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Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng được thành lập theo Nghị 

định 32/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính phủ trên cơ sở Trường Công 

nhân Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi (thành lập năm 1976) tiền thân là Trường Kỹ 

thuật Đà Nẵng (thành lập năm 1962). Là một đơn vị đào tạo công lập có nhiệm 

vụ đào tạo nhân lực kỹ thuật công nghệ trình độ cao đẳng và trung cấp cho các 

tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội 

cho cả nước. Trưởng thành và tạo được uy tín trong xã hội là nhờ truyền thống 

hơn 50 năm đào tạo kỹ thuật công nghệ cùng với sự chỉ đạo của đại học vùng, 

ĐHĐN, và sự hỗ trợ từ các trường thành viên khác, nhà trường đã và đang nỗ 

lực không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.  

Là một trong những trường cao đẳng đầu tiên trong cả nước triển khai đào 

tạo theo học chế tín chỉ từ năm 2006, các chương trình đào tạo của trường đến 

nay đã trải qua 5 lần xây dựng, cải tiến và cập nhật để đáp ứng nhu cầu phát 

triển không ngừng của xã hội. 

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm định chất lượng giáo 

dục trong sự nghiệp đào tạo, nhà trường đã sớm triển khai và hoàn thành Báo 

cáo tự đánh giá trong năm 2010, đến năm 2013 nhà trường triển khai tự đánh giá 

giữa chu kỳ và hiện nay (2015) triển khai tự đánh giá lần thứ hai. 

Mục đích kiểm định lần thứ hai này nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của 

CBVC và SV toàn trường về đảm bảo chất lượng giáo dục, giúp nhà trường 

kiểm điểm đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch hành động của lần tự đánh giá 

thứ nhất vào năm 2010 và giữa chu kỳ vào năm 2013, từ đó đề ra biện pháp khắc 

phục và kế hoạch hành động cho giai đoạn tiếp theo 2016-2020. 

Quy trình tự đánh giá theo các bước sau: 

1. Xác định mục đích tự đánh giá. 

2. Thành lập hội đồng tự đánh giá. 

3. Lập kế hoạch tự đánh giá. 
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4. Thu thập thông tin minh chứng. 

5. Xử lý phân tích thông tin minh chứng thu thập được. 

6. Viết báo cáo tự đánh giá. 

7. Triển khai các hoạt động sau khi hoàn thành tự đánh giá. 

Công cụ đánh giá là các Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường 

cao đẳng của Bộ GD&ĐT. 

Nhà trường đã huy động tất cả các đơn vị từ Ban Giám hiệu đến các 

phòng, tổ trực thuộc cùng với các khoa; nhân sự từ lãnh đạo đến nhân viên đều 

tham gia vào công tác thu thập minh chứng và viết báo cáo. Mục đích để tất cả 

CBVC hiểu được ý nghĩa của công tác kiểm định, biết được các tiêu chuẩn, tiêu 

chí đánh giá chất lượng công việc chuyên môn từ đó sẽ hành động một cách hiệu 

quả nhằm nâng cao chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu của các tiêu chuẩn liên 

quan đến công việc hàng ngày của đơn vị.  

Các nhóm chuyên trách, là đơn vị mà công việc chuyên môn có liên quan 

trực tiếp đến nội dung tiêu chí đánh giá, thực hiện thu thập minh chứng, phân 

tích những mặt mạnh, yếu trong lĩnh vực đơn vị phụ trách từ đó đề xuất kế 

hoạch hành động cho cán bộ chủ chốt, toàn thể giảng viên, nhân viên góp ý sau 

đó Ban Giám hiệu xét duyệt để đưa vào Báo cáo tự đánh giá. 

Trong báo cáo, minh chứng được mã hóa theo dạng Hn.a.b.c trong đó: 

- H:  viết tắt của hộp minh chứng. 

- n:  số thứ tự của hộp minh chứng. 

- a:  số thứ tự của tiêu chuẩn. 

- b: số thứ tự của tiêu chí. 

- c:  số thứ tự của minh chứng. 
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Phần II: TỔNG QUAN CHUNG 

Thừa hưởng cơ sở vật chất, nhân lực và truyền thống của một trường kỹ 

thuật thành lập từ năm 1962; nằm ở một vị trí đắc địa ngay giữa trung tâm thành 

phố Đà Nẵng; có được sự chỉ đạo sát sao kịp thời về nhiều mặt từ ĐHĐN và sự 

hỗ trợ nhiệt tình từ các trường thành viên khác của đại học vùng, Trường Cao 

đẳng Công nghệ có được nhiều thuận lợi cùng với sự nỗ lực đóng góp của 

CBVC trong thời gian qua, trường đã đạt được vị trí cao trong hệ đào tạo cao 

đẳng với nhiều thành tích đáng kể, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại cần phải 

khắc phục theo 10 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường cao đẳng một cách 

tổng quan như sau: 

Sứ mạng Trường CĐCN được xác định rõ ràng ngay từ khi mới thành lập 

dựa trên cơ sở của một trường đào tạo các ngành nghề kỹ thuật trước đây. Mục 

tiêu trong từng giai đoạn luôn được thay đổi nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với sứ 

mạng và nguồn lực của trường; thường xuyên được rà soát điều chỉnh kịp thời 

cho phù hợp với phát triển của nhà trường, với định hướng phát triển kinh tế xã 

hội của thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên. 

Cơ cấu tổ chức của trường theo đúng quy định của Điều lệ trường cao 

đẳng, dưới sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của ĐHĐN. Chức năng nhiệm vụ của 

các đơn vị và cá nhân đều được quy định cụ thể, các bộ phận đều có sự phối hợp 

với nhau, giúp nhà trường đạt được mục tiêu đào tạo. 

Triển khai đào tạo tín chỉ từ năm 2006, nhà trường đã đầu tư rất nhiều cho 

việc xây dựng, điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo theo đúng Quy chế đào 

tạo tín chỉ và chương trình khung của Bộ GD&ĐT, phù hợp với mục tiêu đào 

tạo của trường. 

Hoạt động đào tạo được tổ chức đầy đủ, nghiêm túc theo các quy chế, quy 

định của Bộ GD&ĐT và của ĐHĐN; triệt để ứng dụng CNTT vào quản lý đào 

tạo và giảng dạy; đáp ứng nhu cầu đổi mới của xã hội và nâng cao được vai trò 

vị trí của nhà trường trong đào tạo công nghệ trình độ cao đẳng của khu vực 

miền Trung - Tây nguyên. 
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Ngoài đội ngũ cán bộ quản lý được trang bị đầy đủ chuyên môn nghiệp vụ, 

đội ngũ giảng viên cơ hữu đủ đảm bảo nhiệm vụ giáo dục chuyên nghiệp, đội 

ngũ nhân viên đảm bảo phục vụ đầy đủ kịp thời công tác giảng dạy, trường còn 

được bổ sung một lực lượng giảng viên khoa học cơ bản, ngoại ngữ, thể dục thể 

thao từ các trường thành viên khác của ĐHĐN, đáp ứng yêu cầu và qui mô đào 

tạo, nghiên cứu khoa học của trường. 

