam (LA00248U) Bộ 03   

    60 Đáy chậu nữ (LA00247U) Bộ 03   

    61 Giải phẩu tai, mũi họng, thanh quản (C12) Bộ 02   

    62 Tai trong trên giá (SF 644) Bộ 02   

    63 Hàm răng trên giá (LA00167U) Bộ 01   

    64 Răng trên giá (VE298) Bộ 02   

    65 Nhãn cầu trên giá (SB31473U) Bộ 01   

    66 Cấu tạo của da và nang lông (phóng đại)  Bộ 02   

    67 Hình thể ngoài đại não (1 bán cầu tháo rời)  Bộ 04   

    68 Hình thể trong của đại não (#2900) Bộ 03   

    69 Mô hình tiểu não, hành não(tháo lắp đƣợc) Bộ 01   

    70 Mô hình tủy sống cắt ngang  (W42505) Bộ 02   

    71 Mô hình đốt sống cổ  (BS 30) Bộ 01   

    
72 

Mô hình tổng hợp động mạch, tĩnh mạch toàn 

thân (G30) 
Bộ 01 

  

    73 Mô hình đƣờng dẫn truyền thần kinh (C 30) Bộ 01   
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    74 Cơ thể ngƣời toàn thân plastic (tháo lắp) Bộ 01   

    75 Bộ xƣơng ngƣời toàn thân plastic (tháo lắp) Bộ 02   

    76 Bộ xƣơng ngƣời tháo rời (tháo lắp đƣợc)  Bộ 03   

    77 Hệ thống cơ toàn thân tháo lắp đƣợc (B59) Bộ 01   

    78 Hệ thống cơ chi trên tháo lắp (LA00129U) Bộ 03   

    79 Hệ thống cơ chi dƣới tháo lắp (LA00131U) Bộ 03   

    80 Một nửa thân ngƣời có phủ tạng nam Bộ 02   

    81 Mô hình nữa thân có phủ tạng  nữ  Bộ 02   

    82 Mô hình khung chậu nữ (A 61) Bộ 02   

    83 Cơ mạch thần kinh đầu, mặt, cổ(LA00145U) Bộ 03   

    84 Cơ mạch thần kinh bàn tay (M33/1) Bộ 03   

    85 Cơ mạch thần kinh chi dƣới (NS9) Bộ 03   

    86 Hệ thống cơ toàn thân phía trƣớc (V2003U) Bộ 03   

    87 Tranh vẽ triệu chứng tim mạch. (VR 1343U) Bộ 02   

    88 Tranh vẽ triệu chứng hô hấp (VR 1329U) Bộ 02   

    89 Tranh vẽ triệu chứng tiêu hóa (VR 1341U) Bộ 02   

    90 Tranh giải phẩu sinh lý tiết niệu (VR 1514U) Bộ 02   

    91 Tranh tai, mũi, họng, thanh quản (V2007U) Bộ 03   

    92 Tranh về mạch, thần kinh toàn thân  Bộ 03   

    93 Tranh về mạch, thần kinh chi trên   Bộ 02   

    94 Tranh về mạch, thần kinh chi dƣới  Bộ 02   

    95 Tranh về mạch, thần kinh đầu, mặt, cổ  Bộ 03   

    
96 

Tranh hệ thống tĩnh mạch, vùng có thể tiêm 

tĩnh mạch đƣợc (VR1359U) 
Bộ 02 

  

    97 Tranh cấu tạo của tai (VR 1234U) Bộ 03   

    98 Tranh về cấu tạo của của mắt (VR 1226U) Bộ 03   
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    99 Tranh về cấu tạo của của mũi (VR 1251U) Bộ 02   

    100 Tranh về cấu tạo của của lữoi (VR 1248U) Bộ 02   

    101 Tranh về cấu tạo của tổ chức da và nang lông  Bộ 03   

    102 Tranh bộ xƣơng toàn thân nhìn nghiêng  Bộ 02   

    103 Tranh hệ thống cơ toàn thân phía sau  Bộ 03   

    104 Tranh về các tuyến nội tiết (V 2046U) Bộ 03   

    105 Tranh về hệ thống bạch mạch (VR1392U) Bộ 02   

    106 Tranh sơ đồ 2 vòng tuần hoàn (V2018U) Bộ 03   

    107 Bộ xƣơng ngƣời mủ Bộ 01   

    108 Bộ xƣơng ngƣời thật Bộ 02   

    109 Mô hình da Bộ 03   

    110 Đáy chậu nam Bộ 01   

    111 Đáy chậu nữ Bộ 01   

    112 Mô hình hầu + thanh quản Bộ 01   

    113 M.hình hầu thực quản- gan-ruột Bộ 01   

    114 Hàm răng Bộ 02   

    115 Mô hình mắt Bộ 05   

    116 Mô hình có phủ tạng Bộ 06   

    117 Mô hình ngƣời nhỏ Bộ 02   

    118 Mô hình não Bộ 06   

    119 Mô hình phổi Bộ 01   

    120 Mô hình tai Bộ 03   

    121 Mô hình thận Bộ 01   

    122 Mô hình thanh quản Bộ 01   

    123 Mô hình tim Bộ 07   

    124 Mô hình thủy sống Bộ 01   
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Số 
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g 

 

    125 Mô hình xƣơng đầu Bộ 02   

THỰC 

TẬP  GIẢI 

PHẪU 2 

80m
2
     

Thực tập giải 

phẫu 

    1 Mô hình quả tim trên giá. (LA00200U)  02   

    2 Mô hình tim tháo lắp đƣợc (# 2500)  02   

    3 Hệ thống động mạch, tĩnh mạch toàn thân   02   

    4 Sơ đồ 2 vòng tuần hoàn điện (SB40165U)  02   

    5 Tim, phổi liên quan (LA 00223U)  04   

    6 Mô hình phổi tháo lắp đƣợc. (LA00219U)  01   

    7 Mô hình thanh quản, khí quản (LA00222U)  02   

    8 Cấu tạo phế nang và các tiểu phế quản   01   

    9 Mô hình dạ dày tháo lắp (K15)  05   

    10 Tá tràng, tụy tạng và liên quan (VE315)  05   

    11 Mô hình giải phẩu tụy (# 3330)  02   

    12 Gan mật và liên quan (LA00217U)  05   

    13 Thận, niệu quản, bàng quang, niệu đạo   02   

    14 Thận (hình thể ngoài) (LA00228U)  02   

    15 Thận bổ dọc (#3250)  02   

    16 Hệ thống sinh dục nữ (LA00255U)  03   

    17 Hệ thống sinh dục nam (LA00287)  03   

    18 Tinh hoàn, dƣơng vật, tuyến tiền liệt   03   

    19 Tử cung, buồng trứng bổ dọc (LA00251U)  04   

    20 Tử cung, buồng trứng trên giá (# 3480)  04   

    21 Đáy chậu nam (LA00248U)  03   

    22 Đáy chậu nữ (LA00247U)  03   
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    23 Giải phẩu tai, mũi họng, thanh quản (C12)  02   

    24 Tai trong trên giá (SF 644)  02   

    25 Hàm răng trên giá (LA00167U)  01   

    26 Răng trên giá (VE298)  02   

    27 Nhãn cầu trên giá (SB31473U)  01   

    28 Cấu tạo của da và nang lông (phóng đại)  02   

    29 Hình thể ngoài đại não (1 bán cầu tháo rời)   04   

    30 Hình thể trong của đại não (#2900)  02   

    31 Mô hình tiểu não, hành não(tháo lắp đƣợc)   01   

    32 Mô hình tủy sống cắt ngang (có rễ thần kinh)   02   

    33 Mô hình đốt sống cổ  (BS 30)  01   

    34 Mô hình động mạch, tĩnh mạch toàn thân   01   

    35 Mô hình đƣờng dẫn truyền thần kinh (C 30)  01   

    36 Bộ xƣơng ngƣời toàn thân plastic (tháo lắp)  01   

    37 Bộ xƣơng ngƣời tháo rời (tháo lắp đƣợc)   02   

    38 Hệ thống cơ toàn thân tháo lắp đƣợc (B59)  01   

    39 Hệ thống cơ chi trên tháo lắp đƣợc   02   

    40 Hệ thống cơ chi dƣới tháo lắp đƣợc   02   

    41 Một nữa thân ngƣời có phủ tạng nam   02   

    42 Mô hình nữa thân có phủ tạng  nữ   02   

    43 Mô hình khung chậu nữ (A 61)  02   

    44 Cơ mạch thần kinh đầu, mặt, cổ   02   

    45 Cơ mạch thần kinh bàn tay (M33/1)  02   

    46 Cơ mạch thần kinh chi dƣới (NS9)(2012)  02   

    47 Hệ thống cơ toàn thân phía trƣớc (V2003U)  02   

    48 Mô hình châm cứu toàn thân có huyệt ( N30)  02   
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    49 Tranh vẽ triệu chứng tim mạch. (VR 1343U)  02   

    50 Tranh vẽ triệu chứng hô hấp (VR 1329U)  02   

    51 Tranh vẽ triệu chứng tiêu hóa (VR 1341U)  02   

    52 Tranh giải phẩu sinh lý tiết niệu (VR 1514U)  02   

    53 Tranh tai, mũi, họng, thanh quản (V2007U)  02   

    54 Tranh về mạch, thần kinh toàn thân   02   

    55 Tranh về mạch, thần kinh chi trên   02   

    56 Tranh về mạch, thần kinh chi dƣới   02   

    57 Tranh về mạch, thần kinh đầu, mặt, cổ   02   

    
58 

Tranh hệ thống tĩnh mạch, vùng có thể tiêm 

tĩnh mạch đƣợc (VR1359U) 
 02 

  

    59 Tranh cấu tạo của tai (VR 1234U)  02   

    60 Tranh về cấu tạo của của mắt (VR 1226U)  02   

    61 Tranh về cấu tạo của của mũi (VR 1251U)  02   

    62 Tranh về cấu tạo của của lữoi (VR 1248U)  02   

    63 Tranh về cấu tạo của tổ chức da và nang lông   02   

    64 Tranh bộ xƣơng toàn thân nhìn nghiêng   02   

    65 Tranh hệ thống cơ toàn thân phía sau   02   

    66 Tranh về các tuyến nội tiết (V 2046U)  02   

    67 Tranh về hệ thống bạch mạch (VR1392U)  01   

    68 Tranh sơ đồ 2 vòng tuần hoàn (V2018U)  02   

THỰC 

TẬP  SẢN 

1 

80m
2
     

 

- Thực tập 

Sức khỏe PN 

 

- Thực tập 

    1 Bộ khám phụ khoa  (5 dụng cụ) bộ 01 

    2 Cân ngƣời lớn nhôm cái 01 
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Tên phòng 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 
Danh mục TTB hỗ trợ thực hành thí nghiệm 

Tên học 

phần/ môn 

học (Phòng 

TN/TH phục 

vụ 

Số 

tt 
Tên thiết bị dạy học (máy/ bộ dụng cụ) Đơn vị 

Số 

lƣợn

g 

 

    3 Thƣớc đo khung chậu Inox cái 06 
DSKHHGĐ 

 

- Thực tập  

Chăm sóc bà 

mẹ thời kỳ 

thai nghén 

 

- Thực tập  

CSBMTĐ và  

sơ sinh 

 

- Thực tập 

CSBMSĐ 

  

  

    4 Khay chữ nhật Inox 48 x 32 cái 04 

    5 Bộ đặt tháo vòng  (11 dụng cụ) bộ 01 

    6 Bộ kiểm tra cổ tử cung (8 dụng cụ) bộ 01 

    7 Bộ hút thai chân không bằng tay 1 van bộ 01 

    8 Bộ đỡ đẻ/ khâu cắt TSM (19 dụng cụ) bộ 01 

    9 Bộ hồi sức trẻ sơ sinh  (9 dụng cụ) bộ 01 

    10 Mô hình chuyển dạ đẻ  có 4 mô hình cái 01 

    11 Mô hình đỡ đẻ + trẻ sơ sinh cái 03 

    12 Mô hình sinh dục nữ 1/2 bên (nhựa) cái 01 

    13 Thiết bị mô hình ngƣời lớn 55x34x15cm cái 01 

THỰC 

TẬP  SẢN 

2 

     
- Thực tập 

SKPN 

 

- Thực tập 

DSKHHGĐ  

 

- Thực tập 

CSBMTKTN 

 

 - Thực tập 

CSBMTĐ và  

sơ sinh 

  

  

    1 Mô hình khung chậu nữ bộ 02 

    2 Mô hình tử cung và vòi dẫn trứng bộ 02 

    3 
Mô hình các giai đoạn phát triển của thai nhi 

trong tử cung 
bộ 02 

    4 Mô hình phát triển của trứng và bào thai bộ 02 

    5 
Mô hình tiên tiến mô tả sự sinh đẻ với bà mẹ 

và trẻ em 
bộ 02 

    6 Mô hình khám phụ khoa, khám thai bộ 02 

    7 Mô hình 6 giai đọan xóa mở cổ tử cung bộ 02 

    8 Mô hình t/ tập đẻ bằng Forcept hoặc giác hút bộ 02 

    9 Mô hình thực tập khâu tầng sinh môn bộ 02 
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Tên phòng 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 
Danh mục TTB hỗ trợ thực hành thí nghiệm 

Tên học 

phần/ môn 

học (Phòng 

TN/TH phục 

vụ 

Số 

tt 
Tên thiết bị dạy học (máy/ bộ dụng cụ) Đơn vị 

Số 

lƣợn

g 

 

    10 Mô hình thực tập chăm sóc trẻ sơ sinh nam bộ 02   

  

  

  

  

  

  

    11 Mô hình thực tập chăm sóc trẻ sơ sinh nữ bộ 02 

    12 Mô hình thực tập đặt vòng bộ 02 

    13 Mô hình chăm sóc trẻ ready or not nam bộ 02 

    14 Mô hình chăm sóc rẻ ready or not nữ bộ 02 

    15 Mô hình khám phụ khoa (UNFA) bộ 01 

    16 Mô hình đỡ đẻ UNICEF bộ 02 

    17 Mô hình hƣớng dẫn các biện pháp tránh thai  bộ 01 

    18 Mô hình thực tập khâu tầng sinh môn bộ 01   

      19 Tranh phát triển trứng bộ 01 

THỰC 

TẬP HÓA 

DƢỢC 1+2 

80m2 

    
Thực hành 

hóa dƣợc 

    1 Cân đĩa cơ 500mg cái 04   

    2 Cân quang cái 04   

    3 Tủ sấy cái 01   

    4 Baume kế cái 02   

    5 Bình hút ẩm cái 01   

    6 Bình định mức (các loại) cái 36   

    7 Bình nón 100ml các cở cái 20   

    8 Buret 10ml các cở cái 04   

    9 Tủ lạnh Sanyo cái 02   

THỰC 

TẬP 

DƢỢC 

LIỆU 1+2 

160m2     
Thực vật, 

dƣợc liệu 

    1 Tủ sấy điện tử hiện số (DSO-300D) cái 01   
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Tên phòng 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 
Danh mục TTB hỗ trợ thực hành thí nghiệm 

Tên học 

phần/ môn 

học (Phòng 

TN/TH phục 

vụ 

Số 

tt 
Tên thiết bị dạy học (máy/ bộ dụng cụ) Đơn vị 

Số 

lƣợn

g 

 

    2 Dụng cụ định lƣợng tinh dầu cái 01   

    3 Bộ chƣng cất cồn sinh hàn nằm ngang cái 01   

    4 Cân kỹ thuật cơ 200g (JYT-2) cái 04   

    5 Kính hiển vi quang học hai mắt (WB- 1010) cái 21   

    6 Cân kỹ thuật cái 03   

    7 Cân quang cái 01   

    8 Bình hút ẩm cái 02   

    9 Dụng cụ định lƣợng tinh dầu cái 01   

    10 Dụng cụ xác định nƣớc cái 01   

    11 Kính hiển vi cái 31   

THỰC 

TẬP BÀO 

CHẾ 1 

80m2     
Thực hành 

bào chế 

    1 Cân đĩa cơ TQ  500g cái 18   

    2 Máy cất nƣớc một lần cái 01   

    3 Cân kỹ thuật cơ 200g cái 05   

    4 Giá inox phơi dụng cụ cái 02   

    5 Nhiệt kế lớn 100°C cái 24   

    6 Cân quang cái 03   

    7 Cân đĩa Trung Quốc 200g cái 03   

    8 Tỷ trọng kế cái 08   

    9 Tủ sấy cái 01   

    10 Tủ lạnh Sanyo cái 01   

THỰC 

TẬP BÀO 

CHẾ 2 

80m2     
Thực hành 

bào chế 

    1 Cân kỹ thuật cơ 200g cái 05   
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Tên phòng 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 
Danh mục TTB hỗ trợ thực hành thí nghiệm 

