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TRƯỜNG�CAO�ĐẲNG KỸ THUẬT
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Số: 1132/QĐ-CĐKTCN năm

QUYẾT�ĐỊNH
Ban hành 23 quy�trình/công�cụ�bảo�đảm�chất�lượng�giáo�dục�nghề�nghiệp

HIỆU�TRƯỞNG 
TRƯỜNG�CAO�ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG

Căn�cứ Quyết�định số 1469/QĐ-LĐTBXH�ngày�15/9/2017�của Bộ Lao�động -
Thương� binh� và� Xã� hội về việc� đổi� tên� Trường� Cao� đẳng Nghề Nha Trang thành 
Trường Cao�đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang;

Căn� cứ Quyết� định số 770/QĐ-CĐKTCN� ngày� 08/6/2018� của Hiệu� trưởng 
Trường�Cao�đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang về việc Ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt�động của�Trường�Cao�đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang;

Căn cứ Thông� tư� số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của� Bộ�
LĐTB&XH�Quy�định�hệ�thống�bảo�đảm�chất�lượng�của�cơ�sở�giáo�dục�nghề�nghiệp;

Căn�cứ theo Kế hoạch số 263/KH-CĐKTCN ngày 05 tháng 02 năm�2018 của
Hiệu�trưởng�Trường�Cao�đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang.

Xét�đề nghị của�Trưởng phòng Bảo�đảm chất�lượng - Khảo thí,

ẾT�ĐỊ

Điều 1. Ban hành 23 quy trình/công cụ bảo�đảm chất�lượng.

Điều 2. Các�đơn�vị� sử�dụng các quy� trình/công�cụ bảo�đảm�chất� lượng� trong�
hoạt�động�giáo�dục�nghề�nghiệp.�Hằng�năm,�lập�kế�hoạch�tổ�chức�đánh�giá�và�đề�xuất�
cải�tiến�nhằm�thực�hiện�tốt�chính�sách�và�mục�tiêu�chất�lượng�của�nhà trường.

Điều 3.�Trưởng phòng Bảo�đảm chất�lượng - Khảo thí, trưởng�các�đơn�vị trực 
thuộc�trường chịu trách nhiệm thi hành quyết�định này kể từ ngày 01/8/2018./.

Nơi�nhận:
- Như�điều 3;
- Lưu:�VT,�ĐBCL-KT.

ỆU�TRƯỞ
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23 quy trình/công cụ bảo�đảm chất�lượng giáo dục nghề nghiệp
ết�đị ố 1132�/QĐ CĐKTCN�ngày�30 ủ ệu�trưở

TT TÊN QUY TRÌNH MÃ HÓA
1 Quy trình liên kết�đào�tạo QT.12
2 Quy trình bảo�lưu�kết quả học tập QT.13
3 Quy trình mở mã nghề đào�tạo QT.14
4 Quy trình tổ chức học lại, thi lại QT.15
5 Quy trình tuyển dụng QT.17
6 Quy trình quy hoạch QT.18
7 Quy trình bổ nhiệm  cán bộ quản lý QT.19

8
Quy�trình�đào�tạo, bồi�dưỡng cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và�người 
lao�động

QT.20

9
Quy�trình�đánh�giá,�phân�loại cán bộ quản lý, nhà giáo, viên chức và�người 
lao�động

QT.21

10 Quy trình quản lý hồ sơ�cán�bộ viên chức QT.22
11 Quy�trình�khen�thưởng cán bộ viên chức,�người�lao�động QT.23
12 Quy trình xử lý kỹ luật cán bộ, viên chức QT.24
13 Quy�trình�xét�nâng�lương cho cán bộ, viên chức, nhân viên QT.25
14 Quy trình tổ chức nhà giáo học tập tại doanh nghiệp QT.26
15 Quy trình sửa chữa máy móc, thiết bị QT.31
16 Quy trình mua sắm tài sản QT.32
17 Quy trình nhập học QT.34
18 Quy trình xét, cấp học bổng khuyến khích học tập học sinh, sinh viên QT.35
19 Quy trình quản lý học sinh sinh viên ở ký túc xá QT.36
20 Quy�trình�khen�thưởng cho học sinh, sinh viên QT.37
21 Quy trình quản lý hồ sơ�học sinh, sinh viên QT.39
22 Quy trình kiểm tra, giám sát học sinh, sinh viên thực tập tại doanh nghiệp QT.44
23 Quy trình mượn, trả tài liệu�thư�viện QT.50