Sinh viên được trao quyền tự chủ lựa chọn thời khóa biểu và chủ động lựa 

chọn thời điểm tốt nghiệp; được cung cấp các điều kiện đảm bảo rèn luyện kỹ 

năng chuyên môn, kỹ năng xã hội và đạo đức đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước; được bảo đảm đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách 

do Nhà nước quy định. 

Nhà trường tạo điều kiện cho CBVC và SV phát huy năng lực sáng tạo 

trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, 

tạo ra nhiều sản phẩm ứng dụng trong quản lý, đào tạo của nhà trường và thực tế 

sản xuất. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và thư viện được ưu tiên đầu 

tư đáp ứng đầy đủ và kịp thời tiến độ giảng dạy; bảo đảm mục tiêu đào tạo và 

nghiên cứu khoa học; đáp ứng các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao 

của CBVC và SV. 

Là một trường công lập, các hoạt động về tài chính của trường đều phải 

tuân theo quy định của Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT, UBND thành phố Đà Nẵng 

và ĐHĐN. Các nguồn tài chính được quản lý phân bổ sử dụng công khai, minh 

bạch đúng quy định. 

Nhà trường thiết lập được mối quan hệ với chính quyền và các cơ quan 

đoàn thể địa phương, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, tạo môi trường giáo dục 

lành mạnh cho sinh viên học tập rèn luyện, quảng bá được hình ảnh của nhà 

trường với địa phương và xã hội. Nhà trường đã thành lập Trung tâm Hỗ trợ 

Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp để tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường 

và xã hội, hỗ trợ đắc lực cho sinh viên học tập và tìm việc làm. 
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Phần III: TỰ ĐÁNH GIÁ 

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường cao đẳng 

Mở đầu:  

Trường CĐCN đã xác định sứ mạng và mục tiêu rõ ràng, cụ thể. Mục tiêu 

của trường được triển khai thực hiện và định kì rà soát qua từng giai đoạn; phù 

hợp với sứ mạng đã được công bố. Sứ mạng Trường CĐCN hoàn toàn phù hợp 

với chức năng, nhiệm vụ; dựa trên cơ sở nguồn lực của nhà trường, định hướng 

phát triển của ĐHĐN, định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà 

Nẵng và của khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 

Tiêu chí 1.1: Sứ mạng của trường cao đẳng được xác định, được công bố 

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

nguồn lực và định hướng phát triển của nhà trường; phù hợp với nhu cầu sử 

dụng nhân lực của địa phương và của ngành. 

1. Mô tả: 

Sứ mạng của Trường CĐCN là cơ sở giáo dục đại học đào tạo nguồn 

nhân lực kỹ thuật công nghệ, nghiên cứu và triển khai các hoạt động khoa học 

công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng, 

khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước [H1.1.1.1]. 

Là một trường thành viên của Đại học Đà Nẵng, Trường CĐCN có nhiệm 

vụ đào tạo cán bộ các ngành khoa học và công nghệ được nêu rõ trong Nghị 

định số 32/CP của Chính phủ về việc thành lập Đại học Đà Nẵng [H1.1.1.2], 

trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng [H1.1.1.3] và của 

trường [H1.1.1.4]. Hoạt động của Trường CĐCN thực hiện theo Thông tư số 

08/2014/TT-BGDĐT ngày 20/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 

Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học 

thành viên và Quyết định số 6950/QĐ-ĐHĐN, ngày 01/12/2014 của ĐHĐN quy 

định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các cơ sở giáo dục đại học 

thành viên và các đơn vị trực thuộc [H1.1.1.5]. 
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Sứ mạng của trường được công bố công khai trên website của trường, 

pano [H1.1.1.6], niên giám [H1.1.1.7] và các ấn phẩm khác của trường 

[H1.1.1.8]; được phổ biến tới CBVC và HSSV tại các hội nghị, qua các đợt sinh 

hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm học, vào các đợt kỷ niệm 45 năm, 50 năm xây 

dựng và phát triển của trường. 

Nội dung sứ mạng của trường được trình bày rõ ràng; phù hợp với chức 

năng nhiệm vụ quy định tại Điều 13 khoản 1 và 2 của Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Đại học Đà Nẵng [H1.1.1.3] và của trường [H1.1.1.4], phù hợp với 

nguồn nhân lực [H1.1.1.9], cơ sở vật chất, trang thiết bị [H8.8.2.8; H1.1.1.10] và 

định hướng phát triển của trường [H1.1.1.11; H1.1.1.12; H1.1.1.13; H1.1.1.14]. 

Với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ, sứ mạng của 

Trường CĐCN đáp ứng định hướng phát triển của thành phố Đà Nẵng “phấn 

đấu thành một trong những địa phương đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa và cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020” 

[H1.1.1.15], phù hợp với định hướng phát triển các ngành công nghiệp có lợi thế 

của khu vực miền Trung - Tây Nguyên [H1.1.1.16], phù hợp với chủ trương ưu 

tiên phát triển các nhóm ngành công nghiệp được nêu rõ trong Chiến lược phát 

triển công nghiệp Việt nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 [H1.1.1.17]. 

2. Điểm mạnh: 

Sứ mạng của Trường CĐCN đã được xác định, được tuyên truyền, phổ 

biến rộng rãi, công bố công khai; có nội dung rõ ràng, hoàn toàn phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ, nguồn lực và truyền thống phát triển của trường.  

Sứ mạng của trường phù hợp với nhu cầu sử dụng nhân lực và chiến lược 

phát triển kinh tế xã hội của địa phương và khu vực. 

3. Những tồn tại: 

Hình thức tuyên truyền sứ mạng của nhà trường chưa thật sự gây ấn tượng 

đối với CBVC và HSSV. 

4. Kế hoạch hành động: 

Nhà trường bổ sung thêm các pano, áp phích tuyên truyền tại các đơn vị 

khoa, phòng, tổ trực thuộc, các lớp, hội trường, khu vực thể thao… trên website 
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của trường với hình thức sinh động, gây ấn tượng. 

Nhà trường tiếp tục phổ biến, quán triệt sứ mạng đến toàn thể CBVC, 

HSSV thông qua hội nghị CBVC, các khóa học chính trị đầu khóa, đầu năm học 

và trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Tiêu chí 1.2: Mục tiêu của trường cao đẳng phù hợp với mục tiêu đào tạo 

trình độ cao đẳng quy định tại Luật Giáo dục và sứ mạng đã được tuyên bố 

của nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai 

thực hiện. 

1. Mô tả: 

Mục tiêu chung của Trường CĐCN được xác định trong Chương trình 

hành động của Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường là “Nâng cao chất lượng 

đào tạo một cách toàn diện, kết hợp mở rộng qui mô và ngành nghề một cách 

hợp lý trên cơ sở xây dựng đồng bộ về đội ngũ nhân lực và cơ sở vật chất, xây 

dựng Trường CĐCN trở thành một cơ sở đào tạo cán bộ kỹ thuật công nghệ có 

uy tín, đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ cho sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở miền Trung và Tây Nguyên, góp phần 

vào sự phát triển chung của Đại học Đà Nẵng”[H1.1.2.1].  

Trường CĐCN hiện đang đào tạo 17 chuyên ngành cử nhân cao đẳng và 9 

chuyên ngành trung cấp chuyên nghiệp. Hàng năm nhà trường cung cấp cho xã 

hội gần 1400 cử nhân cao đẳng, 500 sinh viên trung cấp chuyên nghiệp 

[H1.1.2.2]. 

Trường CĐCN cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng chuyên môn 

của chuyên ngành được đào tạo một cách vững chắc và thực tiễn, có phẩm chất 

chính trị, có đạo đức tốt, đáp ứng các chuẩn mực cần thiết của người lao động 

trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và theo xu thế hội nhập 

kinh tế thế giới. Người học được trang bị các kiến thức cơ sở ngành đào tạo để 

có khả năng nghiên cứu cập nhật công nghệ mới, khả năng tự học suốt đời sau 

khi ra trường; có kỹ năng thực hành chuyên sâu và chuyên nghiệp, đủ khả năng 

hành nghề, khả năng tạo việc làm và phát triển sự nghiệp; được trang bị các kỹ 
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năng và phẩm chất của người lao động hiện đại, chú trọng các kỹ năng giao tiếp, 

kỹ năng hợp tác làm việc nhóm, tự tin và chủ động trong công việc [H1.1.2.3]. 

Mục tiêu giáo dục của Trường CĐCN được thể hiện thành mục tiêu đào 

tạo cụ thể ở các cấp học, các ngành đào tạo và được công bố trong niên giám 

[H1.1.1.7], trên website của trường [H1.1.2.4]; phù hợp với mục tiêu đào tạo 

trình độ cao đẳng quy định tại khoản 1, 2 Điều 39 của Luật Giáo dục [H1.1.2.5], 

Luật giáo dục đại học (Điều 5 khoản 1, khoản 2 điểm a) [H1.1.2.6] và sứ mạng 

đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ của nhà trường [H1.1.1.1]. 

Mục tiêu của Trường CĐCN được rà soát, điều chỉnh, bổ sung trong từng 

giai đoạn 5 năm theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ trường, thể hiện ở các báo cáo 

[H1.1.1.14], nghị quyết Đại hội Đảng bộ [H1.1.2.7] và chiến lược phát triển 

trường [H1.1.1.13].  

Mục tiêu ngắn hạn của Trường CĐCN được cụ thể hóa thành phương 

hướng, nhiệm vụ của năm học. Hàng năm nhà trường tiến hành lập báo cáo tổng 

kết năm học nhằm rà soát các công tác đã thực hiện, xây dựng mục tiêu, phương 

hướng, nhiệm vụ cho năm học mới [H1.1.2.8], tổ chức lấy ý kiến đóng góp của 

toàn thể CBVC, biểu quyết thông qua nghị quyết và triển khai thực hiện tại hội 

nghị CBVC nhà trường [H1.1.2.9]. Trường CĐCN duy trì công tác giao ban thủ 

trưởng các đơn vị và các tổ chức đoàn thể quần chúng hàng tháng để triển khai 

rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu đã đề ra [H1.1.2.10]. 

2. Điểm mạnh: 

Mục tiêu của trường có sự thống nhất cao giữa các cấp ủy Đảng, chính 

quyền và được tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện đến các đơn vị và 

toàn thể CBVC qua các hội nghị, các buổi họp giao ban hàng tháng và trên 

website của nhà trường. 

3. Những tồn tại: 

Mục tiêu giáo dục của nhà trường chưa lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các 

cơ quan, đơn vị tuyển dụng và sử dụng sinh viên tốt nghiệp của trường. 

4. Kế hoạch hành động: 

- Năm học 2016-2017, Trường CĐCN sẽ lấy ý kiến góp ý của các nhà 
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tuyển dụng và đơn vị sử dụng sinh viên tốt nghiệp về mục tiêu giáo dục của nhà 

trường. 

- Trường tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc định kỳ hàng năm tiến 

hành rà soát, bổ sung mục tiêu giáo dục theo từng ngành để phù hợp với nhiệm 

vụ được giao và đáp ứng nhu cầu xã hội. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Kết luận về Tiêu chuẩn 1: 

Sứ mạng và mục tiêu của Trường CĐCN đã được xác định rõ; phù hợp 

với nguồn lực, định hướng phát triển của trường, điều kiện phát triển kinh tế xã 

hội địa phương, nhu cầu nhân lực của khu vực miền Trung-Tây Nguyên và của 

ngành.  

Nhà trường tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền sứ mạng và triển 

khai thực hiện mục tiêu của trường; không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, 

mở rộng qui mô và ngành nghề đào tạo một cách hợp lý trên cơ sở xây dựng 

đồng bộ về đội ngũ nhân lực và cơ sở vật chất, tạo tiền đề vững chắc phát triển 

thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật; cung cấp nguồn nhân lực có chất 

lượng cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở miền Trung - Tây Nguyên 

và cả nước. 
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Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý 

Mở đầu:  

Qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Trường CĐCN luôn tham khảo 

các mô hình tổ chức, quản lý tiên tiến trong nước và quốc tế nhằm kiện toàn bộ 

máy tổ chức; đảm bảo cơ cấu gọn nhẹ, hiệu quả, khoa học và phù hợp với Luật 

giáo dục đại học, Điều lệ trường cao đẳng cùng các văn bản hiện hành của Nhà 

nước, Bộ GD&ĐT và của ĐHĐN. Hiện nay nhà trường đã có được bộ máy tổ 

chức tương đối ổn định và phù hợp, góp phần vào sự phát triển chung của nhà 

trường. 

Tiêu chí 2.1: Cơ cấu tổ chức của trường cao đẳng được thực hiện theo quy 

định của Điều lệ trường cao đẳng và các quy định khác của pháp luật có liên 

quan, được cụ thể hóa trong quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường. 

1. Mô tả: 

Cơ cấu tổ chức của nhà trường được thực hiện đúng theo quy định của 

Điều 6, Điều lệ trường cao đẳng [H2.2.1.1] và theo Quy chế tổ chức và hoạt 

động của đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên [H1.1.1.5].  

Cơ cấu tổ chức của nhà trường đáp ứng quy định tại Điều 3, Chương II 

trong Quyết định 6950/QĐ-ĐHĐN của Giám đốc ĐHĐN Quy định nhiệm vụ, 

quyền hạn của ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và các đơn vị trực 

thuộc ĐHĐN [H1.1.1.5]. 

Cơ cấu tổ chức của trường bao gồm: Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; 

Hội đồng khoa học và đào tạo; các phòng, tổ chức năng; các khoa; các bộ môn 

thuộc khoa; các trung tâm nghiên cứu và phát triển; Đảng bộ; Công đoàn và 

Đoàn Thanh niên. Trong đó:  

Hội đồng trường: đã được thành lập theo Quyết định số 6440/QĐ-ĐHĐN 

ngày 15 tháng 12 năm 2015, gồm có 15 thành viên [H2.2.1.2]. 

Ban Giám hiệu: gồm hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng. Hiệu trưởng 

đảm nhiệm vai trò quản lý chung và chịu trách nhiệm cao nhất trong việc điều 

hành công việc, các phó hiệu trưởng có nhiệm vụ giúp việc cho hiệu trưởng, mỗi 



-11- 

phó hiệu trưởng phụ trách một số mảng công việc nhất định theo sự phân công 

của hiệu trưởng. 

Hội đồng Khoa học và Đào tạo: đã được thành lập theo Quyết định số 

595/QĐ-CĐCN ngày 07 tháng 12 năm 2015, gồm có 25 thành viên [H2.2.3.1]. 

Các phòng và tổ chức năng gồm có 6 phòng: Phòng Tổ chức - Hành 

chính, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác HSSV, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp 

tác Quốc tế, Phòng Khảo thí, ĐBCLGD, Thanh tra và Pháp chế, Phòng Kế 

hoạch - Tài chính [H2.2.4.8] và Tổ Thư viện. Các đơn vị này đặt dưới sự chỉ đạo 

trực tiếp của Ban Giám hiệu; có nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp đề xuất ý kiến, 

giúp hiệu trưởng tổ chức quản lý và thực hiện mọi mặt công tác của nhà trường. 

Các khoa và bộ môn gồm có: 4 khoa với 15 bộ môn, đào tạo 17 chuyên 

ngành cao đẳng và 9 chuyên ngành trung cấp. Các khoa là đơn vị trực tiếp thực 

hiện nhiệm vụ đào tạo và quản lý sinh viên theo các chuyên ngành thuộc khoa. 

Mỗi khoa được tổ chức thành các bộ môn thực hiện quản lý chuyên môn một 

cách chặt chẽ. 

Trên cơ sở thẩm định và phê duyệt của Đại học Đà Nẵng, nhà trường đã 

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động [H1.1.1.4]. 

2. Điểm mạnh: 

Cơ cấu tổ chức của nhà trường có đầy đủ các bộ phận đáp ứng theo yêu 

cầu của Điều lệ trường cao đẳng và quy định của các cấp; phù hợp với đặc điểm 

hoạt động của trường thành viên thuộc đại học vùng. Do đó nhà trường có nhiều 

thuận lợi trong hoạt động chuyên môn đào tạo và nghiên cứu khoa học. Cơ cấu 

tổ chức gọn nhẹ; các đơn vị có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng nên công việc 

được giải quyết nhanh chóng, kịp thời đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao. 

3. Những tồn tại: 

Vai trò của Hội đồng trường, Hội đồng khoa học và đào tạo chưa phát huy 

mạnh mẽ, chưa hỗ trợ tích cực cho hoạt động chung của nhà trường. 

4. Kế hoạch hành động: 

Xây dựng quy chế làm việc và chương trình công tác của các Hội đồng tư 

vấn nhiệm kỳ 2015 – 2020. 
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5. Tự đánh giá:   Đạt  

Tiêu chí 2.2: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đáp ứng các tiêu chuẩn và thực 

hiện đầy đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định. 

1. Mô tả: 

Hiệu trưởng và các phó hiệu trưởng đáp ứng các tiêu chuẩn và vượt chuẩn 

so với quy định của Điều lệ trường cao đẳng [H2.2.1.1]. Hiệu trưởng do Giám 

đốc ĐHĐN bổ nhiệm [H2.2.2.1]; là người đại diện theo pháp luật của nhà 

trường; chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của nhà 

trường theo các quy định của pháp luật, Điều lệ trường cao đẳng, các quy chế, 

quy định của Bộ GD&ĐT, quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHĐN và nhà 

trường.  

Hiệu trưởng là cán bộ giảng dạy có thâm niên 30 mươi năm; có uy tín, 

phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn cao, với học hàm là phó giáo sư; 

học vị là tiến sĩ; đã kinh qua nhiều chức vụ quản lý các cấp [H2.2.2.2]. Trong 

quá trình thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình, Hiệu trưởng đã xuất sắc 

hoàn thành tốt mọi công việc được giao, lãnh đạo nhà trường đạt được những 

thành quả to lớn trong mọi hoạt động cho cá nhân và tập thể [H2.2.2.3].  

Các phó hiệu trưởng do Giám đốc ĐHĐN bổ nhiệm theo nhiệm kỳ của 

hiệu trưởng [H2.2.2.4] với một phó hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất, một 

phụ trách đào tạo, đảm bảo chất lượng và một phụ trách công tác NCKH và 

HTQT [H2.2.2.5]. Các phó hiệu trưởng là những giảng viên có cơ cấu tuổi đời 

hợp lý, đảm bảo tính kế thừa, có trình độ chuyên môn cao, đã từng kinh qua 

nhiều chức vụ, có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành giảng 

dạy và nghiên cứu khoa học [H2.2.2.6]. Các phó hiệu trưởng đã thực hiện đầy 

đủ quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của Nhà nước; đã tích cực làm việc 

và nghiên cứu khoa học mang lại những thành tích cho nhà trường và bản thân 

[H2.2.2.7]. 

2. Điểm mạnh: 

Ban Giám hiệu đáp ứng các tiêu chuẩn và thực hiện đầy đủ quyền hạn, 

trách nhiệm theo quy định. Trên cơ sở phân công, Ban Giám hiệu đã phát huy 
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được vai trò và bám sát được các mảng công việc mình phụ trách. 

3. Những tồn tại: 

Hầu hết Ban Giám hiệu phải kiêm nhiệm nhiều chức vụ và tham gia giảng 

dạy khá nhiều nên thời gian đầu tư cho công tác quản lý đôi lúc có phần hạn chế. 

4. Kế hoạch hành động: 

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ hạn chế việc kiêm nhiệm nhiều chức vụ 

khác đối với Ban Giám hiệu. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Tiêu chí 2.3: Hội đồng khoa học và đào tạo của trường có đủ thành phần và 

thực hiện được chức năng theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng. 

1. Mô tả: 

Hội đồng khoa học và đào tạo của trường thực hiện đúng theo Điều lệ 

trường cao đẳng [H2.2.1.1], được thành lập theo quyết định của Giám đốc 

ĐHĐN với 29 thành viên nhiệm kỳ 2010-2015 và 25 thành viên nhiệm kỳ 2015-

2020 [H2.2.3.1], đảm bảo cơ cấu và thành phần theo quy định. Hiệu trưởng làm 

chủ tịch hội đồng, các thành viên khác gồm: các phó hiệu trưởng, trưởng các 

khoa chuyên môn, trưởng các phòng, tổ trưởng trực thuộc và một số cán bộ làm 

công tác khoa học có uy tín, kinh nghiệm trong ĐHĐN và đại diện các sở ban 

ngành của thành phố Đà Nẵng. 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng được thực hiện theo đúng 

Điều 13, Mục II, Chương II của Điều lệ trường cao đẳng [H2.2.1.1]; Hội đồng 

đã ban hành quy chế làm việc [H2.2.3.2]; đã thông qua Nghị quyết định hướng 

phát triển của nhà trường giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. Nghị 

quyết của Hội đồng khoa học và đào tạo đã giúp nhà trường định hướng công 

tác xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo; tạo mối quan hệ chặt chẽ hơn với 

các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất; đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu và 

chuyển giao khoa học công nghệ [H2.2.3.3].  

2. Điểm mạnh: 

Hội đồng khoa học và đào tạo có đủ thành phần theo quy định của Điều lệ 

trường cao đẳng. Các thành viên hội đồng thực hiện tốt chức năng tư vấn cho 
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các hoạt động của nhà trường, giúp trường định hướng chiến lược phát triển. 

3. Những tồn tại: 

Theo quy định thành phần Hội đồng khoa học và đào tạo phải có đại diện 

của các cơ quan, doanh nghiệp bên ngoài, nên khó khăn trong việc tổ chức họp 

định kỳ với đầy đủ toàn thể thành viên hội đồng. 

4. Kế hoạch hành động: 

Tổ chức họp toàn thể hội đồng khoa học và đào tạo theo đúng quy định 6 

tháng một lần. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 2.4: Các phòng chức năng, các khoa, các bộ môn trực thuộc trường, 

các bộ môn trực thuộc khoa được tổ chức phù hợp với yêu cầu của trường, có 

cơ cấu và nhiệm vụ theo quy định. 

1. Mô tả: 

Các phòng chức năng, khoa, bộ môn trực thuộc trường được tổ chức phù 

hợp với quy định của Điều lệ trường cao đẳng [H2.2.1.1]. Trong giai đoạn đầu 

mới thành lập, cơ cấu tổ chức của nhà trường gồm có Phòng Hành chính Tổng 

hợp, Phòng Đào tạo & CTHSSV, Tổ Tài vụ, Khoa Cơ khí và Khoa Điện 

[H2.2.4.1]. Do nhu cầu phát triển của nhà trường, một số đơn vị được thành lập 

thêm. Năm 2006 Phòng QLKH&HTQT được thành lập [H2.2.4.2]. Năm 2008, 

Phòng Đào tạo & CTHSSV được tách ra thành 2 phòng: Phòng Đào tạo và 

Phòng Công tác HSSV [H2.2.4.3; H2.2.4.4]. Tháng 3 năm 2007, Tổ Đảm bảo 

chất lượng được thành lập [H2.2.4.5] và đến tháng 11 năm 2008 được đổi tên 

thành Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục theo chỉ đạo của ĐHĐN 

[H2.2.4.6]. Năm 2013 thành lập Tổ Thư viện trực thuộc Ban Giám hiệu được 

tách ra từ Phòng QLKH&HTQT [H2.2.4.7]. Thực hiện theo Thông tư 

08/2014/TT-BGD ĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo ngày 20/3/2014 về việc ban 

hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại 

học thành viên, Đại học Đà Nẵng đã ra Quyết định thành lập 6 phòng chức năng 

trực thuộc trường [H2.2.4.8].  
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Đối với các khoa thì ngay từ khi mới thành lập, nhà trường có hai khoa là 

Khoa Cơ khí và Khoa Điện. Do qui mô đào tạo phát triển, năm 2002 nhà trường 

thành lập thêm Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Khoa Công nghệ Hóa học 

[H2.2.4.9]. Đến nay trường có 4 khoa với 15 bộ môn trực thuộc khoa 

[H2.2.4.10].  

Về cơ cấu nhân sự của các đơn vị này được quy định và bổ nhiệm theo 

nhiệm kỳ hiệu trưởng. Đối với các phòng thì lãnh đạo gồm trưởng phòng và các 

phó trưởng phòng; đối với các khoa thì lãnh đạo khoa gồm có trưởng khoa, phó 

trưởng khoa [H2.2.4.11]. Mỗi đơn vị phòng, khoa, bộ môn đều có các thành viên 

với những công việc theo từng chức danh cụ thể [H2.2.4.12]. 

Nhà trường đã ban hành quy định về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn 

của các phòng, các khoa và tổ trực thuộc trường [H2.2.4.13]. 

2. Điểm mạnh: 

Các phòng chức năng, các khoa, tổ trực thuộc và các bộ môn được tổ chức 

phù hợp với yêu cầu của nhà trường. Nhà trường có quy định chức năng, nhiệm 

vụ và quyền hạn rõ ràng, phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của từng đơn vị. 

3. Những tồn tại: 

Cơ cấu tổ chức của nhà trường hiện nay số lượng khoa còn ít, chưa tương 

xứng với tiềm năng và đội ngũ giảng viên của nhà trường. 

4. Kế hoạch hành động: 

Đẩy mạnh việc thành lập thêm một số ngành và đơn vị khoa mới. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Tiêu chí 2.5: Các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các cơ sở thực hành, 

nghiên cứu khoa học của trường được thành lập và hoạt động theo quy định. 

1. Mô tả: 

Các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các cơ sở thực hành, nghiên cứu 

khoa học của trường được thành lập và hoạt động đúng Điều lệ trường cao đẳng 

[H2.2.1.1]. Nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là đào tạo các cấp học cao đẳng 

và trung cấp chuyên nghiệp thuộc các ngành kỹ thuật mũi nhọn, kết hợp chặt 

chẽ với công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ. 
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Trung tâm Nghiên cứu và triển khai thiết bị nâng chuyển được thành lập năm 

1996, năm 2010 nhà trường thành lập thêm Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan 

hệ Doanh nghiệp [H2.2.5.1], năm 2012 thành lập Trung tâm Đào tạo, Bồi 

dưỡng, Tư vấn Kỹ thuật Công nghệ [H2.2.5.2]. Các trung tâm có Quy chế tổ 

chức và hoạt động, có báo cáo hoạt động hàng năm [H2.2.5.3]. 

Nhà trường hiện có 18 xưởng thực hành và 12 phòng thí nghiệm bao gồm: 

3 xưởng thực hành điện, 10 xưởng thực hành cơ khí, 5 xưởng thực hành xây 

dựng, 1 phòng thí nghiệm điện tử viễn thông, 1 phòng thí nghiệm máy điện, 1 

phòng thí nghiệm tự động hóa, 2 phòng thí nghiệm điện tử, 1 phòng thí nghiệm 

cơ điện tử, 1 phòng thí nghiệm kỹ thuật đo, 1 phòng thí nghiệm công nghệ hóa 

học, 1 phòng thí nghiệm hóa - vi sinh, 1 phòng thí nghiệm hóa cơ bản, 1 phòng 

thí nghiệm công nghệ môi trường, 1 phòng thí nghiệm quá trình thiết bị, 1 phòng 

thí nghiệm sức bền vật liệu [H2.2.5.4]. 

Tất cả các trung tâm, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, đều được sử 

dụng cho học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Trong những năm qua, 

hoạt động khoa học công nghệ của trường đã theo đúng định hướng, thể hiện rõ 

qua các thành quả về công tác nghiên cứu khoa học [H2.2.5.5]. 

2. Điểm mạnh: 

Nhà trường đã tận dụng tốt cơ sở vật chất hiện có để tạo điều kiện cho sự 

ra đời và hoạt động của các trung tâm làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, 

chuyển giao công nghệ. 

3. Những tồn tại: 

Hoạt động của các trung tâm chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của thị 

trường. 

4. Kế hoạch hành động: 

Cần nắm bắt nhu cầu của thị trường, để nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các trung tâm. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Tiêu chí 2.6: Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm trung 

tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có năng lực để triển khai 
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các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của 

nhà trường. 

1. Mô tả: 

Năm 2007 theo chỉ đạo của ĐHĐN, Hiệu trưởng đã ký quyết định thành 

lập Tổ Đảm bảo chất lượng Trường CĐCN gồm 5 thành viên để triển khai các 

hoạt động kiểm định và nâng cao chất lượng đào tạo của trường [H2.2.6.1]. Đến 

năm 2008, Giám đốc ĐHĐN ký quyết định thành lập Tổ KT & ĐBCLGD với  1 

tổ trưởng và 2 nhân viên [H2.2.6.2]. Năm 2014 thành lập các phòng chức năng 

của trong đó có Phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục, Thanh tra và 

Pháp chế [H2.2.6.3] với 1 trưởng và 1 phó trưởng phòng [H2.2.6.4].  

Đội ngũ cán bộ công chức của phòng gồm 7 cán bộ trong đó có 2 thạc sĩ, 

1 cán bộ đang học thạc sĩ Quản lý giáo dục tại nước ngoài, 1 cán bộ đang học 

thạc sĩ Quản lý giáo dục trong nước và 2 có trình độ đại học. Đội ngũ cán bộ của 

phòng có trình độ tin học, ngoại ngữ đảm bảo phục vụ tốt cho công việc 

[H2.2.6.5]. Trưởng và phó phòng đều có chứng chỉ đào tạo kiểm định viên kiểm 

định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp [H2.2.6.6]. Cán bộ 

của phòng đã tham dự các lớp tập huấn văn hóa chất lượng [H2.2.6.7], tự đánh 

giá trường đại học [H2.2.6.8], tập huấn Áp dụng CDIO để phát triển chương 

trình đào tạo [H2.2.6.9], tập huấn “Xây dựng, điều chỉnh và kiểm định chương 

đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA” [H2.2.6.10].  

Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục được triển khai thông 

qua kế hoạch được phê duyệt hằng năm [H2.2.6.11; H2.2.6.12]. Các hoạt động 

đã được triển khai như phối hợp với các khoa dự giờ giảng viên [H2.2.6.13], lấy 

ý kiến sinh viên phản hồi hoạt động giảng dạy [H2.2.6.14], biên soạn các biểu 

mẫu phục vụ cho công việc khảo sát chương trình đào tạo [H2.2.6.15], khảo sát 

tình trạng việc làm sinh viên tốt nghiệp [H2.2.6.16], tổ chức xây dựng ngân 

hàng câu hỏi thi kết thúc học phần [H2.2.6.17]. 

Trong năm 2010, 2013 đơn vị là đầu mối tham mưu xây dựng báo cáo tự 

đánh giá kiểm định chất lượng trường [H2.2.6.18]. Năm 2015, nhà trường đã 

được Đại học Đà Nẵng đánh giá nội bộ [H2.2.6.19]. 
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Bên cạnh đội ngũ chuyên trách về đảm bảo chất lượng, nhà trường còn có 

1 phó hiệu trưởng đã có thẻ kiểm định viên và 4 cán bộ quản lý có chứng chỉ 

đào tạo kiểm định viên [H2.2.6.20]. 

2. Điểm mạnh: 

Hoạt động đảm bảo chất lượng của trường đều căn cứ vào các tiêu chuẩn 

kiểm định chất lượng giáo dục trường để triển khai, theo chỉ đạo của Cục Khảo 

thí và Kiểm định chất lượng giáo dục và của Ban Đảm bảo chất lượng giáo dục 

ĐHĐN. 

3. Những tồn tại: 

Thiếu nhân sự có chuyên môn về đo lường đánh giá; nghiệp vụ đảm bảo 

chất lượng của cán bộ nhân viên trong đơn vị vẫn còn hạn chế, tổ chức hoạt 

động chưa bài bản, còn phải tự tìm tòi học hỏi thêm từ kinh nghiệm của các 

trường trong và ngoài nước. 

4. Kế hoạch hành động:  

Cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ đo lường đánh giá, 

phân tích dữ liệu thống kê. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 2.7: Tổ chức Đảng trong trường cao đẳng phát huy được vai trò lãnh 

đạo và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. 

1. Mô tả: 

Tổ chức Đảng của nhà trường là Đảng bộ cấp cơ sở [H2.2.7.1] trực thuộc 

Đảng bộ Đại học Đà Nẵng với 7 chi bộ trực thuộc [H2.2.7.2]. Các ủy viên Ban 

chấp hành Đảng bộ là những cán bộ có năng lực, giữ vai trò quan trọng ở các 

đơn vị chủ chốt trong nhà trường. 

Đảng ủy trường đã xây dựng quy chế làm việc của cấp uỷ theo từng 

nhiệm kỳ [H2.2.7.3], chương trình làm việc toàn khóa [H2.2.7.4], nghị quyết 

nhiệm kỳ, giữa nhiệm kỳ đại hội [H1.1.2.7; H2.2.7.5], nghị quyết chuyên đề 

[H2.2.7.6] và nghị quyết hàng năm [H2.2.7.7], hàng tháng [H2.2.7.8] để lãnh 

đạo toàn diện, chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường; phối hợp chặt chẽ với 

chính quyền trong việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ 
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chính trị [H1.1.2.1; H2.2.7.9] và chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 

nghị quyết chuyên đề của cấp trên [H2.2.7.10; H2.2.7.11]. 

Đảng bộ đã thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo chất 

lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ và tổ chức sinh hoạt định kỳ với các tổ chức 

đoàn thể Công đoàn [H2.2.7.12], Đoàn Thanh niên [H2.2.7.13], với toàn thể 

CBVC và HSSV [H2.2.7.14]. Công tác phát triển đảng viên trong cán bộ trẻ và 

SV được Đảng bộ hết sức coi trọng nhằm trẻ hoá đội ngũ đảng viên, đảm bảo sự 

kế thừa và phát triển của tổ chức Đảng và sự phát triển bền vững của tổ chức 

Đoàn, Hội [H1.1.1.14; H2.2.7.15].  

Hàng năm, Đảng bộ đều tiến hành sơ kết, tổng kết các hoạt động, các cuộc 

vận động, công tác xây dựng Đảng [H2.2.7.16], và đề ra phương hướng nhiệm 

vụ trọng tâm cho giai đoạn tiếp theo [H2.2.7.17].  

Trong những năm qua, Đảng bộ nhà trường đã lãnh đạo toàn diện và phát 

huy sức mạnh tổng hợp, đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ, động viên được mọi nguồn 

lực, đẩy mạnh sự nghiệp đào tạo đa ngành, đa cấp theo hướng nghề nghiệp ứng 

dụng. Với những thành tích đạt được, Đảng bộ và các chi bộ trong trường liên 

tục được công nhận là Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, vững mạnh tiêu 

biểu [H2.2.7.18] và nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp ủy Đảng 

[H2.2.7.19]. 

2. Điểm mạnh: 

Đảng bộ Trường CĐCN là một tổ chức hoạt động hiệu quả, phát huy được 

vai trò lãnh đạo của Đảng trong các hoạt động của nhà trường. Đảng ủy xây 

dựng nghị quyết cụ thể trong từng năm học, sâu sát trong từng tháng; lãnh đạo 

đơn vị về mọi mặt; xây dựng được khối đoàn kết, gắn bó, nỗ lực, tâm huyết của 

tập thể đảng viên, cán bộ, viên chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và 

xây dựng Đảng bộ, nhà trường ngày một lớn mạnh. 

Đảng bộ Trường CĐCN và các chi bộ nhiều năm đạt tiêu chuẩn tổ chức 

cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, vững mạnh tiêu biểu; nhiều đảng viên được 

các cấp uỷ Đảng tặng giấy khen, bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công 

tác xây dựng Đảng. 
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3. Những tồn tại: 

Ban chi ủy một số chi bộ chưa nắm vững các nghiệp vụ về công tác Đảng 

nên việc hoàn chỉnh hồ sơ xét kết nạp Đảng còn chậm. 

4. Kế hoạch hành động: 

Đảng ủy tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho các chi bộ theo 

nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ trường và xây dựng hướng dẫn, quy trình kết nạp 

Đảng của Đảng bộ. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Tiêu chí 2.8: Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường cao đẳng góp phần 

thực hiện mục tiêu, nguyên lý giáo dục và hoạt động theo quy định của pháp 

luật. 

1. Mô tả: 

Các đoàn thể, tổ chức xã hội của Trường CĐCN gồm Công đoàn 

[H2.2.8.1], Đoàn TNCS Hồ Chí Minh [H2.2.8.2], Hội Sinh viên [H2.2.8.3], Chi 

hội Cựu chiến binh [H2.2.8.4]. Trong những năm qua, các tổ chức đoàn thể 

trong trường đã hoạt động có hiệu quả, ban hành nhiều nghị quyết và triển khai 

thực hiện để góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của trường và 

hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Các đoàn thể, tổ chức xã hội trong trường hoạt động theo đúng chức năng 

nhiệm vụ được quy định trong điều lệ của tổ chức; xây dựng và ban hành quy 

chế làm việc trong nhiệm kỳ [H2.2.8.5; H2.2.8.6].  

Hàng năm các tổ chức đoàn thể đã ban hành nghị quyết, chương trình, kế 

hoạch công tác triển khai đến toàn thể đoàn viên của tổ chức [H2.2.8.7; 

H2.2.8.8; H2.2.8.9; H2.2.8.10]. Việc thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức đã góp 

phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu giáo dục của nhà trường. 

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCSHCM, Hội Sinh viên, Chi hội Cựu 

chiến binh hằng năm đều tiến hành tổng kết công tác để đánh giá kết quả hoạt 

động của tổ chức [H2.2.8.11; H2.2.8.12; H2.2.8.13]; phối hợp với tổ chức Đảng, 

chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường [H2.2.8.14; 

H2.2.8.15], phổ biến đến tất cả các công đoàn viên, đoàn viên thanh niên lịch 
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tiếp CBVC và SVcủa cấp ủy trường, của tổ chức [H2.2.7.14; H2.2.8.16]. 

Công đoàn trường đã tập hợp được sức mạnh của quần chúng trong mọi 

công việc chung, hoạt động theo đúng qui chế và luôn phối hợp với nhà trường 

hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị và bảo vệ quyền lợi của người lao động. 

Công đoàn đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức phong trào thi đua trong 

CBVC. Nhiều năm liền Công đoàn trường được công nhận là công đoàn cơ sở 

vững mạnh xuất sắc [H2.2.8.17], nhiều tập thể và cá nhân được tặng giấy khen, 

bằng khen, cờ thi đua của Công đoàn ĐHĐN, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam [H2.2.8.18].  

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Công nghệ là đơn vị trực 

thuộc Đoàn Đại học Đà Nẵng, trực tiếp tham mưu cho Đảng uỷ, Ban giám hiệu 

trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên, sinh viên, phát động và tổ 

chức phong trào hành động cách mạng của đoàn viên, là cầu nối giữa thanh niên 

với Đảng. 

Đoàn trường tổ chức nhiều chương trình, hoạt động (Rung chuông vàng, 

Sinh viên với biển đảo quê hương, Hội nghị học tốt, Diễn đàn sinh viên nghiên 

cứu khoa học, Liên hoan giọng hát hay sinh viên, Tình nguyện hè, Tiếp sức mùa 

thi, Uống nước nhớ nguồn, hoạt động xã hội, từ thiện…) thu hút được sự quan 

tâm và tham gia đông đảo của sinh viên trường nói riêng cũng như sinh viên các 

trường bạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói chung. Đoàn Trường được các 

tổ chức Đoàn cấp trên công nhận là “Đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc” và tặng 

thưởng nhiều giấy khen, bằng khen [H2.2.8.19]. 

Hội sinh viên Trường CĐCN là một tổ chức đại diện cho toàn thể thanh 

niên trong trường; được Hội sinh viên ĐHĐN công nhận đã thường xuyên phối 

hợp chặt chẽ với Đoàn TNCS khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong 

học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên; giáo dục lý 

tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh 

viên; góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh, phản ánh nhu cầu, nguyện 

vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương chính sách liên quan đến 

sinh viên và tổ chức các câu lạc bộ; tập hợp được nhiều thanh niên tham gia và 
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hoạt động có hiệu quả [H2.2.8.20]. Hội cựu chiến binh hoạt động thường xuyên 

và đúng quy định và được cấp trên tặng nhiều giấy khen [H2.2.8.21]. 

2. Điểm mạnh: 

Các tổ chức đoàn thể trong trường hoạt động theo đúng quy định, có sự 

đoàn kết, thống nhất cao, phát huy tích cực và hiệu quả nhiệm vụ của từng tổ 

chức góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo của trường; được lãnh đạo nhà trường 

và cấp trên đánh giá cao. 

3. Những tồn tại: 

Hoạt động ở một số ít công đoàn bộ phận và chi đoàn TNCS chưa thực sự 

đạt hiệu quả cao do các chủ tịch công đoàn kiêm nhiệm bị chi phối nhiều bởi 

công tác chuyên môn; cán bộ ban chấp hành chi đoàn chưa có kinh nghiệm tổ 

chức phong trào. 

4. Kế hoạch hành động: 

Định kỳ 2 năm một lần, tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn 

và công tác Đoàn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các tổ chức đoàn thể. Tập trung 

xét chọn, tuyển chọn những đoàn viên thực sự có năng lực và tâm huyết vào 

hàng ngũ lãnh đạo các tổ chức đoàn thể xã hội. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Tiêu chí 2.9: Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý 

chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

1. Mô tả: 

Đội ngũ cán bộ quản lý của nhà trường đáp ứng tiêu chuẩn của Điều lệ 

trường cao đẳng [H2.2.1.1] gồm có 41 cán bộ có phẩm chất đạo đức [H2.2.9.1] 

và năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu trong đó có trình độ tiến sĩ là 13, thạc 

sĩ là 26, cán bộ có trình độ đại học là 5 [H2.2.9.2]. 

Đội ngũ cán bộ quản lý được lựa chọn công khai, dân chủ và việc bổ 

nhiệm được tiến hành theo đúng trình tự thủ tục và quy định hiện hành 

[H2.2.9.3]. Nhà trường đã tiến hành các bước bổ nhiệm theo đúng quy trình và 

khách quan nhờ đó đã xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo 

đức đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. 
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Đội ngũ cán bộ quản lý của trường có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và 

vượt chuẩn, một số cán bộ đã học qua các lớp về bồi dưỡng về chính trị, các lớp 

quản lý Nhà nước và có kinh nghiệm trong quản lý giáo dục [H2.2.9.4].  

Các cán bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện đúng chủ 

trương chính sách của Đảng và Nhà nước; các cán bộ quản lý luôn nêu cao tinh 

thần trách nhiệm trong công việc, có nhiều cán bộ đã đạt được bằng khen, giấy 

khen của cấp trên, đồng thời được những danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 

chiến sĩ thi đua cấp Bộ [H2.2.9.5]. 

2. Điểm mạnh: 

Đội ngũ cán bộ quản lý được đào tạo chính quy qua nhiều lớp bồi dưỡng, 

có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn tạo mọi điều kiện để đội ngũ 

cán bộ trẻ tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn. 

3. Những tồn tại: 

Đa số đội ngũ cán bộ quản lý là trẻ, nên có phần hạn chế về kinh nghiệm 

quản lý. 

4. Kế hoạch hành động: 

Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trẻ. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Kết luận về Tiêu chuẩn 2: 

Trường Cao đẳng Công nghệ là cơ sở giáo dục đại học thành viên của ĐHĐN có 

cơ cấu tổ chức đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ trường cao đẳng, của trường 

thành viên thuộc đại học vùng. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của nhà trường xứng 

đáng là trường cao đẳng hàng đầu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.  

Trường có đầy đủ bộ phận chức năng theo đúng quy định của Nhà nước nói 

chung và của ngành giáo dục và đào tạo nói riêng. Đội ngũ cán bộ quản lý có trình độ 

học hàm, học vị cao; có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đáp ứng theo yêu 

cầu; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp tốt; có tinh thần trách nhiệm cao và yêu 

nghề. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý ngày càng không ngừng được hoàn thiện, để 

phát triển trở thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trong tương lai. 
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Tiêu chuẩn 3: Chương trình đào tạo 

Mở đầu:  

 Xây dựng CTĐT và định kỳ cập nhật là nhiệm vụ quan trọng được nhà 

trường thực hiện từ khi chuyển sang hình thức đào tạo tín chỉ (năm 2006). 

CTĐT của trường được xây dựng theo các văn bản, quy định hiện hành của Bộ 

Giáo dục - Đào tạo và của Đại học Đà Nẵng, bám sát chuẩn đầu ra, mục tiêu đào 

tạo và nhu cầu xã hội. Kể từ khi chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ, 

trường đã có 4 lần điều chỉnh CTĐT. Sau 1 năm thực hiện đào tạo theo học chế 

tín chỉ, năm 2007, nhà trường đã biên soạn lại CTĐT theo hướng rút gọn từ 150 

tín chỉ xuống còn 125 tín chỉ và áp dụng cho khóa 2008. Tiếp đến cũng trong 

năm 2008 nhà trường đã tổ chức biên soạn lại toàn bộ 12 CTĐT từ 125 tín chỉ 

thành CTĐT 105 tín chỉ và mở thêm 2 ngành mới bắt đầu từ áp dụng từ khóa 

2009. Sau 3 năm triển khai chương trình 105 tín chỉ, năm 2011 nhà trường đã 

tiến hành rà soát, cụ thể hóa mục tiêu đào tạo thành chuẩn đầu ra và cập nhật 

toàn bộ 14 CTĐT, đồng thời mở thêm 3 ngành đào tạo mới từ khóa đào tạo 

2012. Năm 2014, nhà trường đã triển khai biên soạn lại CTĐT và áp dụng 

CTĐT phiên bản mới cho khóa 2015. 

Tiêu chí 3.1: Chương trình đào tạo của trường cao đẳng được xây dựng theo 

các quy định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có sự tham 

khảo chương trình đào tạo của các trường cao đẳng có uy tín trong nước 

hoặc trên thế giới; có sự tham gia của các nhà khoa học chuyên môn, giảng 

viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển 

dụng lao động và người đã tốt nghiệp. 

1. Mô tả: 

Hiện nay, 17 ngành đào tạo thuộc hệ cao đẳng tại Trường đều có đầy đủ 

các CTĐT. Rút kinh nghiệm từ những lần thay đổi CTĐT trước đây, để hướng 

dẫn việc xây dựng CTĐT, Trường CĐCN đã ban hành Quy định về quản lý 

giảng dạy và kiểm tra đánh giá [H3.3.1.1] làm cơ sở cho các bộ môn, khoa thực 

hiện việc xây dựng, biên soạn, cập nhật CTĐT một cách khoa học, đầy đủ, hệ 

thống, theo đúng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục - Đào tạo [H3.3.1.2]. Các 
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phiên bản CTĐT được biên soạn theo cấu trúc chương trình khung do Bộ 

GD&ĐT ban hành [H3.3.1.3], thể hiện ở phân bổ cấu trúc và số lượng tín chỉ 

của 2 nhóm học phần giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp. Đối với tất 

cả các ngành, khối kiến thức giáo dục đại cương chiếm tỉ lệ khoảng 30%, khối 

kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (khoảng 70 tín chỉ) được phân bổ cho các học 

phần lý thuyết từ 45 đến 50 tín chỉ, các học phần thực hành, thực tập, đồ án từ 

20 đến 25 tín chỉ [H3.3.1.4]. Các học phần bắt buộc về giáo dục chính trị (10 tín 

chỉ), các học phần khoa học cơ bản, ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, giáo 

dục quốc phòng, an ninh theo đúng các yêu cầu các thông tư hướng dẫn của Bộ 

GD&ĐT [H3.3.1.5].  

Để điều hành việc xây dựng các CTĐT, nhà trường đã thành lập Ban chỉ 

đạo xây dựng CTĐT gồm Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo, cán bộ quản lý ở các 

khoa và các GV có kinh nghiệm [H3.3.1.6]. Ban chỉ đạo xây dựng CTĐT giao 

nhiệm vụ cho các khoa và các bộ môn thực hiện việc khảo sát và phân tích, xác 

định nhu cầu nhân lực, yêu cầu của người sử dụng lao động ở mỗi ngành đào tạo 

[H3.3.1.7] dựa trên việc tổng hợp các ý kiến khảo sát đối với mỗi đối tượng 

[H3.3.1.8]. Căn cứ vào kết quả phân tích khảo sát ở mỗi ngành, Ban chỉ đạo tổ 

chức họp để định hướng mục tiêu và chuẩn đầu ra của các CTĐT, thống nhất 

việc phân bố tỷ lệ các khối kiến thức, các loại học phần, định hướng cây chương 

trình và xây dựng kế hoạch triển khai [H3.3.1.9].  

Ngay từ khi bắt đầu biên soạn các CTĐT theo học chế tín chỉ vào năm 

học 2006-2007, ngoài việc bám sát mục tiêu, chuẩn đầu ra, khối lượng kiến thức 

cần thiết nhà trường đã yêu cầu các khoa, bộ môn tham khảo một số CTĐT của 

các trường đại học thuộc khối ngành kỹ thuật công nghệ trong và ngoài nước, có 

chú trọng đặc điểm liên thông khi SV tiếp tục học lên đại học và hướng đến sự 

hội nhập quốc tế khi SV ra trường đi làm. Có thể kể một số CTĐT mà các khoa, 

bộ môn trong trường tham khảo: chương trình đào tạo các ngành của Đại học 

Bách khoa – Đại học Đà Nẵng [H3.3.1.10], Đại học Bách khoa Thành phố Hồ 

Chí Minh [H3.3.1.11], Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 

[H3.3.1.12], Đại học Công nghệ Swinburne - Australia, Santiago Canyon 
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College của Hoa Kỳ, các ngành đào tạo của hệ thống Community College vùng 

North Carolina - Hoa Kỳ [H3.3.1.13]. