
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 
 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang phấn đấu trở thành trường 

chất lượng cao theo Quyết định 761/QĐ-TTg ngày 23/5/2014 của Thủ tướng Chính 

phủ, từng bước nâng cao vị thế và uy tín của nhà trường trong hệ thống giáo dục nghề 

nghiệp trên toàn quốc, việc bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp là trách nhiệm 

cao nhất mà toàn thể cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người lao động phải thực 

hiện. 

Để đạt được yêu cầu chất lượng trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Hiệu 

trưởng và toàn bộ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người lao động cam kết xây 

dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng theo quy định tại 

Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội với những nội dung như sau: 

1. Thực hiện đa dạng hoá các phương thức tổ chức đào tạo, không ngừng nâng 

cao chất lượng dạy và học, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người học. 

2. Đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và người lao động nhiệt tình, tận 

tâm, đủ năng lực và phẩm chất thực hiện tốt công tác chuyên môn; không ngừng học 

tập nâng cao trình độ. 

3. Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo có cập 

nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến; tham khảo các chương trình, tài 

liệu của nước ngoài. 

4. Thiết bị đào tạo đáp ứng danh mục và tiêu chuẩn thiết bị tối thiểu theo yêu 

cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định, tiếp tục bổ sung thiết bị đào 

tạo tiên tiến đủ về số lượng và chất lượng. Tổ chức quản lý phòng học lý thuyết, 

xưởng thực hành, thư viện, ký túc xá sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả. 

5. Người học được cung cấp đầy đủ thông tin về mục tiêu, chương trình đào tạo, 

các điều kiện bảo đảm chất lượng dạy và học; được tôn trọng và đối xử bình đẳng; có 

dịch vụ y tế chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ, dịch vụ ăn uống đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm. Tổ chức các ngày hội việc làm để người học tiếp xúc với nhà tuyển dụng, tư vấn 

việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp./. 

  

 Khánh hòa, ngày 26  tháng  4  năm 2018 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

ThS. Trần Văn Hải 
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