Tên học 

phần/ môn 

học (Phòng 

TN/TH phục 

vụ 

Số 

tt 
Tên thiết bị dạy học (máy/ bộ dụng cụ) Đơn vị 

Số 

lƣợn

g 

 

    2 Tủ sấy điện tử hiện số cái 01   

    3 Cân đĩa TQ  500g cái 20   

    4 Cân phân tích cái 01   

    5 Tỷ trọng kế cái 05   

    6 Baumeù  lớn cái 10   

    7 Baumeù  nhỏ cái 09   

    8 Tủ lạnh Sanyo SR 14JD cái 01   

THỰC 

TẬP  

KIỂM 

NGHIỆM 

1 +2 

160m2     

Kiểm 

nghiệm, hóa 

định lƣợng, 

hóa sinh, hóa 

dƣợc 

    1 Tủ lạnh Sanyo SR 14JD    

    2 Bình đựng dung môi (chạy sắc ký) cái 01  

    3 Máy quay ly tâm chạy điện cái 01   

    4 Máy đo pH cái 01   

    5 Máy đo quang phổ UV/Vis điện tử hiện số cái 01   

    6 Tủ hút khí độc cái 01   

    7 Tủ sấy điện tử hiện số cái 01   

    8 Tủ cấy (sấy) vi sinh vô trùng cái 01   

    9 Cân điện tử hiện số cái 08   

    10 Cân kỹ thuật cơ ( cân đĩa 200g) cái 06   

    11 Cân đĩa cơ 500g cái 03   

    12 Giá inox phơi dụng cụ cái 04   

    13 Cân phân tích cơ cái 10   

    14 Dụng cụ xác định độ ẩm cái 01   
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Tên phòng 

thực hành 

Diện 

tích 

(m2) 
Danh mục TTB hỗ trợ thực hành thí nghiệm 

Tên học 

phần/ môn 

học (Phòng 

TN/TH phục 

vụ 

Số 

tt 
Tên thiết bị dạy học (máy/ bộ dụng cụ) Đơn vị 

Số 

lƣợn

g 

 

    15 Cân quang cái 02   

    16 Cân phân tích cái 01   

    17 Nồi đun cách thủy cái 02   

    18 Nồi hấp ƣớt cái 01   

    19 Cân đĩa cái 01   

  20 Lọ Picnomet (nguồn NSNN) đo tỷ trọng cái 04  

THỰC 

HÀNH VI 

TÍNH 

     
Thực hành vi 

tính 

Thực hành 

vi tính (1) 
92 m

2
 1 Máy vi tính cái 54  

Thực hành 

vi tính (2) 
92 m

2
 1 Máy vi tính cái 51  

Thực hành 

vi tính (3) 
87 m

2
 1 Máy vi tính cái 51  

Phòng Lab 103 m
2
 1 Máy vi tính cái 47  

Các danh mục trang thiết bị đào tạo đƣợc tại các giảng đƣờng, phòng học, phòng 

thực hành, thực tập, thí nghiệm đƣợc sử dụng đúng mục đích, quản lý và bảo quản đúng 

quy định (5.8.01-  Danh sách các dạnh mục trang thiết bị đào tạo). Đƣợc mua sắm bổ 

sung khi có yêu cầu thông qua kế hoạch đề nghị mua sắm từ các phòng, khoa (5.8.02-  

Các kế hoạch mua sắm trang thiết bị đào tạo của các Phòng, Khoa hằng năm).  

Hàng năm, nhà trƣờng ban hành quyết định nhập học của từng ngành đào tạo 

(5.8.03-  Quyết định số 28/QĐ-CĐYT ngày 27/3/2018  Quyết định về việc nhập học cho 

sinh viên hệ cao đẳng chính quy năm học 2017 -2018; 5.8.04 Quyết định số 29/QĐ-CĐYT 

ngày 27/3/2018  Quyết định về việc nhập học cho sinh viên hệ cao đẳng liên thông chính 

quy năm học 2017 -2018 ; 5.8.05-  Quyết định số 30/QĐ-CĐYT ngày 27/3/2018  Quyết 

định về việc nhập học cho học sinh hệ trung cấp năm học 2017 -2018 ; 5.8.06- Quyết định 

số 09/QĐ-CĐYT ngày 25/01/2019  Quyết định về việc nhập học cho học sinh, sinh viên 

năm học 2018 -2019 ; 5.8.07- Quyết định số 238/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2019  Quyết định 

về việc nhập học cho học sinh, sinh viên năm học 2019 -2020); 
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Có danh sách phân lớp, phân công GVCN ( 5.8.04 - Quyết định số 198/QĐ-CĐYT 

ngày 21/11/2017 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc phân công cố 

vấn học tập, phụ trách lớp năm học 2017-2018; 5.8.05 - Quyết định số 136/QĐ-CĐYT ngày 

17/10/2018 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc phân công cố vấn 

học tập, phụ trách lớp năm học 2018-2019; 5.8.06- Quyết định số 173/QĐ-CĐYT ngày 

14/11/2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc phân công cố vấn 

học tập, phụ trách lớp năm học 2019-2020). Có sổ lên lớp và thời khóa biểu hàng tuần cho 

các môn học lý thuyết lẫn thực hành (5.8.07- Sổ lên lớp ; 5.8.08- Thời khóa biểu hàng 

tuần) 

Các danh mục thiết bị đào tạo ngành Điều dƣỡng hiện có của trƣờng phù hợp với 

danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu do Bộ Y tế ban hành Theo Quyết định số 1769/QĐ-

BYT, ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ trƣởng Bộ Y tế Ban hành Tiêu chuẩn chuyên 

môn mở ngành đào tạo Trung cấp Điều dƣỡng và Quyết định số 1767/QĐ-BYT, ngày 25 

tháng 5 năm 2010 của Bộ trƣởng Bộ Y tế Ban hành Tiêu chuẩn chuyên môn mở ngành 

đào tạo Cao đẳng Điều dƣỡng (5.8.09 - Quyết định số 1769/QĐ-BYT, ngày 26/5/2010 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Tiêu chuẩn chuyên môn mở ngành đào tạo Trung cấp Điều 

dưỡng; 5.8.10 - Quyết định số 1769/QĐ-BYT, ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban 

hành Tiêu chuẩn chuyên môn mở ngành đào tạo Cao đẳng Điều dưỡng). 

So sánh các danh mục thiết bị đào tạo ngành Dƣợc nhà trƣờng tƣơng đối phù hợp 

với danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề kỹ thuật Dƣợc đƣợc Ban hành kèm theo Thông tƣ 

số17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/ 2013 của Bộ trƣởng Bộ Lao động - Thƣơng binh và 

Xã hội.  

Khi có danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu cho khối ngành Sức khỏe (Điều dƣỡng, 

Hộ sinh, Y sĩ ....) do Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội ban hành. Nhà trƣờng sẽ so 

sánh, đối chiếu danh mục thiết bị đào tạo hiện có của trƣờng với danh mục thiết bị đào tạo 

do Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội ban hành. 

Phòng Quản trị - Thiết bị và Các khoa Y, khoa Điều dƣỡng – KTYH và khoa Dƣợc 

có kế hoạch đề xuât nhà trƣờng mua sắm bổ sung các thiết bị, dụng cụ đào tạo ngành Y, 

Dƣợc đúng quy định. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 08, tiêu chí 5: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Trang thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo tại các phòng học, phòng thực hành, thực 

tập...  đƣợc bố trí vị trí hợp lý, an toàn, thuận tiện cho việc đi lại, việc hƣớng dẫn thực 

hành cho cả lớp, cả nhóm hoặc cho từng cá nhân đảm bảo thuận lợi trong giảng dạy và học 

tập 5.9.01-  Quyết định số 11/QĐ-CĐYT ngày 06/01/2014  Quyết định về việc Phân công 
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giáo viên phụ trách phòng thực tập (Phòng vi tính 2 – CN Nguyễn Văn Hùng; 5.9.02-  

Quyết định số 12/QĐ-CĐYT ngày 16/01/2014  Quyết định về việc Phân công giáo viên 

phụ trách phòng thực tập (Phòng vi tính 1 – CN Trần Văn Phong; 5.9.03-  Quyết định số 

45/QĐ-CĐYT ngày 19/3/2013  Quyết định về việc Phân công giáo viên phụ trách phòng 

thực tập (Phòng thực tập Hóa dược 1 và 2 – KTV Nguyễn Ngọc Trâm); 5.9.04-  Quyết 

định số 239/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2013  Quyết định về việc Phân công giáo viên phụ 

trách phòng thực tập (Phòng thực tập Thực vật và Dược liệu – DSTH Nguyễn Ngọc Ánh; 

5.9.05-  Quyết định số 223/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2013  Quyết định về việc Phân công 

giáo viên phụ trách phòng thực tập (Phòng thực tập Cấp cứu tai nạn – CN Trần Hoàng 

Diệu; 5.9.06-  Quyết định số 224/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2013  Quyết định về việc Phân 

công giáo viên phụ trách phòng thực tập (Phòng thực tập Giải phẫu 2– YS  Nguyễn Văn 

Ngoan; 5.9.07-  Quyết định số 225/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2013  Quyết định về việc Phân 

công giáo viên phụ trách phòng thực tập (Phòng thực tập Giải phẫu 1– YS  Ngô Văn Vũ 

Trọng; 5.9.08-  Quyết định số 226/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2013  Quyết định về việc Phân 

công giáo viên phụ trách phòng thực tập (Phòng thực tập Vi khuẩn 2– CN Nguyễn Trung 

Tính; 5.9.09-  Quyết định số 232/QĐ-CĐYT ngày 31/12/2013  Quyết định về việc Phân 

công giáo viên phụ trách phòng thực tập (Phòng thực tập Sinh lý 2– CN Phan Kim 

Huỳnh); 5.9.10-  Quyết định số 23/QĐ-CĐYT ngày 17/02/2014  Quyết định về việc Phân 

công giáo viên phụ trách phòng thực tập (Phòng thực tập Chăm sóc người bệnh 2– CN Lê 

Thị Hồng Phí); 

Do đặc thù của ngành Y, Dƣợc; các thiết bị, dụng cụ học tập tại trƣờng đa phần là 

mô hình, không có máy móc nguy hiểm, nên đƣợc đánh giá tƣơng đối an toàn cho GV và 

ngƣời học thông qua danh mục các thiết bị dạy học (5.9.11 – Danh mục các trang thiết bị 

dạy học). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 09, tiêu chí 5: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Nhà trƣờng có ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản công (5.10.01-  Quyết 

định số 52/QĐ-CĐYT ngày 09/5/2019 về việc Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng tài sản 

công). Quy định, quy trình mua sắm, sữa chữa tài sản, hàng hóa và dịch vụ của trƣờng Cao 

đẳng Y tế Tiền Giang (5.10.02-  Quyết định số 01/QĐ-CĐYT ngày 05/01/2016 về việc Ban 

hành Quy định, quy tr nh mua sắm, sữa chữa tài sản, hàng hóa và dịch vụ) và ban Tƣ vấn 

kỹ thuật và nghiệm thu tài sản, trang thiết bị, công trình xây dựng, sữa chữa của nhà 

trƣờng (5.10.03-  Quyết định số 119/QĐ-CĐYT ngày 10/7/2017 về việc Thành lập ban  Tư 

vấn kỹ thuật và nghiệm thu tài sản, trang thiết bị, công tr nh xây dựng, sữa chữa của nhà 

trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang). 
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Các danh mục các thiết bị đào tạo đều có thể hiện trong sổ tài sản trong từng 

phòng, khoa. Đƣợc kiểm kê, đánh giá khấu hao hàng năm (5.10.04-  Bảng kiểm kê trang 

thiết bị tại các Khoa, Phòng hàng năm) 

Các công trình phục vụ làm việc, giảng dạy học tập và sinh hoạt của nhà trƣờng 

đƣợc sử dụng đúng công năng. Các phòng thực hành, thực tập đều có quyết định phân 

công các bộ quản lý (5.10.05-  Phân công cán bộ quản lý phòng thực tập). 

Nhà trƣờng có hợp đồng bảo trì hệ thống thang máy, máy lạnh, vệ sinh cơ sở hàng 

năm để bảo dƣỡng tốt cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ đào tạo (5.10.06-  Các hợp đồng 

bảo tr  trang thiết bị). 

Hƣớng tới, nhà trƣờng sẽ ban hành quy định về bảo trì, bảo dƣỡng cụ thể đối với 

thiết bị đào tạo đúng quy định. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 10, tiêu chí 5: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Nhà trƣờng có đủ các trang thiết bị, dụng cụ đa dạng, phù hợp và đáp ứng đầy đủ 

các chƣơng trình đào tạo đã đăng ký. Các trang thiết bị, dụng cụ đều có hồ sơ xuất xứ rõ 

ràng, đƣợc sử dụng đúng công năng, đƣợc quản lý, bảo trì, bảo dƣỡng theo quy định của 

trƣờng.  

Có danh mục thiết bị đào tạo hiện có của trƣờng (tiêu chuẩn 8) (5.11.01-  Danh 

sách các danh mục trang thiết bị đào tạo); 

Để nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị đào tạo, nhà trƣờng có xây dựng kế hoạch mở 

rộng các đối tƣợng đào tạo, liên kết đào tạo với các trƣờng Đại học trong nƣớc (5.11.02-  

Hợp đồng liên kết với Đại học Quốc tế Hồng Bàng;. 5.11.03-  Hợp đồng liên kết với Đại 

học Y tế công cộng; 5.11.04-  Hợp đồng liên kết với Đại học Trà Vinh); 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 11, tiêu chí 5: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. Mô tả, phân tích, nhận định 

Hàng năm, căn cứ đề xuất về nhu cầu văn phòng phẩm phục vụ cho công tác đào tạo 

tại các khoa/phòng (5.12.01-  Các kế hoạch mua văn phòng phẩm hàng năm của các 

Phòng, Khoa). Phòng Quản trị - Thiết bị tổng hợp kế hoạch mua sắm cả năm (5.12.02-  

Bảng đề nghị mua sắm Văn phòng phẩm ngày 18/6/2019 của Phòng Quản trị thiết bị về 

việc thực hiện mua Văn phòng phẩm năm 2019; (5.12.03-  Bảng đề nghị mua sắm Văn 
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phòng phẩm ngày 14/8/2020 của Phòng Quản trị thiết bị về việc thực hiện mua Văn 

phòng phẩm năm 2020 ) Ngoài ra, phòng Quản trị - Thiết bị còn mua sắm trang thiết bị, văn 

phòng phẩm bổ sung theo yêu cầu đột xuất của khoa/phòng trong năm (5.12.04-  Công văn 

yêu cầu sửa chữa trang thiết bị, văn phòng phẩm ở các phòng khoa; 5.12.05-  Công văn 

yêu cầu sửa chữa trang thiết bị ở các phòng khoa). Có đủ sổ sách theo dõi việc cấp phát 

văn phòng phẩm cho từng khoa/phòng.  Có bố trí các kho lƣu trữ trang thiết bị, văn phòng 

phẩm phục vụ đào tạo.  

Nhà trƣờng chƣa tổ chức xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật cơ sở 

theo thẩm quyền quy định tại Điều 4 của Thông tƣ 14/2017/TT-BLĐTBXH. Chƣa có văn 

bản quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tƣ, phục vụ đào tạo. 

Năm học 2017-2018, nhà trƣờng xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

cơ sở theo thẩm quyền quy định tại Điều 4 của Thông tƣ 14/2017/TT-BLĐTBXH và ban 

hành văn bản quy định về quản lý, cấp phát, sử dụng vật tƣ, phục vụ đào tạo. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 12, tiêu chí 5: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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 trường phê 

duyệt, mỗi loại giáo trình đảm bảo tối thiểu 05 bản in. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Thƣ viện nhà trƣờng hiện có là 667 đầu sách với 4.214 bản, chủ yếu là sách chuyên 

ngành y dƣợc và các tài liệu phục vụ cho các chuyên ngành đào tạo của trƣờng (5.13.01-  

Sổ đăng ký cá biệt theo dõi đầu sách, số lượng hàng năm); Thƣ viện có danh mục giáo 

trình và giáo trình đã đƣợc thẩm định lại vào năm học 2018-2019, làm tài liệu giảng dạy 

chính thức của nhà trƣờng (5.13.02-  Sổ lưu giáo tr nh, giáo án hàng năm); 

Ngoài ra, thƣ viện còn có sách báo và tạp chí phục vụ bạn đọc: Thuốc và sức khỏe; 

Khoa học - Kỹ thuật; Tạp chí Dƣợc liệu; Cảnh giác dƣợc; Thi đua khen thƣởng....  

Thƣ viện có diện tích 324,31 m
2
 trong đó phân ra phòng đọc, phòng lƣu trữ, thƣ viện 

điện tử. Thƣ viện mở cửa xuyên suốt các ngày làm việc trong tuần để phục vụ nhu cầu nghiên 

cứu và học tập của cán bộ, giảng viên và HSSV.  

Số lƣợng mỗi loại giáo trình tại thƣ viện không đủ quy định (tối thiểu 05 bản in). 

Thƣ viện có kế hoạch đề xuất BGH nhà trƣờng phê duyệt kinh phí in thêm số lƣợng mỗi 

loại giáo trình đủ quy định. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 13, tiêu chí 5: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. Mô tả, phân tích, nhận định 
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Cán bộ-giáo viên, HS-SV mƣợn sách thƣ viện để nghiên cứu các kiến thức chuyên 

ngành, thủ thƣ làm việc theo giờ hành chính để phục vụ công tác mƣợn và trả sách, có sổ  

theo dõi việc mƣợn–trả sách hàng ngày (5.14.01-  Sổ mượn, trả sách); 

Hàng năm, thƣ viện nhà trƣờng đƣợc bổ sung thêm nhiều đầu sách theo dự trù, đề 

nghị của các khoa và bộ môn đáp ứng cho công tác giảng dạy và NCKH của giảng viên và 

học tập của HSSV (5.14.02-  Các kế hoạch mua sách hàng năm); 

Việc báo cáo kết quả hoạt động của thƣ viện chƣa thực hiện thƣờng xuyên, chƣa đề 

xuất các hình thức cải tiến hoạt động và phục vụ. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 14, tiêu chí 5: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Hệ thống thƣ viện đƣợc quản lý bằng mạng máy tính, có 02 cán bộ chuyên ngành 

thƣ viện. Nhà trƣờng bố trí 39 máy tính cấu hình cao kết nối internet để phục vụ cho giảng 

viên và HSSV. Hiện tại thƣ viện đang sử dụng phần mềm quản lý thƣ viện Ilib 4.0, đƣợc 

trang bị vào năm 2014, phần mềm có chức năng quản lý, tra cứu tài liệu đang có tại thƣ 

viện, việc mƣợn trả sách cũng đƣợc ứng dụng qua phần mềm thƣ viện (5.15.01-  Phần 

mềm quản lý thư viện Ilib 4.0); 

Các giáo trình của trƣờng chƣa cập nhật đầy đủ trên thƣ viện điện tử. Mức độ truy 

cập thông tin trên thƣ viện điện tử chƣa nhiều. 

Năm học 2018-2019, thƣ viện có kế hoạch cập nhật đầy đủ các giáo trình của 

trƣờng và tài liệu tham khảo trên thƣ viện điện tử để nâng cao chât lƣợng phục vụ của thƣ 

viện điện tử. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 15, tiêu chí 5: 01 điểm.  

3.2.6. Tiêu chí 6: Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế  

Mở đầu: 

Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang xác định NCKH, chuyển giao công nghệ và hợp 

tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần quan trọng vào việc nâng cao 

chất lƣợng quản lý, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhà giáo và HSSV của nhà 

trƣờng. 

Đội ngũ nhà giáo, CBQL và nhân viên rất quan tâm đến hoạt động NCKH và 

SKKN trong công tác, trong giảng dạy. Hàng năm, có rất nhiều đề tài và SKKN đƣợc 

công nhận, có một số đề tài đƣợc đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nƣớc và quốc tế. 

Các đề tài NCKH, SKKN phần lớn đƣợc ứng dụng trong giảng dạy và quản lý của trƣờng. 
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* Những điểm mạnh: 

Nhà trƣờng luôn tạo điều kiện thuận lợi để khuyến khích CBQL, nhà giáo và nhân 

viên tham gia NCKH và sáng kiến cải tiến. NCKH cũng là nhiệm vụ của GV đƣợc quy 

định trong quy chế làm việc của GV hàng năm. 

Hoạt động NCKH đƣợc triển khai, tổ chức và báo cáo đều đặn hàng năm. Công tác 

NCKH tại nhà trƣờng thực hiện đúng quy trình. 

Các đề tài, sáng kiến cải tiến của trƣờng gắn liền với thực tiễn công tác giảng dạy 

và công tác chăm sóc sức khỏe. Phù hợp với chuyên ngành đào tạo Y, Dƣợc của nhà 

trƣờng. 

* Những tồn tại: 

Hoạt động NCKH chủ yếu tập trung ở cấp cơ sở, số lƣợng đề tài tăng nhƣng khả 

năng ứng dụng vào thực tế không cao.   

Hoạt động liên kết đào tạo của trƣờng chủ yếu đƣợc thực hiện trong phạm vi các 

trƣờng Đại học trong nƣớc. 

* Kế hoạch nâng cao chât lượng: 

Nhà trƣờng tiếp tục phát huy phong trào NCKH, SKKN và có chế độ chính sách 

khuyến khích CBGV tích cực tham gia NCKH, SKKN. Đặc biệt khuyến khích nhà giáo, 

CBQL tham gia  các đề tài NCKH cấp tỉnh, cấp ngành. 

Hƣớng tới, nhà trƣờng mở rộng hoạt động liên kết đào tạo nƣớc ngoài, triển khai 

các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của nhà giáo, chất 

lƣợng đào tạo và  sự phát triển bền vững của nhà trƣờng   

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Để nâng cao chất lƣợng hoạt động NCKH và SKKN gắn liền công tác giảng dạy, 

phát huy khả năng trí tuệ, sáng tạo của tập thể đội ngũ cán bộ giảng viên. Trong những 

năm qua, Trƣờng đã có những chế độ khuyến khích cán bộ giảng viên tham gia nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhƣ: Tạo điều kiện về thời gian, kinh phí, trang 

thiết bị, hóa chất, hành lang pháp lý. Do có chế độ khuyến khích rất cụ thể nên đã tạo điều 

kiện và động lực cho cán bộ giảng viên tham gia các hoạt động NCKHvà phát huy sáng 

kiến trong nhà trƣờng. 

Nhà trƣờng luôn tạo điều kiện thuận lợi về thời gian, kinh phí để khuyến khích 

CBQL, nhà giáo và nhân viên tham gia NCKH và SKKN. Điều này đƣợc thể hiện trong quy 

chế tiêu nội bộ hàng năm (6.1.01- Quyết định số 03a/QĐ-CĐYT ngày 12/01/2018 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 

năm 2018; 6.1.02- Quyết định số 18/QĐ-CĐYT ngày 15/3/2019 của Hiệu trưởng Trường 
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Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; 6.1.03- 

Quyết định số 21/QĐ-CĐYT ngày 15/4/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền 

Giang về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020). NCKH cũng là nhiệm vụ của 

GV đƣợc quy định trong quy chế làm việc của GV hàng năm (6.1.04- Quyết định số 

169/QĐ-CĐYT ngày 13/10/2017 Ban hành chế độ làm việc của Nhà giáo Trường Cao 

đẳng Y tế Tiền Giang; 6.1.05- Quyết định số 180a/QĐ-CĐYT ngày 24/11/2019 ửa đổi 

Điểm e, Khoản 1, Điều 10 Quy định chế độ làm việc của nhà giáo Trường Cao đẳng Y tế 

TG ban hành kèm theo Quyết định số 169/QĐ-CĐYT ngày 13/10/2017 của Trường Cao 

đẳng Y tế TG). Nhà trƣờng có chế độ ƣu đãi với cán bộ tham gia NCKH bằng việc thực 

hiện giảm giờ chuẩn, đƣa công tác NCKH và SKKN trong việc bình xét các danh hiệu thi 

đua hàng năm (6.1.06- Quyết định số 92/QĐ-CĐYT ngày 10/7/2017 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về công nhận danh hiệu thi đua đối với tập thể và cá 

nhân, Năm học 2017 2018; 6.1.07- Quyết định số 113/QĐ-CĐYT ngày 04/7/2019 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về công nhận danh hiệu thi đua đối với tập 

thể và cá nhân, Năm học 2018-2019; 6.1.08- Quyết định số 75/QĐ-CĐYT ngày 17/8/2020 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về công nhận danh hiệu thi đua đối 

với tập thể và cá nhân, Năm học 2019- 2020). 

Hàng năm, Trƣờng có kế hoạch hoạt động NCKH và SKKN theo năm học (6.1.09- 

Kế hoạch số 480/KH-CĐYT ngày 25/9/2017 của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang Kế 

hoạch công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến năm học 2017-2018; 6.1.10- Kế 

hoạch số 600/KH-CĐYT ngày 25/10/2018 của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang Kế 

hoạch công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến năm học 2018-2019; 6.1.11- Kế 

hoạch số 477/KH-CĐYT ngày 18/10/2019 của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang Kế 

hoạch công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến năm học 2019-2020). 

Do có chế độ khuyến khích rất cụ thể nên đã tạo điều kiện và động lực cho CBGV 

tham gia các hoạt động NCKH và SKKN và phát huy sáng kiến trong Trƣờng. Vào đầu 

mỗi năm học, các khoa, bộ môn và các cá nhân đều tích cực đăng ký nhiệm vụ KH&CN 

các cấp, viết bài cho Bản tin Khoa học và sinh hoạt khoa học cấp khoa, bộ môn Phần lớn 

các đề tài hoặc đề án đăng ký đều hoàn thành đúng hạn và đƣợc Hội đồng NCKH và 

SKKN trƣờng tổ chức nghiệm thu công nhận kết quả nghiên cứu theo đúng quy định. 

Song song với các đề tài hoặc đề án nghiên cứu còn có các sáng kiến kinh nghiệm của 

CBGV đăng ký thực hiện (6.1.12- Kế hoạch số 480/KH-CĐYT ngày 25/9/2017 của 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến 

cải tiến năm học 2017-2018; 6.1.13- Kế hoạch số 297/KH-CĐYT ngày 20/6/2019 của 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang Kế hoạch về việc nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa 

học – sáng kiến cải tiến năm học 2018 -2019; 6.1.14-Kế hoạch số 296/KH-CĐYT ngày 

22/7/2020 của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang Kế hoạch về việc nghiệm thu đề tài 

nghiên cứu khoa học – sáng kiến cải tiến năm học 2019 -2020). 

Hoạt động NCKH tại nhà trƣờng phần lớn các đề tài cấp cơ sở. Hƣớng tới khuyến 

khích CBQL, nhà giáo và nhân viên tham gia các đề tài NCKH cấp tỉnh, cấp ngành. 
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(6.1.15- Quyết định số 90/QĐ-CĐYT ngày 06/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 

Y tế Tiền Giang về công nhận đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kinh 

nghiệm cấp cơ sở năm 2018; 6.1.16- Quyết định số 111/QĐ-CĐYT ngày 02/7/2019 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về công nhận đề tài nghiên cứu khoa học 

và sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2019; 6.1.17- Quyết định số 71/QĐ-HĐKHSK 

ngày 10/8/2020 của Hội đồng khoa học sáng kiến Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về 

công nhận công tr nh khoa học cấp cơ sở năm 2020) 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 01, tiêu chí 6: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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 trung cấp, ít nhất 02 đề tài 

nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đối với trường cao đẳng). 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Hàng năm Phòng Đào tạo- NCKH, dựa trên các văn bản quy định và hƣớng dẫn 

của Bộ LĐTB&XH, Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế, UBND tỉnh Tiền Giang và Sở KH&CN, các 

Bộ ngành khác tham mƣu cho Hiệu trƣởng về phƣơng hƣớng, xây dựng kế hoạch hoạt 

động NCKH và SKKN của Trƣờng.. Do đó, hoạt động NCKH và SKKN của Trƣờng 

đƣợc thực hiện một cách bài bản. (6.2.01- Kế hoạch số 480/KH-CĐYT ngày 25/9/2017 

của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học và sáng 

kiến cải tiến năm học 2017-2018; 6.2.02- Kế hoạch số 600/KH-CĐYT ngày 25/10/2018 

của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học và sáng 

kiến cải tiến năm học 2018-2019; 6.2.03- Kế hoạch số 477/KH-CĐYT ngày 18/10/2019 

của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang Kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học và sáng 

kiến cải tiến năm học 2019-2020). 

Đầu năm học, các cá nhân, tập thể, nhóm chuyên trách tiến hành đăng ký nhiệm vụ 

khoa học các cấp. Đối với các nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở: Trên cơ sở đăng ký của các 

cá nhân và đề nghị của trƣởng đơn vị, Hiệu trƣởng nhà trƣờng ra quyết định thành lập Hội 

đồng xét duyệt đề tài NCKH và SKKN. Căn cứ vào kế hoạch và nội dung các nhiệm vụ 

NCKH và SKKN đã đƣợc phê duyệt, các đơn vị và cá nhân tiến hành thực hiện các bƣớc 

triển khai nghiên cứu theo quy định. Đến thời hạn theo kế hoạch đƣợc duyệt, chủ nhiệm 

nhiệm vụ nộp sản phẩm, Hội đồng khoa học cấp cơ sở (khoa, phòng, trung tâm, đơn vị) 

lên kế hoạch nghiệm thu đề tài NCKH và SKKN hàng năm (6.2.04- Kế hoạch số 480/KH-

CĐYT ngày 25/9/2017 của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang Kế hoạch công tác nghiên 

cứu khoa học và sáng kiến cải tiến năm học 2017-2018; 6.2.04- Kế hoạch số 297/KH-

CĐYT ngày 20/6/2019 của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang Kế hoạch về việc nghiệm 

thu đề tài nghiên cứu khoa học – sáng kiến cải tiến năm học 2018 -2019; 6.2.06-Kế hoạch 

số 296/KH-CĐYT ngày 22/7/2020 của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang Kế hoạch về 

việc nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học – sáng kiến cải tiến năm học 2019 -2020) và 

tổ chức nghiệm thu. (6.2.07- Biên bản  số 344/BB-CĐYT ngày 03/7/2018 của Hiệu trưởng 



114 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến 

kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2018 của Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2018; 

6.2.08-Biên bản  số 317a/BB-CĐYT ngày 02/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y 

tế Tiền Giang về nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ 

sở năm 2019 của Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2019; 6.2.09-Biên bản  số 

318/BB-CĐYT ngày 10/8/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về 

nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2020 của 

Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2020). 

Trên cơ sở kết quả nghiệm thu cấp cơ sở, Hội đồng ra quyết định công nhận đề tài 

NCKH và SKKN hàng năm. Các đề tài, sáng kiến cải tiến phần lớn có nội dung liên quan 

đến nâng cao chất lƣợng đào tạo của trƣờng. 

- Năm học 2017-2018: có  20 đề tài và 41 sáng kiến  

- Năm học 2018-2019: có  58 đề tài  

- Năm học 2019-2020: có 20 đề tài và 34 sáng kiến. 

(6.2.10- Quyết định số 90/QĐ-CĐYT ngày 06/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Y tế Tiền Giang về công nhận đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kinh 

nghiệm cấp cơ sở năm 2018; 6.2.11- Quyết định số 111/QĐ-CĐYT ngày 02/7/2019 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về công nhận đề tài nghiên cứu khoa học 

và sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2019; 6.2.12- Quyết định số 71/QĐ-HĐKHSK 

ngày 10/8/2020 của Hội đồng khoa học sáng kiến Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về 

công nhận công tr nh khoa học cấp cơ sở năm 2020). 

Các đề tài sau khi nghiệm thu đƣợc lƣu trữ tại thƣ viện làm tài liệu học tập nghiên 

cứu . Công tác NCKH của nhà trƣờng đƣợc thể hiện trong báo cáo tổng kết năm (6.2.13- 

Báo cáo tổng kết năm học 2017 – 2018; 6.2.14- Báo cáo tổng kết năm học 201 – 2019; 

6.2.15- Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020). 

Có thể khẳng định, công tác triển khai hoạt động NCKH và SKKN đƣợc Trƣờng rất 

chú trọng, duy trì thực hiện đều đặn qua các năm. Với các chính sách khuyến khích cán bộ 

giảng viên thực hiện nhiệm vụ NCKH và SKKN, Nhà trƣờng phấn đấu giữ vững phong 

trào NCKH trong những năm tiếp theo. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 02, tiêu chí 6: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Một tiêu chí rất quan trọng để đánh giá sản phẩm NCKH và SKKN của một trƣờng 

đại học, cao đẳng là số lƣợng và chất lƣợng các bài báo từ nhiệm vụ NCKH và SKKN 
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đăng tải trên các tạp chí khoa học trong nƣớc và quốc tế. Nhận thức đƣợc điều này, trong 

những năm qua, cán bộ giảng viên tích cực nghiên cứu, viết bài đăng trên các ấn phẩm kỷ 

yếu hội thảo, Bản tin Khoa học và các tạp chí trong nƣớc và quốc tế. Năm học 2017-2018: 

Trƣờng có  07 bài báo đăng trên Tập chí Y học TP.HCM; Tạp chí Y học dự phòng, Tập 

chí Giáo dục và Tạp chí hóa học ứng dụng. Có 01 đề tài đăng tải trên tạp chí khoa học 

quốc tế (http://belitungraya.org/BRP/index.php/bnj. (6.3.01- Quyết định số 90/QĐ-CĐYT 

ngày 06/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về công nhận đề tài 

nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2018); Năm học 

2018-2019: Trƣờng có  04 bài báo đăng trên Tập chí Y học TP.HCM; Tạp chí SciEp 

(6.3.02- Quyết định số 111/QĐ-CĐYT ngày 02/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 

Y tế Tiền Giang về công nhận đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ 

sở năm 2019);  

Kết quả thu đƣợc từ sự tích cực của các cán bộ giảng viên trong việc viết bài cho 

các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nƣớc sẽ thúc đẩy hoạt động NCKH và SKKN 

ngày càng phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, góp phần không nhỏ vào chất lƣợng đào 

tạo của Trƣờng.  

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 02, tiêu chí 6: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 4: Các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến của trường 

được ứng dụng thực tiễn. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Để nâng cao chất lƣợng đào tạo của Trƣờng, một trong những biện pháp chính là 

thông qua các hoạt động NCKH và SKKN của đội ngũ cán bộ giảng viên trong trƣờng. 

Hàng năm, các cá nhân, đơn vị trong trƣờng đã thực hiện đƣợc nhiều nhiệm vụ NCKH và 

SKKN đƣợc áp dụng vào chƣơng trình đào tạo, giáo trình, bài tập môn học, tài liệu thực 

hành, đề cƣơng chi tiết học phần,…  

Một trong những định hƣớng cơ bản của Trƣờng là đề cao tính ứng dụng của các 

nhiệm vụ NCKH và SKKN vào thực tiễn. Mặt khác, tiếp tục khuyến khích các công trình 

NCKH thuộc lĩnh vực đổi mới nội dung, đổi mới phƣơng pháp dạy học,... Vì thế, phần lớn 

các nhiệm vụ NCKH và SKKN đã đƣợc vận dụng vào thực tế dạy và học trong Trƣờng, 

sáng kiến cải tiến đƣợc nghiệm thu và đƣa vào áp dụng tại các đơn vị.  Những ứng dụng 

đó đã bƣớc đầu mang lại hiệu quả trong việc nâng cao chất lƣợng dạy và học của trƣờng, 

đồng thời giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý trong trƣờng nhìn rõ hơn thực lực của CBGV 

để có kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng kịp thời nguồn nhân lực của mình. (6.4.01-  Quyết định 

http://belitungraya.org/BRP/index.php/bnj
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số 90/QĐ-CĐYT ngày 06/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về 

công nhận đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 

2018; 6.4.02- Quyết định số 111/QĐ-CĐYT ngày 02/7/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Y tế Tiền Giang về công nhận đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm 

cấp cơ sở năm 2019; 6.4.03 - Quyết định số 71/QĐ-HĐKHSK ngày 10/8/2020 của Hội 

đồng khoa học sáng kiến Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về công nhận công tr nh khoa 

học cấp cơ sở năm 2020). 

Ghi nhận những thành quả đã đạt đƣợc tập thể nhà trƣờng và nhiều cá nhân trong 

trƣờng nhận đƣợc Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang Tính. (6.4.04-  Quyết định số 

1659/QĐ-TTg ngày 29/11/2018 của Thủ tướng chính phủ về việc Tặng bằng khen của Thủ 

tướng chỉnh phủ; 6.4.05-  Quyết định số 1885/QĐ-TTg ngày 20/12/2019 của Thủ tướng 

chính phủ về việc Tặng bằng khen của Thủ tướng chỉnh phủ; 6.4.06-  Quyết định số 

2727/QĐ-UBND ngày 27/08/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tặng bằng 

khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh). Việc đƣa đề tài, sáng kiến cải tiến đƣợc nghiệm 

thu vào ứng dụng thực tiễn tại nhà trƣờng trong những năm qua đã mang lại hiệu quả nhất 

định. Với chính sách ƣu tiên những đề tài, dự án có tính thực tiễn cao, trong thời gian tới 

sẽ thúc đẩy nhiều đề tài, dự án có thể đem lại nguồn lợi về kinh tế.  

Năm 2016, đề tài “Xây dựng mô hình khám chữa bệnh ban đầu bảo hiểm y tế tại 

trạm y tế và phòng khám đa khoa theo hƣớng bác sĩ y học gia đình”. Ứng dụng đề tài Sở 

Y tế đã triển khai giai đoạn đầu cho 27 Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa và các Trạm y 

tế trong tỉnh. Sở Y tế và Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang phối hợp tổ chức tập huấn 

kiến thức và kỹ năng y học gia đình cho 80 cán bộ trung cấp thuộc các Bệnh viện và 

Trung tâm y tế trong tỉnh năm 2017. Năm 2017, Sáng kiến “Cải tiến hình thức thi kết 

thúc học phần trên giấy sang hình thức thi kết thúc học phần trên máy vi tính”, nhà 

trƣờng có kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần trên máy vi tính vào năm học 2017-

2018 (6.4.07-  Quyết định số 90/QĐ-CĐYT ngày 06/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Y tế Tiền Giang về công nhận đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến kinh 

nghiệm cấp cơ sở năm 2018). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 03, tiêu chí 6: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Hoạt động liên kết đào tạo của trƣờng chủ yếu đƣợc thực hiện  trong phạm vi các 

trƣờng Đại học trong nƣớc.  (6.5.01-  Công văn số 159/CĐYT-TCCH ngày 08/4/2016 của 
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Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang gửi UBND tỉnh và Sở Giáo dục và đào tạo về việc xin 

chủ trương liên kết đào tạo với Đại học Trà Vinh; 6.5.02- Tờ tr nh  số 40/Ttr-SGDĐT 

ngày 26/4/2/2016 của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tiền Giang gửi Ủy ban Nhân dản tỉnh về 

việc cho phép Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang liên kết với Đại học Trà Vinh đào tạo 

liên thông Đại học hệ VHVL ; 6.5.03- Công văn số 21199/UBND-VHXH ngày 18/5/2016 

của Ủy Ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc Liên kết đào tạo với Đại học Trà Vinh ; 

6.5.04-Hợp đồng số 41/HĐ-ĐHTV ngày 10/4/2017 của Đại học Trà Vinh với Trường 

Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc Hợp đồng đào tạo lớp Đại học điều dưỡng liên thông.   

; 6.5.05- Công văn số 596/CĐYT-ĐTNCKH ngày 19/12/2016 của Trường Cao đẳng Y tế 

Tiền Giang gửi UBND tỉnh và Sở Giáo dục và đào tạo về việc xin chủ trương phối hợp 

đào tạo với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức Đào tạo liên thông Đại học 

ngành Dược từ Trung cấp và Cao đẳng tại Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang.  ; 6.5.06-   

Tờ tr nh  số 165/Ttr-SGDĐT ngày 27/12/2/2016 của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tiền 

Giang gửi Ủy ban Nhân dản tỉnh về việc cho phép Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang 

phối hợp đào tạo với Đại học Quốc tế Hồng Bàng đào tạo liên thông Đại học hệ VHVL; 

6.5.07- Công văn số 98/UBND-VHXH ngày 09/1/2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Tiền 

Giang về việc Liên kết đào tạo với Đại học Quốc tế Hồng Bàng  ; 6.5.08- Hợp đồng số 

75/HĐ-ĐBU ngày 13/12/2016 của Đại học Hồng Bàng về việc tổ chức đào tạo liên thông 

cử nhân từ Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng 

chủ tr  tại Tiền Giang ) 

 Năm 2017, nhà trƣờng đã hoàn thành thủ tục gởi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc 

xin chủ trƣơng liên kết Đại học Lincoln, malaysia và đang chờ Sở Giáo dục và Đào tạo 

xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cử 01 GV sang học Tiến sĩ Điều dƣỡng tại Hàn Quốc 

(6.5.09-  Công văn  số 79/SNgV-HTQT ngày 07/2/2017 của Sở Ngoại vụ về việc tham gia 

chương tr nh học bổng sau đại học tại Hàn Quốc). 

Hƣớng tới, nhà trƣờng mở rộng hoạt động liên kết đào tạo nƣớc ngoài, triển khai 

các hoạt động hợp tác quốc tế góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo của trƣờng. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 04, tiêu chí 6: 00 điểm.  

3.2.7. Tiêu chí 7 - Quản lý tài chính  

Mở đầu: 

Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang thuộc loại hình trƣờng cao đẳng công lập, trực 

thuộc Uỷ ban nhân dân Tỉnh Tiền Giang, đƣợc phân loại đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một 

phần kinh phí hoạt động thƣờng xuyên tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 24/4/2006 

của Chính Phủ. Về công tác quản lý tài chính đƣợc thực hiện theo đúng qui định của Nhà 

Nƣớc và qui chế chi tiêu nội bộ của nhà trƣờng. 

* Những điểm mạnh:  

Nhà trƣờng thực hiện công tác tài chính kế toán theo đúng quy định. Có đầy đủ hồ 

sơ, sổ sách và chứng từ kế toán theo quy định của Nhà nƣớc và tất cả đều đƣợc lƣu trữ 



118 

đúng quy định. Đồng thời thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo định kỳ hàng quý và cả năm 

theo quy định của cơ quan quản lý tài chính cấp trên. 

Cán bộ phụ trách kế toán thƣờng xuyên tập huấn, cập nhật đầy đủ các nghị định, 

thông tƣ hƣớng dẫn để áp dụng vào công tác tài chính kế toán của Trƣờng. 

Nhà trƣờng có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đƣợc công bố công khai nhằm sử 

dụng hiệu quả các nguồn tài chính cho mục tiêu đào tạo, đồng thời nâng mức thu nhập cho 

CBVC của trƣờng, có sự giám sát chặt chẽ về chi tiêu của Sở Tài Chính, Kho bạc Nhà 

nƣớc và của tập thể CBGVCNV nhà trƣờng. 

Ngoài phần ngân sách Nhà nƣớc hỗ trợ. Nhà trƣờng còn có nguồn thu từ các hoạt 

động sự nghiệp, dịch vụ để tạo thêm nguồn thu. Nhờ đó các hoạt động chủ yếu của nhà 

trƣờng đều có nguồn kinh phí bảo đảm.  

Hàng năm phòng kế hoạch – tài vụ luôn lập dự toán trình Sở tài chính thẩm định 

trình UBND tỉnh cấp đủ kinh phí đảm bảo hoạt động dạy và học. 

* Những tồn tại 

Nhà trƣờng chƣa xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác tài chính kế toán hàng 

năm. Chỉ thực hiện kiểm tra tài chính kế toán của Sở Tài chính. 

* Kế hoạch nâng cao chât lƣợng: 

Nhà trƣờng xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác tự kiểm tra tài chính kế toán 

Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/08/2004 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính về việc 

ban hành "Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử dụng 

kinh phí ngân sách nhà nƣớc" và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/02/2012 hƣớng 

dẫn Luật Kiểm toán độc lập. 

Nhà trƣờng có kế hoạch xây dựng thêm các mã ngành đào tạo, mở rộng hoạt động 

liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế nhằm tăng nguồn tài chính của nhà trƣờng, đồng thời 

xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát hiện và ngăn chặn kịp thời 

các hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn tài 

chính trong mọi hoạt động của nhà trƣờng góp phần ổn định và duy trì tốt các mặt hoạt 

động của trƣờng. 

Tiêu chuẩn 1: Trƣờng có quy định về quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài 

chính theo quy định và công bố công khai. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang là đơn vị sự nghiệp công lập. Nhà trƣờng thực 

hiện quản lý, sử dụng, thanh quyết toán về tài chính theo đúng Quyết định số 19/2006/QĐ-

BTC ngày 30/3/2006 về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp. Bên cạnh đó, 

nhà trƣờng đƣợc xếp vào loại đơn vị sự nghiệp công lập đƣợc tự chủ một phần kinh phí 

hoạt động theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính Phủ quy định quyền 

tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính 
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đối với đơn vị sự nghiệp công lập và Điều lệ Trƣờng Cao đẳng Theo Thông tƣ 

46/2016/BLĐTBXH của Bộ LĐ,TB&XH cùng hệ thống các văn bản tài chính của Nhà nƣớc 

để xây dựng quy chế này. 

Hàng năm, căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh (7.1.01- Giấy chứng nhận số 

241/2017/CNĐKHĐ-TCDN ngày 13/7/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề về 

đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp); căn cứ quyết định trúng tuyển của HSSV 

(7.1.02- Các Quyết định của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc công 

nhân thí sinh trúng tuyển hệ cao đẳng, trung cấphàng năm) nhà trƣờng xây dựng dự toán 

đầu kinh phí trình Ủy Ban nhân dân tỉnh  (7.1.03- Kế hoạch số 76/KH-UBND của Ủy Ban 

nhân dân về việc  dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách 

nhà nước 03 năm 2020 – 2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường. Sau khi nhận đƣợc 

quyết định giao dự toán của Ủy Ban nhân dân tỉnh nhà trƣờng sẽ kết hợp với Sở Tài Chính 

tổ chức thực hiện  

Mỗi năm, nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ của trƣờng đƣợc CBVC góp ý chỉnh 

sửa cho phù hợp với mục tiêu nhiệm vụ năm mới. Nội dung của Quy chế chi tiêu nội bộ 

nhà trƣờng xây dựng bao gồm toàn bộ những quy định về việc xác định nguồn thu, chi và 

định mức áp dụng đối với các khoản thu, chi theo quy định của Nhà nƣớc đƣợc thông qua 

Hội nghị CBVC hàng năm của trƣờng (7.1.04- Quyết định số 03a/QĐ-CĐYT ngày 

12/01/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc ban hành Quy chế 

chi tiêu nội bộ năm 2018; 7.1.05-  Quyết định số 18/QĐ-CĐYT ngày 15/3/2019 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 

2019; 7.1.06-  Quyết định số 21/QĐ-CĐYT ngày 15/4/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Y tế Tiền Giang về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 01, tiêu chí 7: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Nhà trƣờng có đầy đủ hồ sơ, sổ sách về quản lý tài chính theo Quyết định số 

19/2006/QĐ-BTC. Việc quản lý, sử dụng các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ, đào tạo 

đúng quy định. Mức trần học phí đối với với các chƣơng trình đào Y, Dƣợc hệ cao đẳng, 

trung cấp tại trƣờng đƣợc thực hiện theo khoản a, mục 4, điều 5 của Nghị định số 

86/2015/NĐ-CP quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học 

phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021. (2.3.08– Thông 

báo số 204/TB-CĐYT ngày 26/4/2017 về việc Thông báo tuyển sinh năm học 2017 – 2018; 

2.3.09– Thông báo số 184/TB-CĐYT ngày 11/4/2018 về việc Thông báo tuyển sinh năm học 

2018 – 2019; 2.3.10– Thông báo số 416/TB-CĐYT ngày 15/8/2018 về việc Thông báo tuyển 

sinh năm học 2018 – 2019  (Đợt 2);  2.3.11– Thông báo số 462/TB-CĐYT ngày 07/9/2018 

về việc Thông báo tuyển sinh năm học 2018 – 2019  (Đợt 3); 2.3.12– Thông báo số 126/TB-

CĐYT ngày 12/3/2019 về việc Thông báo Tuyển sinh năm học 2019 – 2020; 2.3.13– Thông 
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báo số 371/TB-CĐYT ngày 13/8/2019 về việc Thông báo Tuyển sinh năm học 2019 - 2020 

(Đợt 2); 2.3.14– Thông báo số 391/TB-CĐYT ngày 11/4/2018 về việc Thông báo Tuyển sinh 

năm học 2019 - 2020 (Đợt 3); 2.3.15– Thông báo số 462/TB-CĐYT ngày 10/10/2019 về 

việc Thông báo Tuyển sinh năm học 2019 - 2020 (Đợt 4) Việc miễn giảm học phí cho HSSV 

thực hiện theo Thông tƣ liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động Thƣơng binh và Xã hội hƣớng dẫn 

thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP  

Các nguồn thu của nhà trƣờng đều đƣợc thể hiện đầy đủ trong các báo cáo tài chính 

quý, năm (7.2.01- Các báo cáo tài chính hàng năm); 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 02, tiêu chí 7: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 3: Trường có các nguồn lực về tài chính đảm bảo đủ kinh phí phục 

vụ các hoạt động của trường 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Để đảm bảo hoạt động, nhà trƣờng có các nguồn thu từ các khoản sau: ngân sách 

UBND tỉnh cấp; học phí hệ trong NSNN và hệ ngoài NSNN; tuyển sinh; các nguồn thu sự 

nghiệp; thu dịch vụ liên kết đào tạo, cho thuê mặt bằng (7.3.01- Các hợp đồng cho thuê 

mặt bằng; 7.3.02- Hợp đồng số 41/HĐ-ĐHTV ngày 10/4/2017 của Đại học Trà Vinh với 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc Hợp đồng đào tạo lớp Đại học điều dưỡng liên 

thông.; 7.3.03- Hợp đồng số 75/HĐ-ĐBU ngày 13/12/2016 của Đại học Hồng Bàng về 

việc tổ chức đào tạo liên thông cử nhân từ Trung cấp và Cao đẳng lên Đại học do Trường 

Đại học Quốc tế Hồng Bàng chủ tr  tại Tiền Giang). Các nguồn thu của nhà trƣờng đảm 

bảo đủ kinh phí phục vụ các hoạt động của trƣờng, đều đƣợc thể hiện đầy đủ trong hệ 

thống sổ sách kế toán;và các báo cáo tài chính quý, năm (7.3.04- Các báo cáo tài chính 

hàng năm); 

Hàng năm, phòng TC-KT tổng hợp kinh phí cho các hoạt động của trƣờng, có công 

khai quyết toán thu chi cả năm trong cuộc họp tổng kết năm và trong Hội nghị CBVC 

ngay từ đầu năm.  

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 03, tiêu chí 7: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 4: Thực hiện việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán đúng quy 

định. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Các nguồn tài chính của trƣờng đƣợc quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng với 

Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm (7.4.01- Quyết định số 03a/QĐ-CĐYT ngày 12/01/2018 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ năm 2018; 7.4.02-  Quyết định số 18/QĐ-CĐYT ngày 15/3/2019 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019; 

7.4.03-  Quyết định số 21/QĐ-CĐYT ngày 15/4/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y 

tế Tiền Giang về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020). , hệ thống hồ sơ, sổ sách 
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quản lý tài chính nhà trƣờng thự hiện theo quy định của chế độ kế toán HCSN đƣợc ban 

hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC Các nguồn kinh phí đƣợc sử dụng hợp lý, tiết 

kiệm, hiệu quả, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập cũng nhƣ các hoạt động của 

nhà trƣờng.  

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 04, tiêu chí 7: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Công tác quản lý tài chính trong trƣờng đƣợc thực hiện đúng với Quy chế chi tiêu 

nội bộ của đơn vị và các quy định hiện hành của Nhà nƣớc, các nguồn kinh phí đƣợc sử 

dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả, phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập cũng nhƣ các 

hoạt động của trƣờng và đƣợc thanh tra tài chính kiểm tra công tác quản lý tài chính của 

trƣờng đều đƣợc đánh giá là hợp lý. Các khoản thu, chi đƣợc trong năm và xây dựng dự 

toán kinh phí năm sau đƣợc công khai ngay từ đầu năm trong Hội nghị CBVC  

Nhà trƣờng chƣa xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác tự kiểm tra tài chính kế 

toán hàng năm. Chỉ thực hiện kiểm tra tài chính kế toán của Sở Tài chính. 

Hƣớng tới, nhà trƣờng xây dựng kế hoạch tự kiểm tra công tác tự kiểm tra tài chính 

kế toán Quyết định số 67/2004/QĐ-BTC ngày 13/08/2004 của Bộ trƣởng Bộ Tài chính về 

việc ban hành "Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, đơn vị có sử 

dụng kinh phí ngân sách nhà nƣớc" và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/02/2012 

hƣớng dẫn Luật Kiểm toán độc lập. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 05, tiêu chí 7: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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 các hoạt động của trường. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Căn cứ Nghị định 43/2006/NĐ – CP ngày 25/04/2006 quy định về chế độ tự chủ tự 

chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Nhà trƣờng tổ chức đánh giá hàng 

năm về hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính, nội dung chi, việc trích lập các quỹ của nhà 

trƣờng theo quy định. Việc đánh giá này đƣợc nhà trƣờng và CBVC họp thảo luận, đƣa 

vào quy chế chi tiêu nội bộ thông qua Hội nghị CBVC hàng năm  

Nguồn tài chính của trƣờng đƣợc sử dụng một cách hiệu quả trong đào tạo, xây 

dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị... 

Hƣớng tới, nhà trƣờng có kế hoạch xây dựng thêm các mã ngành đào tạo, mở rộng 

hoạt động liên kết đào tạo và hợp tác quốc tế nhằm tăng nguồn tài chính của nhà trƣờng, 
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đồng thời xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí, phát hiện và ngăn chặn 

kịp thời các hành vi vi phạm chế độ quản lý tài chính, bảo đảm sử dụng có hiệu quả nguồn 

tài chính trong mọi hoạt động của nhà trƣờng góp phần ổn định và duy trì tốt các mặt hoạt 

động của trƣờng. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 06, tiêu chí 7: 01 điểm.  

3.2.8. Tiêu chí 8: Dịch vụ ngƣời học 

Mở đầu: 

Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang luôn chú trọng quan tâm chất lƣợng dịch vụ cho 

ngƣời học tạo mọi điều kiện để sinh viên ổn định học tập. HSSV đƣợc thông tin kịp thời 

những nội dung cần thiết trong quá trình học tập tại trƣờng, ngƣời học còn đƣợc đảm bảo 

các chế độ chính sách xã hội và chăm sóc sức khỏe; đƣợc tạo điều kiện tham gia các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; các hoạt động đoàn thể và khuyến khích tham 

gia các hoạt động xã hội, giúp ngƣời học tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm ngay từ khi 

còn ngồi trên ghế nhà trƣờng. 

* Những điểm mạnh: 

Ngƣời học đƣợc cung cấp đầy đủ và cập nhật thƣờng xuyên các thông tin về 

chƣơng trình đào tạo, kế hoạch đào tạo của ngành học và các yêu cầu cần đạt về kiến thức 

và kỹ năng cần thiết sau khi tốt nghiệp. 

Ngƣời học đƣợc hƣởng các chế độ chính sách xã hội theo quy định; đƣợc chăm sóc 

sức khỏe; đƣợc cung cấp thông tin về nghề nghiệp, việc làm; đƣợc tôn trọng và đối xử 

bình đẳng. 

Nhà trƣờng đƣợc khen thƣởng kịp thời đối với ngƣời học đạt kết quả cao trong học 

tập, rèn luyện.  

Nhà trƣờng luôn tạo điều kiện và hỗ trợ cho HSSV tham gia hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, TDTT và tham gia các hoạt động xã hội trong một môi trƣờng đƣợc đảm bảo an 

toàn về an ninh trật tự một cách tốt nhất. 

* Những tồn tại: 

KTX nhà trƣờng đang khởi công xây dựng từ năm học 2016-2017, nên tạm thời 

HSSV đƣợc giới thiệu sang KTX Trƣờng Cao đẳng Nghề Tiền Giang. 

Do căn tin đang xây dựng nên hiện tại việc phục vụ ăn uống cho CBGV và HSSV 

không thực hiện đƣợc.  

Khu tập TDTT cũng đang xây dựng nằm trong Khối Ký túc xá + Căn tin + TDTT, 

hiện tại các hoạt động TDTT còn diễn ra bên ngoài sân trƣờng. 

Nhà trƣờng chƣa có điều kiện tổ chức hội chợ việc làm để ngƣời học tiếp xúc với 

các nhà tuyển dụng.  

* Kế hoạch nâng cao chât lượng: 
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Dự kiến đến cuối năm 2018, các công trình sau đây của nhà trƣờng sẽ hoàn thành 

và đƣa vào sử dụng: 

- KTX sau khi xây dựng xong sẽ đƣa vào sử dụng 80 phòng, diện tích mỗi phòng 

32 m
2
, sẽ đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho từ 320- 480 SV.  

- Căn tin có diện tích 780m
2
, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2018 sẽ đƣa vào sử 

dụng đảm bảo thực hiện đúng các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Khu tập TDTT đang xây dựng có diện tích 780m
2
 đƣợc bố trí ở tầng 1 với các 

phòng tập thể hình, phòng tập bóng bàn, hồ bơi... 

Nhà trƣờng đảm bảo việc cung cấp, cập nhật thông tin việc làm, thị trƣờng lao 

động, giới thiệu việc làm cho ngƣời học và có kế hoạch tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội 

chợ việc làm để ngƣời học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng, nhằm tạo nhiều cơ hội việc 

làm cho HSSV nhà trƣờng. 

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Ban tuyển sinh Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang đƣa thông tin về các ngành, nghề 

đào tạo, chỉ tiêu, yêu cầu đối với ngƣời học thông qua bản “thông báo tuyển sinh”. Thông 

tin này đƣợc đăng tải trên website của Trƣờng, thông tin bằng văn bản tại các đơn vị liên 

kết đào tạo, tại các trƣờng THPT. (8.1.01– Thông báo số 204/TB-CĐYT ngày 26/4/2017 về 

việc Thông báo tuyển sinh năm học 2017 – 2018; 8.1.02– Thông báo số 184/TB-CĐYT ngày 

11/4/2018 về việc Thông báo tuyển sinh năm học 2018 – 2019; 8.1.03– Thông báo số 

416/TB-CĐYT ngày 15/8/2018 về việc Thông báo tuyển sinh năm học 2018 – 2019  (Đợt 2);  

8.1.04– Thông báo số 462/TB-CĐYT ngày 07/9/2018 về việc Thông báo tuyển sinh năm học 

2018 – 2019  (Đợt 3); 8.1.05– Thông báo số 126/TB-CĐYT ngày 12/3/2019 về việc Thông 

báo Tuyển sinh năm học 2019 – 2020; 8.1.06– Thông báo số 371/TB-CĐYT ngày 13/8/2019 

về việc Thông báo Tuyển sinh năm học 2019 - 2020 (Đợt 2); 8.1.07– Thông báo số 391/TB-

CĐYT ngày 11/4/2018 về việc Thông báo Tuyển sinh năm học 2019 - 2020 (Đợt 3); 8.1.08– 

Thông báo số 462/TB-CĐYT ngày 10/10/2019 về việc Thông báo Tuyển sinh năm học 2019 

- 2020 (Đợt 4); 8.1.09– Thông báo số 462/TB-CĐYT ngày 10/10/2019 về việc Thông báo 

Tuyển sinh năm học 2019 - 2020 (Đợt 4); 8.1.09– http://caodangytetg.edu.vn). 

 

Ngƣời học đƣợc cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chƣơng trình đào tạo; quy 

chế kiểm tra, thi và xét công nhận tốt nghiệp; nội quy, quy chế của trƣờng; các chế độ, 
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chính sách hiện hành đối với ngƣời học; các điều kiện đảm bảo chất lƣợng dạy và học theo 

quy định. Ngƣời học đƣợc phổ biến đầy đủ các nội quy, quy chế của trƣờng, các chế độ, 

chính sách của Nhà nƣớc đối với ngƣời học. Nhà trƣờng luôn quan tâm đầu tƣ các trang 

thiết bị để đảm bảo chất lƣợng dạy và học theo quy định. (8.1.09– Quyết định số 76/QĐ-

CĐYT ngày 30/5/2018 về việc Ban hành quy định về xây dựng ngân hàng đề thi và tổ chức 

thi trắc nghiệm trên máy vi tính; 8.1.10– Quyết định số 255a/QĐ-CĐYT ngày 30/11/2017 

Quyết định về việc Ban hành qui định đào tạo tr nh độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp 

theo phương thức tích lũy tín chỉ của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang). 

Ngƣời học đƣợc cung cấp thông tin về tuyển sinh và tƣ vấn việc làm. Bộ phận 

tuyển sinh – tƣ vấn việc làm đƣa thông tin về các nghề đào tạo, chỉ tiêu, yêu cầu đối với 

ngƣời học nghề thông qua bản “thông báo tuyển sinh”. Thông tin này đƣợc đăng tải trên 

website của Trƣờng, bằng văn bản tại các đơn vị liên kết đào tạo, tại các trƣờng THPT. 

Sau khi thông báo cho những ngƣời học đạt yêu cầu tuyển sinh đƣợc nhập học, nhà trƣờng 

tổ chức tiếp đón học sinh nhập và phân chia lớp học theo quy định. Ban Giám hiệu gặp 

mặt HSSV, trực tiếp là Phòng Đào tạo, Phòng Công tác HSSV tổ chức phổ biến cho học 

sinh học các nội quy, quy định của Trƣờng.  Sau khi thông báo cho những ngƣời học đạt 

yêu cầu tuyển sinh đƣợc nhập học. phổ biến cho học sinh học các nội quy, quy định của 

trƣờng (8.1.11– Quyết định số 195/QĐ-CĐYT ngày 19/8/2016 về việc Ban hành nội qui về 

học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang) 

Trong đợt học chính trị đầu khóa, HSSV đƣợc các khoa chuyên môn giới thiệu về 

chƣơng trình đào tạo, thời gian học tập, các yêu cầu về chuyên môn của nghề mà ngƣời 

học cần đạt đƣợc, các quy định bắt buộc chấp hành đối với HSSV (8.1.12– Quyết định số 

124/QĐ-CĐYT ngày 04/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về 

việc Ban hành chương tr nh đào tạo năm học 2018- 2019; 8.1.13– Quyết định số 134/QĐ-

CĐYT ngày 19/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc Ban 

hành chương tr nh đào tạo năm học 2019- 2020); 

Ngƣời học đƣợc phổ biến về quy chế đào tạo, các quy định, nội quy liên quan đến 

quá trình đào tạo, kiểm tra, thi học kỳ, thi tốt nghiệp  

Nội quy, quy định của Trƣờng đƣợc phổ biến qua các kênh: 

- Tại bảng tin trong Trƣờng; 

- Tại các khu giảng đƣờng, phòng thực hành; 

- Thông tin qua Đoàn TNCSHCM; 

- Sinh hoạt lớp, các buổi ngoại khóa 
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Thực hiện đúng chế độ chính sách xã hội cho ngƣời học là một trong những vấn đề 

đƣợc Nhà trƣờng quan tâm. Vì vậy, hàng năm Nhà trƣờng cập nhật thƣờng xuyên và phổ 

biến về các chính sách xã hội, điều kiện cần thiết để HSSV hiểu rõ và làm thủ tục trong 

thời gian theo học tại trƣờng. Giới thiệu cán bộ phụ trách đƣợc phân công quản lý các dãy 

nhà khu nội trú, để HSSV có nhu cầu tìm hiểu hoặc giải quyết các vấn đề liên quan khi 

cần thiết để liên hệ. Nhà trƣờng thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với ngƣời học theo 

quy định. 

- Thƣ viện có đủ tài liệu, sách, báo, tạp chí để tham khảo và học tập theo yêu cầu của 

trƣơng trình giáo dục theo quy định. Tổ chức phục vụ đáp ứng yêu cầu học tập của ngƣời học 

- Các phòng học và trang thiết bị đảm bảo đáp ứng yêu cầu của chƣơng trình đào tạo. 

Các phòng máy tính đƣợc nối mạng đáp ứng nhu cầu học tập của ngƣời học, tiếp cận với 

công nghệ thông tin. 

- Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định. 

Trƣờng cung cấp đầy đủ, toàn diện các thông tin liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ 

ngƣời học nhƣ: yêu cầu đối với đầu vào; các nội quy, quy định; kế hoạch, chƣơng trình 

đào tạo ngay từ khi nhập học. Các thông tin đều đƣợc Nhà trƣờng triển khai thực hiện.  

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 01, tiêu chí 8: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 2: Người học được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.  

1. Mô tả, phân tích, nhận định  

Nhà trƣờng, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho ngƣời học theo quy định 

của Luật giáo dục và Luật Giáo dục nghề nghiệp. Cụ thể, nhà trƣờng cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho HSSV đạt kết quả học tập xuất sắc, giỏi và rèn luyện từ loại khá trở lên 

vào 2 học kỳ trong năm (8.2.01– 88/QĐ-CĐYT ngày 18/9/2020 về việc Ban hành qui định 

học bổng khuyến khích nghề; 8.2.02– Quyết định số 139/QĐ-CĐYT ngày 30/10/2018 của 

về việc Cấp học bổng khuyến khích nghề HK1 năm hoc 2017 -2018; 8.2.03– Quyết định số 

221/QĐ-CĐYT ngày 26/12/2018 của về việc Cấp học bổng khuyến khích nghề HKII năm 

hoc 2017 -2018;  8.2.04–Quyết định số 161/QĐ-CĐYT ngày 25/10/2019 của về việc Cấp 

học bổng khuyến khích nghề HKI năm hoc 2018 -2019; 8.2.05–Quyết định số 44/QĐ-

CĐYT ngày 02/02/2021 của về việc Cấp học bổng khuyến khích nghề HKII năm hoc 2018 

-2019). 

Ngoài ra Đoàn Thanh niên còn vận động xây dựng quỹ học bổng “Vƣợt khó học 

tốt” cho những HSSV có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trƣờng, quỹ học bổng “Tiếp 

sức đến trƣờng” dành cho những HSSV có hoàn cảnh khó khăn khi mới vào học năm đầu 

tiên. Qua đó góp phần hỗ trợ một phần kinh phí trang trãi việc học tập cho HSSV. 
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Nhà trƣờng cũng thực hiện chế độ miễn, giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-

CP về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến 

năm học 2020 – 2021 và điều 62 của Luật Giáo dục nghề nghiệp. Đối tƣợng đƣợc miễn, 

giảm học phí của trƣờng chủ yếu là những HSSV là thân nhân của ngƣời có công với cách 

mạng, ngƣời mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nƣơng tựa  

Nhà trƣờng thực hiện bảo lƣu kết quả học tập cho HSSV đúng quy định (8.2.06–

Quyết định số 271/QĐ-CĐYT ngày 18/12/2017 Quyết định về việc Bảo lưu kết quả học tập 

cho học sinh, sinh viên (đợt 1) năm học 2017 -2018; 8.2.07–Quyết định số 46/QĐ-CĐYT 

ngày 27/4/2018 Quyết định về việc Bảo lưu kết quả học tập cho học sinh, sinh viên (đợt 2) 

năm học 2017 -2018; 8.2.08–Quyết định số 141QĐ-CĐYT ngày 31/10/2018 Quyết định về 

việc Bảo lưu kết quả học tập cho học sinh, sinh viên (đợt1) năm học 2018 -2019; 8.2.09–

Quyết định số 92/QĐ-CĐYT ngày 7/6/2019 Quyết định về việc Bảo lưu kết quả học tập 

cho học sinh, sinh viên (đợt 2) năm học 2018 -2019; 8.2.10–Quyết định số 170/QĐ-CĐYT 

ngày 13/11/2019 Quyết định về việc Bảo lưu kết quả học tập cho học sinh, sinh viên (đợt1) 

năm học 2019 -2020; 8.2.11–Quyết định số 63/QĐ-CĐYT ngày 21/7/2020 Quyết định về 

việc Bảo lưu kết quả học tập cho học sinh, sinh viên (đợt 2) năm học 2019 -2020). Nhà 

trƣờng còn giới thiệu những HSSV có hoàn cảnh khó khăn về thu nhập đƣợc vay tiền tại 

Ngân hàng chính sách địa phƣơng để có điều kiện tiếp tục học tập (8.2.12–Công văn số 

345/CĐYT-CTHSSV ngày 03/7/2018 Báo cáo nhu cầu vay vốn học tập của HSSV). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 02, tiêu chí 8: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Nhà trƣờng luôn quan tâm đến việc tổ chức thực hiện thi đua, khen thƣởng và kỷ luật 

HSSV theo Quy chế học sinh, sinh viên của trƣờng đại học,cao đẳng và trƣờng trung cấp 

chuyên nghiệp hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ lao động thƣơng binh và 

Xã hội (8.3.01– 88/QĐ-CĐYT ngày 18/9/2020 về việc Ban hành qui định học bổng khuyến 

khích nghề; 8.3.02– Quyết định số 139/QĐ-CĐYT ngày 30/10/2018 của về việc Cấp học 

bổng khuyến khích nghề HK1 năm hoc 2017 -2018; 8.3.03– Quyết định số 221/QĐ-CĐYT 

ngày 26/12/2018 của về việc Cấp học bổng khuyến khích nghề HKII năm hoc 2017 -2018;  

8.3.04–Quyết định số 161/QĐ-CĐYT ngày 25/10/2019 của về việc Cấp học bổng khuyến 

khích nghề HKI năm hoc 2018 -2019; 8.3.05–Quyết định số 44/QĐ-CĐYT ngày 

02/02/2021 của về việc Cấp học bổng khuyến khích nghề HKII năm hoc 2018 -2019).  

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 03, tiêu chí 8: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 4: Người học được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt 

giới tính, tôn giáo, nguồn gốc xuất thân. 
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1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Ngƣời học trong nhà trƣờng đƣợc tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt 

giới tính, tôn giáo, dân tộc... Công tác tuyển sinh thực hiện đúng quy chế tuyển sinh của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay là Bộ Lao động, Thƣơng binh và Xã hội. Trong quy 

chế tuyển sinh, quy định ký túc xá không đề cập đến vấn đề về giới tính, tôn giáo, nguồn 

gốc xuất thân của HSSV (8.4.01– Quyết định số 151a/QĐ-CĐYT ngày 30/8/2017 của 

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang về việc ban hành Quy chế tuyển sinh năm 

học 2017 - 2018).   

Ngƣời học đƣợc tôn trọng thể hiện trong việc nhà trƣờng luôn lắng nghe ý kiến 

phản ánh của ngƣời học trong các buổi tổ chức diễn đàn “Nghe sinh viên nói, nói sinh viên 

nghe”, sinh hoạt chủ nhiệm, sinh hoạt dƣới cờ... các ý kiến thắc mắc của ngƣời học đƣợc 

nhà trƣờng ghi nhận và giải quyết kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho ngƣời học  (8.4.02– 

Diễn đàn nghe sinh viên nói, nói sinh viên nghe hàng năm).   

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 04, tiêu chí 8: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 5: Ký túc xá đảm bảo 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. Mô tả, phân tích, nhận định 

Ký túc xá nhà trƣờng trƣớc đây đƣợc tận dụng từ các phòng học cũ đƣợc xây dựng 

trƣớc năm 1975 và đƣợc sửa chữa nhiều lần trong qua trình sử dụng. Tuy không đƣợc 

khang trang những cũng vẫn đảm bảo các nhu cầu tối thiểu về chỗ ở, điện, nƣớc, vệ sinh 

để phục vụ cho nhu cầu cho sinh hoạt và học tập của ngƣời học.  

Năm học 2016-2017, do nhu cầu bàn giao mặt bằng để xây dựng KTX mới trong 

dự án xây dựng Khối Hội trƣờng - Ký túc xá - Khu phụ trợ, KTX đƣợc phá vở để xây 

dựng. Nên HSSV nhà trƣờng đƣợc giới thiệu sang KTX Trƣờng Cao đẳng Nghề Tiền 

Giang (đối diện) do rất gần nên cũng tiện cho việc đi lại và sinh hoạt của HSSV. 

KTX nhà trƣờng nằm trong Khối Ký túc xá + Căn tin + TDTT (1 trệt, 7 lầu), dự 

kiến đến cuối năm 2018 hoàn thành, sẽ bố trí cho HSSV ở từ lầu 2 đến lầu 5. Mỗi lầu bố 

trí 20 phòng ở với diện tích mỗi phòng 32 m
2
. Trong đó có 01 phòng quản lý sinh viên, 

phòng sinh hoạt sinh viên và 18 phòng dành cho HSSV. KTX có tổng diện tích 2.560m
2
, 

có 75 phòng dành cho HSSV. Mỗi phòng đều có phòng vệ sinh và phòng tắm riêng biệt, 

đƣợc trang bị đèn, quạt, giƣờng, tủ, bàn ghế và đi lại bằng thang máy, dự kiến mỗi phòng 

bố trí từ 4-6 HSSV để đáp ứng tốt nhu cầu cho sinh hoạt và học tập của ngƣời học,  

Cuối năm 2018, KTX xây dựng xong sẽ đƣa vào sử dụng 80 phòng, đáp ứng nhu 

cầu chỗ ở cho 320- 480 SV. (8.5.01-  Quyết định số 1825/QĐ-SYT ngày 13/12/2016 của 

Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang v/v phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công tr nh) 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 05, tiêu chí 8: 01 điểm.  
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Tiêu chuẩn 6: Có dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ; dịch vụ ăn uống của 

trường đáp ứng nhu cầu của người học và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Nhà trƣờng có 2 phòng y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho ngƣời học, phòng y 

tế có bố trí giƣờng bệnh, có tủ thuốc sơ cấp cứu để có thể kịp thời chăm sóc sức khỏe ban 

đầu cho CBGV và HSSV. Phòng Y tế đƣợc bố trí ở tầng trệt khu thực hành - thƣ viện, 

đƣợc kết nối với khu giảng đƣờng và khu hành chính rất thuận hiện sơ cứu kip thời cho 

HSSV khi học tập và thực hành.  

Ngay từ đầu khóa học, nhà trƣờng tổ chức khám sức khỏe cho HSSV mới nhập học 

(8.6.01– Kế hoạch số 613/KH-CĐYT ngày 04/12/2017 Kế hoạch Khám sức khỏe học sinh, 

sinh viên năm học 2017-2018; 8.6.02– Kế hoạch số 581/KH-CĐYT ngày 17/10/2018 Kế 

hoạch Khám sức khỏe học sinh, sinh viên năm học 2018-2019; 8.6.03– Kế hoạch số 

524/KH-CĐYT ngày 14/11/2019 Kế hoạch Khám sức khỏe học sinh, sinh viên năm học 

2019-2020).   

Nhà trƣờng vận động các HSSV tham gia mua bảo hiểm y tế để có thể khám chữa 

bệnh khi có nhu cầu, nhằm đảm bảo sức khoẻ trong thời gian học tập (8.6.04– Quyết định 

số 03/QĐ-CĐYT ngày 9/1/2018 của về việc Thành lập ban vận động học sinh, sinh viên 

tham gia bảo hiểm y tế học đường); Thành lập ban vận động học sinh, sinh viên tham gia 

bảo hiểm y tế học đƣờng (8.6.05– Báo cáo số 269/BC-CĐYT ngày Thành lập ban vận 

động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế học đường); 

Hàng năm, phòng y tế có báo cáo đánh giá về công tác y tế của trƣờng. Phòng y tế 

đƣợc Trung tâm Y tế dự phòng kiểm tra, đánh giá hàng năm.   

Năm 2015, do căn tin nhà trƣờng nằm trong mặt bằng quy hoạch xây nhà xe cho 

CBVC và nhà xe cho HSSV nên nhà trƣờng tạm thời phá vở căn tin để xây cổng vào và 

nhà xe cho CBVC và HSSV  

Kế hoạch xây dựng căn tin nằm trong dự án xây dựng Khối Hội trƣờng - Ký túc xá 

- Khu phụ trợ, đƣợc khởi công xây dựng vào giữa năm 2017. Theo thiết kế, khu căn tin 

đƣợc bố trí tầng trệt trong Khối Ký túc xá + Căn tin + TDTT (1 trệt, 7 lầu), căn tin có diện 

tích 780m
2
, dự kiến hoàn thành và đƣa vào sử dụng vào cuối năm 2018 (8.6.06-  Quyết 

định số 1825/QĐ-SYT ngày 13/12/2016 của Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang v/v phê duyệt 

Thiết kế và Dự toán xây dựng công tr nh). 

 Do căn tin đang xây dựng nên việc phục vụ ăn uống của hiện tại CBGV và HSSV 

không thực hiện đƣợc. CBGV và HSSV có nhu cầu ăn uống sang căn tin Trƣờng Cao đẳng 

Nghề Tiền Giang (đối diện) do rất gần nên cũng tiện cho việc đi lại và ăn uống của CBGV 

và HSSV  

Năm 2018, căn tin sau khi hoàn thành sẽ đƣa sử dụng, đảm bảo thực hiện đúng các 

quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 06, tiêu chí 8: 01 điểm.  
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Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Nhà trƣờng luôn quan tâm và tạo điều kiện để ngƣời học tham gia các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động xã hội. Đoàn thanh niên thƣờng 

xuyên tổ chức “Hội diễn văn nghệ” trong các dịp lễ tết nhƣ Mừng Đảng Mừng Xuân, 

Ngày Nhà giáo Việt Nam; Ngày Thầy thuốc Việt Nam; Ngày Thành lập Đoàn; Lễ Khai 

giảng; Lễ Tốt nghiệp... (8.7.01– Kế hoạch số 37/KH-ĐTN ngày 15/01/2019 về việc Tổ 

chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019; 8.7.02– Kế hoạch số 

02/KH-ĐTN ngày 02/01/2020 về việc Tổ chức các hoạt động Mừng Đảng Mừng Xuân 

Canh Tý 2020 cho học sinh sinh viên; 8.7.03– Kế hoạch số 46/KH-CĐYT ngày 30/01/2018 

về việc Tổ chức Họp mặt kỷ niệm 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam; 8.7.04– Kế hoạch số 

49/KH-CĐYT ngày 13/01/2019 về việc Tổ chức Họp mặt kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc 

Việt Nam). 

Ngoài ra, HSSV còn đƣợc giới thiệu tham dự các hội diễn văn nghệ của Công đoàn 

ngành Y tế, Sở Giáo dục... đạt nhiều thành tích đáng kể. 

Phong trào thể dục thể thao của HSSV đƣợc nhà trƣờng quan tâm và tạo điều kiện 

thuận lợi. Ngoài giờ học môn giáo dục thể chất, HSSV đƣợc tham gia tập luyện và thi đấu 

các giải  Bóng đá mini, cầu lông, bóng chuyền... HSSV tham dự các giải thể thao cấp 

trƣờng và cấp khu vực do Công đoàn ngành và Thành đoàn tổ chức (8.7.04– Kế hoạch số 

26/KH-CĐYT ngày 01/10/2020 Kế hoạch về việc tham gia giải bóng chuyền truyền 

thống). 

Các hoạt động xã hội cũng đƣợc Đoàn Thanh niên phát động và đƣợc đông đảo 

HSSV tích cực hƣởng ứng nhƣ phòng trào “Hiến máu nhân đạo” “Về nguồn” “Chiến dịch 

mùa hè xanh”  (8.7.05– Kế hoạch số 10/KH-CĐYT ngày 13/7/2020 Kế hoạch về việc Tổ 

chức chiến dịch thanh niên t nh nguyện Hè năm 2020; 8.7.06– Kế hoạch số 08/KH-CĐYT 

ngày 01/6/2020 Kế hoạch về việc Tổ chức du khảo về nguồn năm 2020 cho đoàn viên Liên 

chi đoàn Cán bộ viên chức). 

Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang có một tổ Bảo vệ trực thuộc phòng Tổ chức - Hành 

chính Bộ phận bảo vệ của nhà trƣờng thƣờng xuyên thay phiên nhau làm việc 24/24h mỗi 

ngày (8.7.07– Lịch trực cơ quan hàng tháng của Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang); 

 Ngoài ra, nhà trƣờng còn có một trung đội tự vệ gồm 2 tiểu đội, đƣợc bồi dƣỡng 

chuyên môn nghiệp vụ thông qua các khóa học quân sự hàng năm do Ban Chỉ huy quân sự 

Thành phố Mỹ Tho tổ chức. Lực lƣợng bảo vệ và lực lƣợng tự vệ kết hợp chặt chẽ với công 

an phƣờng 9, thành phố Mỹ Tho. Vào các đợt lễ lớn, Tết âm lịch nhà trƣờng đều lập kế 

hoạch tăng cƣờng lực lƣợng tự vệ để đảm bảo an ninh, trật tự. Nhà trƣờng đƣợc Công an 

thành phố Mỹ Tho đánh giá cơ quan an toàn về an ninh trật tự hàng năm. 
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Khu tập TDTT đang xây dựng nằm trong Khối Ký túc xá + Căn tin + TDTT, có diện 

tích 780m
2
 đƣợc bố trí ở tầng 1 với các phòng tập thể hình, phòng tập bóng bàn... Ngoài ra 

nhà trƣờng còn xây dựng hồ bơi với tổng diện tích sàn xây dựng: 624,68 m
2
. Phần mặt hồ 

có kich thƣớc: 12,0m x 25,0m. Gồm 5 làn bơi dƣ kiến hoàn thành vào cuối năm 2018. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 07, tiêu chí 8: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 8: Trường thực hiện việc tư vấn việc làm cho người học sau khi tốt 

nghiệp. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Để HSSV yên tâm trong việc học tập và tìm kiếm việc làm phù hợp với ngành nghề 

đào tạo sau khi tốt nghiệp nhà trƣờng thƣờng xuyên cung cấp các thông tin về nghề 

nghiệp, thị trƣờng lao động và việc làm cho HSSV thông qua việc niêm yết các thông tin 

tuyển dụng tại Trung tâm xúc tiến việc làm tỉnh Tiền Giang trên bảng thông tin tại Phòng 

Đào tạo –NCKH và Bảng thông báo việc làm bố trí địa điểm thuận lợi để HSSV theo dõi  

 Nhà trƣờng còn giới thiệu và đƣa SVHS đi tham quan Viện Dƣỡng lão Bình Mỹ tại 

TP Hồ Chí Minh và công ty Ánh Thái Dƣơng tìm kiếm cơ hội việc làm tại Nhật Bản 

Trong quá trình học tập, nhà trƣờng đƣa SVHS đi tham quan, kiến tập, thực tập nghề 

nghiệp tại các cơ sở Y, Dƣợc trong tỉnh và ngoài tỉnh theo quy định trong chƣơng trình 

toàn khóa học để SVHS sớm tiếp cận và lựa chọn cho mình địa chỉ tuyển dụng ngay khi 

đang học. Nhà trƣờng còn thƣờng xuyên tiếp nhận thông báo tuyển dụng nhƣ  thông tin 

tuyển viên chức của Sở Y tế hàng năm thông báo tuyển dụng từ các Công ty dƣợc trong 

tỉnh gửi đến. Nhà trƣờng đăng và các thông tin này trên website để HSSV theo dõi và 

đăng ký tuyển dụng (www.caodangyttg.edu.vn)  

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 08, tiêu chí 8: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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. 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Công tác tƣ vấn giới thiệu việc làm, do Phòng CTSVHS chủ trì, tổ chức thực hiện 

thông qua các buổi diễn đàn tại trƣờng “Nghe sinh viên nói, nói sinh viên nghe” (8.9.01– 

Diễn đàn nghe sinh viên nói, nói sinh viên nghe hàng năm). Nhà trƣờng tạo điều kiện để 

HSSV gặp gỡ các diễn giả giới thiệu về cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi ra trƣờng 

(8.9.02–Kế hoạch số 18/KH-ĐTN ngày 13/8/2020 về việc Tổ chức buổi tọa đàm "Xây 

dựng giá trị h nh mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, giai đoạn 2018-2022”; tiến tới kỷ 

niệm 75 ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 

2/9/2020) 

Nhà trƣờng chƣa có điều kiện tổ chức hội chợ việc làm để ngƣời học tiếp xúc với 

các nhà tuyển dụng.  

Từ năm 2018 trở đi, nhà trƣờng có kế hoạch tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hội chợ 

http://www.caodangyttg.edu.vn/
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việc làm để ngƣời học tiếp xúc với các nhà tuyển dụng, nhằm tạo nhiều cơ hội việc làm 

cho HSSV nhà trƣờng. 

Năm 2017, nhà trƣờng tiến hành khảo sát nhu cầu đào tạo liên tục nhân viên y tế tại 

tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2017-2011 cho thấy nhu cầu đào tạo về chuyên ngành Y, Dƣợc 

chiếm tỷ lệ cao, tiếp theo là anh văn, tin học. Hình thức đào tạo vừa làm, vừa học và liên 

thông là chủ yếu, địa điểm đào tạo đƣợc chọn nhều nhất là tại Tiền Giang. Đây là cơ sở 

để nhà trƣờng xây dựng các phƣơng thức tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu ngƣời học (8.9.03– 

Phiếu khảo sát nhu cầu đào tạo liên tục nhân viên y tế tại tỉnh Tiền Giang giai đoạn 

2017-2011). 

Liên kết với Đại học Hồng Bàng mở lớp đào tạo Đại học Điều dƣỡng, Đại học 

Dƣợc Liên kết với Đại học Trà Vinh mở lớp đào tạo Đại học Điều dƣỡng; Liên kết với 

Đại học Y tế Công cộng mở lớp đào tạo Thạc sĩ Y tế Công cộng và Thạc sĩ Quản lý bệnh 

viện; liên kết Đại học Cửu Long đào tạo CN. Xét ngiệm và CN. Điều dƣỡng GMHS 

(8.9.04– Hợp đồng hợp tác đào tạo). 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 09, tiêu chí 8: 00 điểm.  

3.2.9. Tiêu chí 9: Giám sát đánh giá chất lƣợng 

Mở đầu 

Hoạt động giám sát, đánh giá chất lƣợng, tự đánh giá đã và đang đƣợc Trƣờng triển 

khai đồng bộ, khoa học và có hiệu quả. Hàng năm Lãnh đạo Trƣờng giao cho Phòng Khảo 

thí - ĐBCL xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lƣợng, tiến hành khảo sát ý kiến đánh giá của 

cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính 

sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dƣỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ; khảo sát ý kiến 

đánh giá của ngƣời học đại diện các ngành, nghề đào tạo về chất lƣợng, hiệu quả của các 

hình thức, phƣơng thức đào tạo; chất lƣợng dịch vụ, giảng dạy và việc thực hiện chính 

sách liên quan đến ngƣời học của trƣờng; khảo sát ý kiến của cựu sinh viên và các đơn vị 

sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của ngƣời tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao 

động. Các kết quả của hoạt động đảm bảo chất lƣợng và các biện pháp góp phần nâng cao 

chất lƣợng đƣợc thông báo rộng rãi, là cơ sở giúp Trƣờng hoàn thiện, nâng cao hoạt động 

đào tạo. 

*Những điểm mạnh 

Đƣợc sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của BGH trong những năm vừa qua 

Trƣờng đã triển khai áp dụng công tác tự kiểm định và đánh giá chất lƣợng đạt hiệu quả 

cao, các tiêu chuẩn của tiêu chí đều đạt yêu cầu tự kiểm định chất lƣợng, tổng số điểm 

đánh giá của tiêu chí là 06 điểm. Trƣờng có hệ thống đảm bảo chất lƣợng, có kế hoạch 

đảm bảo chất lƣợng theo năm học, có đầy đủ cơ sở vật chất và nguồn nhân lực đáp ứng 

đƣợc hoạt động giám sát và đánh giá chất lƣợng.  

*Những tồn tại 

Bênh cạnh những điểm mạnh sẽ không tránh khỏi những hạn chế cần đƣợc hoàn 
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thiện và khắc phục nhƣ: mẫu khảo sát chƣa lớn do vậy độ tin cậy của kết quả chƣa cao, 

khảo sát tiến hành không thƣờng xuyên và liên tục,  xử lý và phân tích dữ liệu chƣa sâu, số 

lƣợng cán bộ chuyên trách về tự kiểm định chất lƣợng và đảm bảo chất lƣợng chƣa nhiều. 

*Kế hoạch nâng cao chất lƣợng 

Trong năm học 2020-2021, Trƣờng giao cho Phòng Khảo thí tiến hành khảo sát 

trên quy mô rộng hơn, thực hiện thƣờng xuyên và liên tục, có báo cáo phân tích các kết 

quả thu đƣợc, đƣa ra các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo. Trƣờng tiếp 

tục cử các cán bộ tham gia các lớp tập huấn về công tác tự kiểm định chất lƣợng, tham gia 

lớp đào tạo kiểm định viên chất lƣợng giáo dục.  

Tiêu chuẩn 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 

1. Mô tả, phân tích, nhận định  

 Trƣờng rất quan tâm tới tình hình việc làm của HSSV và mức độ đáp ứng công 

việc của HSSV sau khi tốt nghiệp. Hàng năm Trƣờng giao cho Công tác HSSV có trách 

nhiệm xây dựng kế hoạch và triển khai khảo sát các cơ quan, đơn vị đang sử dụng lao 

động là HSSV sau khi tốt nghiệp. Nội dung khảo sát liên quan đến 3 vấn đề trọng tâm sau 

là: Về kiến thức chuyên môn, kỹ năng và thái độ. Trong các năm học tiếp theo Trƣờng 

cần tăng cƣờng hiệu quả hoạt động của đơn vị chuyên trách, triển khai thu thập dữ liệu về 

việc làm và mức độ đáp ứng của HSSV sau khi tốt nghiệp trên diện rộng và thƣờng 

xuyên hơn.  

Hoạt động thu thập ý kiến của các đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng 

của học sinh sinh viên sau tốt nghiệp đang làm việc là rất cần thiết, cần phải  tiến hành 

thƣờng xuyên và liên tục, cần có cán bộ chuyên chuyên trách để thiết kế mẫu phiếu khảo 

sát, thu thập, xử lý, phân tích số liệu. Từ đó có sự so sánh kết quả khảo sát thu đƣợc theo 

các năm, là cơ sở giúp Trƣờng đƣa ra nhận định, đánh giá và điều chỉnh trong quá trình 

đào tạo góp phần nâng cao chất lƣợng đào. Kết quả khảo sát thu đƣợc sẽ phản ánh các 

hoạt động đào tạo và chất lƣợng đào tạo của Trƣờng. Hoạt động khảo sát ý kiến của các 

đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp bƣớc 

đầu đã đạt đƣợc những kết quả đáng ghi nhận. Nhƣng bên cạnh đó qua kết quả khảo thu 

đƣợc ta thấy việc tiến hành khảo sát ý kiến đánh giá của các đơn vị sử dụng lao động chƣa 

đƣợc thực hiện thƣờng xuyên; việc thu thập dữ liệu đánh giá mới chỉ triển khai ở phạm vi 

nhỏ vì số lƣợng các đơn vị sử dụng lao động là rất lớn.  

Về cơ bản hoạt động khảo sát ý kiến đánh giá của các đơn vị sử dụng lao động về 

mức độ đáp ứng của học sinh sinh viên sau tốt nghiệp đã đạt đƣợc những mục tiêu và yêu 

cầu đặt ra, cần đƣợc tiếp tục triển khai khoa học có hiệu quả. Hàng năm trên cơ sở kết quả 

khảo sát thu đƣợc Trƣờng cần phải có sự điều chỉnh về các hoạt động đào tạo nhằm nâng 

cao kiến thức, kỹ năng, thái độ cho HSSV. Từ đó hoàn thiện chƣơng trình đào tạo và nâng 

cao chất lƣợng đào tạo của Nhà trƣờng, đáp ứng yêu cầu của các nhà tuyển dụng.  
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2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 01, tiêu chí 9: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 2: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá 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. Mô tả, phân tích, nhận định 

Đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ giảng viên, nhân viên là một trong những nhân tố 

quan trọng nhất đóng góp vào chất lƣợng đào tạo và sự phát triển của các cơ sở giáo dục. 

Vì vậy các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi 

dƣỡng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, giáo viên và ngƣời lao động luôn 

đƣợc Trƣờng quan tâm đặc biệt. Hàng năm Trƣờng xây dựng kế hoạch, công văn và 

phiếu khảo sát, tiến hành khảo sát các cán bộ quản lý, giáo viên và ngƣời lao động để 

khảo sát ý kiến đánh giá và những góp ý của ngƣời lao động. Từ đó giúp cho Trƣờng 

nâng cao, hoàn thiện công tác tổ chức quản lý và các chính sách liên quan đến ngƣời lao 

động đang làm việc tại Trƣờng. Nội dung phiếu khảo sát tập trung vào các nội dung: 

chính sách dạy và học, tuyển dụng lao động, đào tạo, bồi dƣỡng, đánh giá, phân loại, bổ 

nhiệm (9.2.01– Phiếu khảo sát). 

Bên cạnh đó để góp phần nâng cao, hoàn thiện công tác tổ chức quản lý và các 

chính sách liên quan tới ngƣời lao động Trƣờng cần tiếp tục thực hiện một số nội dung 

nhƣ: chú trọng đến phƣơng pháp đổi mới trong quá trình dạy học, tiếp tục cử cán bộ đi 

tham gia các lớp bồi dƣỡng, nâng cao chuyên môn. 

Hoạt động thu thập ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý, CBGV và ngƣời lao động 

về các chính sách liên quan đến dạy và học, chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dƣỡng, 

đánh giá, phân loại, bổ nhiệm cán bộ quản lý, giáo viên và ngƣời lao động đƣợc Trƣờng 

tiến hành hàng năm, thƣờng xuyên và liên tục. Kết quả khảo sát thu đƣợc là cơ sở quan 

trọng giúp Trƣờng điều chỉnh, hoàn thiện công tác tổ chức quản lý và các chính sách liên 

quan đến ngƣời lao động. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 02, tiêu chí 9: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn3: Hằng năm, thu thập ý kiến đánh giá 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 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Đƣợc sự quan tâm và chỉ đạo của BGH hàng năm và các Phòng liên quan tổ chức 

thu thập ý kiến đánh giá của ngƣời học về các nội dung: CTĐT, đội ngũ giảng viên, cơ sở 

vật chất trang thiết bị, tổ chức, quản lý đào tạo và việc thực hiện chính sách liên quan đến 

ngƣời học (9.3.01– Phiếu khảo sát về chương tr nh đào tạo hàng năm; 9.3.02– Phiếu khảo 

sát về chất lượng đội ngũ giảng viên hàng năm; 9.3.03– Phiếu khảo sát về cơ sở vật chất trang 
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thiết bị hàng năm ). Kết quả khảo sát hàng năm cho thấy HSSV đánh giá cao về những nội 

dung trong phiếu khảo sát và hài lòng về các hoạt động đào tạo; chất lƣợng dịch vụ, giảng 

dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến ngƣời học của Trƣờng.  

Chất lƣợng đào tạo của một cơ sở giáo dục nghề nghiệp đƣợc đánh giá từ nhiều góc 

nhìn khác nhau, trong đó một góc nhìn rất quan trọng đó là đánh giá từ ngƣời học, những 

ngƣời đang sử dụng các dịch vụ giáo dục mà Trƣờng cung cấp. Hoạt động khảo sát ý kiến 

đánh giá của sinh viên đang học tại trƣờng và các cựu sinh viên là cơ sở để Trƣờng biết 

đƣợc những điểm mạnh cần tiếp tục phát huy và những hạn chế cần đƣợc khắc phục để 

nâng cao chất lƣợng, hiệu quả của các hình thức, phƣơng thức đào tạo; chất lƣợng dịch vụ, 

giảng dạy và việc thực hiện chính sách liên quan đến ngƣời học. 

Những năm học vừa qua Trƣờng đã triển khai có hiệu quả cao hoạt động khảo sát ý 

kiến đánh giá của ngƣời học. Trong những năm tiếp theo để tiếp tục phát huy, cần thực 

hiện khảo sát thƣờng xuyên và liên tục, thực hiện trên nhiều đối tƣợng khác nhau. Các dữ 

liệu thu đƣợc từ khảo sát cần xử lý, phân tích, tổng hợp, đánh giá,… đƣa ra các nhận định, 

biện pháp cụ thể giúp Trƣờng hoàn thiện hoạt động đào tạo và nâng cao chất lƣợng đào 

tạo. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 03, tiêu chí 9: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 4: Trường thực hiện hoạt động tự đánh giá chất lượng và kiểm định 

chất lượng theo quy định 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Trong những năm học vừa qua thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

Bộ Lao Động Thƣơng binh và Xã hội, TB&XH, Trƣờng đã thực hiện tốt hoạt động tự 

đánh giá. Trƣờng đã cử cán bộ tham gia lớp thạc sỹ đo lƣờng đánh giá, cử các cán bộ đi 

tham gia các lớp tập huấn tự đánh giá, tự kiểm định chất lƣợng (9.4.01– Công văn số 

305/KH-CĐYT ngày 13/7/2016 về việc Cử cán bộ tham dự hội thảo công tác chuẩn bị 

kiểm định; 9.4.02– Công văn số 2781/GM-TCGDNN ngày 25/11/2020 về việc Tham dự hội 

thảo đảm bảo chất lượng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020) .Trƣờng đã xây 

dựng hệ thống đảm bảo chất lƣợng và đi vào hoạt động có hiệu quả 

. Hàng năm Trƣờng đều có kế hoạch công tác đảm bảo chất lƣợng gửi tới các khoa, 

phòng, trung tâm, bộ môn để phối hợp và thực hiện. Trong kế hoạch đảm bảo chất lƣợng 

đã thể hiện rõ ràng và cụ thể các nội dung công việc cần triển khai thực hiện (9.4.03– Kế 

hoạch số 611/KH-CĐYT ngày 30/10/2018 Kế hoạch về việc Xây dựng hệ thống đảm bảo 

chất lượng). 

Một số hoạt động của công tác đảm bảo chất lƣợng Trƣờng đã và đang thực hiện là: 

thƣờng xuyên bổ sung và cập nhật báo cáo tự đánh giá, khảo sát đánh giá cán bộ nhân 

viên, tiến hành dự giờ và đánh giá bài giảng của tất cả các giảng viên, đánh giá và xếp loại 

giảng viên đang giảng dạy, đánh giá giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập, lấy ý kiến 

đánh giá của ngƣời học, khảo sát sinh viên đang học tại trƣờng và cựu sinh viên, thanh 
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kiểm tra các đơn vị, … Kết quả đạt đƣợc của việc thực hiện kế hoạch công tác đảm bảo 

chất lƣợng hàng năm sẽ góp phần nâng cao công tác đảm bảo chất lƣợng, hình thành văn 

hóa chất lƣợng và nâng cao chất lƣợng đào tạo của Trƣờng (9.4.04– Phiếu khảo sát). Bên 

cạnh đó hàng năm Trƣờng đều có báo cáo hiện trạng đảm bảo chất lƣợng, báo cáo đã thể 

hiện rõ đƣợc công tác đảm bảo chất lƣợng, tự đánh giá, tự kiểm định và kế hoạch đánh giá 

ngoài (9.4.05– Kế hoạch số 527/KH-CĐYT ngày 17/10/2017 Kế hoạch về việc Tự đánh giá 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2017; 9.4.06– Quyết định số số 173/QĐ-CĐYT ngày 

17/10/2017 về việc Thành lập Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 

2017). 

Hoạt động tự đánh giá của Trƣờng đã đạt đƣợc những kết quả đáng ghi nhận, 

những kết quả đạt đƣợc sẽ giúp Trƣờng nhìn nhận một cách khách quan và trung thực với 

những cam kết của Trƣờng với ngƣời học và xã hội, cũng thấy đƣợc những gì đã làm 

đƣợc, chƣa làm đƣợc, những gì đang triển khai, những điểm mạnh cần phát huy và hạn 

chế cần khắc phục. Trong những năm tiếp theo Trƣờng tiếp tục hoàn thiện hệ thống đảm 

bảo chất lƣợng, cập nhật báo cáo tự kiểm định chất lƣợng, cử cán bộ tham gia lớp đào tạo 

kiểm định viên và các lớp tập huấn đảm bảo chất lƣợng khác, chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ 

tài liệu liên quan, nguồn tài chính, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, các yếu tố cần thiết để 

đăng ký và tiến hành kiểm định chất lƣợng theo quy định của Bộ LĐ,TB&XH. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 04, tiêu chí 9: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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 

1. Mô tả, phân tích, nhận định 

Để công tác đảm bảo chất lƣợng và tự đánh giá đi vào hoạt động và có hiệu quả. 

Trong những năm vừa qua Trƣờng đều có cập nhật và bổ sung báo cáo tự kiểm định chất 

lƣợng, đƣa ra những kế hoạch cụ thể và các biện pháp thực hiện việc cải thiện, nâng cao 

chất lƣợng đào tạo. Các biện pháp cụ thể đã, đang đƣợc triển khai và đạt kết quả tốt nhƣ: 

Trƣờng luôn tạo điều kiện để CBGV, nhân viên tham gia đào tạo, bồi dƣỡng các lớp ngắn 

hạn do Trƣờng tổ chức và tham gia đi học sau đại học, nghiên cứu sinh trong và ngoài 

nƣớc báo cáo đánh giá, Trƣờng tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và cập nhật báo cáo tự đánh 

giá; đƣa ra các kế hoạch hành động, các biện pháp cụ thể để góp phần cải tiến và nâng cao 

chất lƣợng đào tạo của Trƣờng. (9.5.01– Công văn số 560/CĐYT-TCHC ngày 7/11/2017 về 

việc Giảng viên hoàn thành khóa học sau đại học về công tác; 9.5.02– Công văn số 

470/CĐYT-TCHC ngày 10/9/2018 về việc Giảng viên hoàn thành khóa học sau đại học về 

công tác; 9.5.03– Công văn số 617/CĐYT-TCHC ngày 31/10/2018 về việc Giảng viên 

hoàn thành khóa học sau đại học về công tác; 9.5.04– Công văn số 718/CĐYT-TCHC 

ngày 17/12/2018 về việc Giảng viên hoàn thành khóa học sau đại học về công tác; 9.5.05– 

Công văn số 720/CĐYT-TCHC ngày 17/12/2018 về việc Giảng viên hoàn thành khóa học 

sau đại học về công tác); 
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2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 05, tiêu chí 9: 01 điểm.  

Tiêu chuẩn 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 

1. Mô tả, phân tích, nhận định  

Trong những năm vừa qua thực hiện theo kế hoạch đảm bảo chất lƣợng  Phòng 

CTHSSV xây dựng kế hoạch, phiếu khảo sát và tiến hành thu thập ý kiến các cựu HSSV. 

Nội dung phiếu khảo sát gồm: thông tin cá nhân, thông tin về tình trạng việc làm, Ý kiến 

đóng góp cụ thể (9.6.04– Phiếu khảo sát). Kết quả khảo sát về tình trạng việc làm của 

HSSV sau khi tốt nghiệp, khả năng đáp ứng công việc là minh chứng quan trọng, là cơ sở 

giúp Trƣờng có những điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện chƣơng trình đào tạo. Hàng năm 

công bố về tỷ lệ HSSV có việc làm sau khi tốt nghiệp là một chỉ số thể hiện chất lƣợng 

đào tạo của Trƣờng. Để hoạt động khảo sát HSSV sau khi tốt nghiệp đạt kết quả cao cũng 

nhƣ các dữ liệu thu đƣợc có đọ tin cậy cao cần phải thực hiện thƣờng xuyên, kết hợp nhiều 

phƣơng pháp khác nhau: trực tiếp, gián tiếp, qua điện thoại, qua thƣ, qua email, trực tuyến. 

Bên cạnh đó quy mô khảo sát phải đƣợc tiến hành với cỡ mẫu lớn hơn đại điện toàn bộ 

cựu sinh viên của trƣờng.  

Trong những năm học tiếp theo Trƣờng sẽ tiếp tục hỗ trợ HSSV trong quá trình tƣ 

vấn hƣớng nghiệp, tìm việc làm và tự tạo việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp. Đồng 

thời, huy động các nguồn lực để thúc đẩy hoạt động của các đơn vị chức năng nhằm tìm 

kiếm cơ hội và giới thiệu việc làm cho HSSV,  thúc đẩy việc liên kết với các công ty, xí 

nghiệp, doanh nghiệp, khu công nghiệp, tập đoàn sản xuất để đào tạo HSSV theo địa chỉ, 

đáp ứng nguồn lực lao động theo nhu cầu xã hội. 

2. Tự đánh giá tiêu chuẩn 06, tiêu chí 9: 01 điểm.  
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PHẦN III. TỔNG HỢP KẾ HOẠCH NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG  

CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

 

Trƣờng chủ động triển khai kế hoạch hành động nhằm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị 

trong việc rà soát, điều chỉnh và bổ sung các mục tiêu cho thật phù hợp với mục tiêu đào 

tạo trình độ cao đẳng và các trình độ khác theo quy định tại Luật Giáo dục, Luật Giáo dục 

nghề nghiệp và sứ mạng đã công bố. 

 - Tiếp tục rà soát bổ sung và cập nhập văn bản và quy định, quy chế phƣơng thức 

hoạt động đáp ứng yều cầu thực tế của  từng đơn vị và của Trƣờng. Đặc biệt đối với công 

tác đảm bảo chất lƣợng cần xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá cụ thể, chi tiết cho từng 

đối tƣợng đánh giá nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác này. 

 - Trong những năm tới, Trƣờng tiếp tục triển khai đồng bộ các phƣơng án tuyển 

sinh linh hoạt, hiệu quả: quảng bá thƣơng hiệu hình ảnh qua poster, báo, đài phát thanh, 

truyền hình, mạng xã hội (facebook), website nhà trƣờng, các tạp chí, bản tin; cử cán bộ tƣ 

vấn tuyển sinh tại các trƣờng trung học phổ  thông, các bệnh viện, công ty dƣợc,… 

- Các khoa, bộ môn  tích cực triển khai công tác đổi  mới phƣơng pháp dạy học theo 

hƣớng lấy ngƣời học làm trung tâm, góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo. Trƣờng tiến hành 

dự giờ giảng của các giảng viên còn hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm thƣờng 

xuyên hơn để  giúp đỡ và đánh giá sự khắc phục của giảng viên.  

- Thực hiện nhiều hơn các chính sách nhằm khuyến khích CBGV tham gia học tập 

nâng cao trình độ, tự trau dồi, bồi dƣỡng kiến thức; khuyến khích giảng viên học ngoại 

ngữ nhằm gia tăng cơ hội học tập và nghiên cứu ở nƣớc ngoài; tăng cƣờng công tác dự giờ 

đột xuất nhằm đánh giá chất lƣợng các bài giảng. 

-  Thực hiện định kỳ việc kiểm tra bảo dƣỡng cơ sở vật chất, thiết bị của nhà trƣờng 

đặc biệt là hệ thống điện, hệ thống cấp nƣớc; nghiên cứu và đề xuất các biện pháp khai thác 

có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trƣờng, có kế hoạch tổ chức hợp lý việc tập 

huấn, hƣớng dẫn sử dụng thiết bị đào tạo. 

- Tiếp tục chú trọng lãnh đạo và tổ chức thực hiện có kết quả nhiệm vụ KHCN; bổ 

sung hoàn thiện các văn bản quản lý, chỉ đạo, khuyến khích cán bộ giảng viên thực hiện 

NCKH. Đồng thời coi kết quả nghiên cứu là một trong những tiêu chí bình xét thi đua 

hàng năm. Thúc đẩy hoạt động NCKH trong sinh viên thông qua việc khuyến khích thực 

hiện Khóa luận tốt nghiệp. 

- Tăng cƣờng hợp tác với các trƣờng, học viện, viện nghiên cứu trong nƣớc, các tổ 
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chức quốc tế trong việc NCKH, ứng dụng và đạo tạo đội ngũ, nhằm nâng cao hơn nữa chất 

lƣợng của các công trình nghiên cứu và nâng cao chất lƣợng của CBGV. 

- Tăng cƣờng các hội thảo cấp cơ sở để các cán bộ trẻ và những cán bộ lần đầu 

tham gia nghiên cứu khoa học tham gia viết bài hội thảo, để họ mạnh bạo hơn trong việc 

triển khai các nội dung nghiên cứu trong quan hệ hợp tác với các tổ chức, đơn vị ngoài 

trƣờng để đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ khoa học trẻ có ngày càng nhiều hơn cơ hội 

để cọ sát và tự đánh giá đƣợc năng lực của mình. 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học thƣờng xuyên, 

rộng rãi trong giáo viên và đƣa vào tiêu chí thi đua khen thƣởng hàng năm. Cần có bộ 

phận chuyên trách để theo dõi, hƣớng dẫn đôn đốc thực hiện kế hoạch đề ra. 

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác hƣớng nghiệp đáp ứng nhu cầu học tập và tìm kiếm 

việc làm của học sinh, sinh viên Nhà trƣờng.  

- Trong năm học 2019-2020, Trƣờng tiếp tục cử các cán bộ tham gia các lớp tập 

huấn về công tác tự kiểm định chất lƣợng, tham gia lớp đào tạo kiểm định viên chất lƣợng 

giáo dục.  

PHẦN IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

  Tự đánh giá đƣợc xem là một việc làm hết sức quan trọng trong hoạt động kiểm định chất 

lƣợng các Trƣờng cao đẳng, đại học trong cả nƣớc. Mục đích của quá trình tự đánh giá là tiến 

hành xem xét, phân tích một cách toàn diện về chất lƣợng hiệu quả các hoạt động trong 

Trƣờng nhƣ: công tác đào tạo, công tác NCKH, kế hoạch tài chính, công tác tổ chức cán bộ, 

quan hệ hợp tác quốc tế, hệ thống thƣ viện trang thiết bị trƣờng học, công tác học sinh sinh 

viên và tất cả các công tác liên quan khác. Từ đó rút ra đƣợc những điểm mạnh, những tồn tại 

và quan trọng hơn là xây dựng kế hoạch hành động, chỉ ra đƣợc những biện pháp để điều 

chỉnh, huy động và phát huy tối đa các nguồn lực nhằm thực hiện tốt các mục tiêu Trƣờng đề 

ra. 

Kết quả tự đánh giá không chỉ là cơ sở để đánh giá chất lƣợng đào tạo mà qua đó thể 

hiện cao tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của Trƣờng trong toàn bộ các hoạt động đào tạo, 

NCKH theo chức năng nhiệm vụ đƣợc giao và phù hợp với sứ mạng của Trƣờng đã đƣợc xác 

định. 

Trƣờng Cao đẳng Y tế Tiền Giang trong thời gian qua luôn là địa chỉ tin cậy của 

HSSV trong cả nƣớc, để đạt đƣợc điều đó Trƣờng đã không ngừng nỗ lực phát triển cả về đội 

ngũ CBGV và đầu tƣ nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ việc dạy và học, điều này đƣợc thể hiện 

qua tất cả các minh chứng trong các tiêu chí tự đánh giá của Trƣờng. 
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Qua quá trình làm việc nghiêm túc và khoa học của CBGV, nhân viên trong toàn 

trƣờng, công việc tự đánh giá đã hoàn tất. Quá trình tự đánh giá của Trƣờng đã thực hiện đƣợc 

những nội dung nhƣ sau: 

- Phân tích, xem xét một cách hệ thống, toàn diện tất cả các hoạt động đào tạo, NCKH, 

kế hoạch tài chính, tổ chức cán bộ, quan hệ quốc tế, thƣ viện trang thiết bị trƣờng học, công 

tác học HSSV và tất cả các công tác liên quan khác; 

 - Xác định những điểm mạnh, điểm hạn chế trong từng mặt hoạt động để từ đó xây dựng 

kế hoạch hành động, phát huy những điểm mạnh, khắc phục các mặt còn tồn tại, xây dựng 

Nhà trƣờng ngày càng phát triển. 

 - Kết quả tự đánh giá đối chiếu với các yêu cầu trong tổng số: 9 (tiêu chí) gồm 100 

(tiêu chuẩn) do Bộ LĐ,TB&XH ban hành, Nhà trƣờng đã đạt 83 (tiêu chuẩn), chiếm 83 (%). 

Nhƣ vậy về cơ bản đã đạt đƣợc các yêu cầu về kiểm định đánh giá chất lƣợng trƣờng cao 

đẳng. 

Trong thời gian tới với nỗ lực cố gắng của toàn thể CBGV trong Trƣờng, rất mong 

nhận đƣợc sự giúp đỡ của các cơ quan, ban ngành và các đơn vị bạn để Trƣờng hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ của Nhà nƣớc giao cho đồng thời Trƣờng luôn là địa chỉ tin cậy đối với các 

thế hệ HSSV, từ đó góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lƣợng cao cho sự nghiệp phát triển 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa Đất nƣớc.  

2. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Trƣờng đề nghị Bộ LĐ,TB&XH, Tổng Cục giáo dục Nghề nghiệp quan tâm tạo điều 

kiện nhiều hơn nữa đề Trƣờng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đề ra. 

Để công tác Tự đánh giá, kiểm định chất lƣợng Trƣờng đƣợc thuận lợi hơn, kính đề 

nghị Tổng Cục giáo dục nghề nghiệp tổ chức nhiều hơn nữa các buổi tập huấn về công tác 

đảm bảo chất lƣợng và kiểm định chất lƣợng. 

Xin trân trọng báo cáo./.  

 Tiền Giang, ngày  31  tháng 12 năm 2020 

KT. HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƢỞNG 
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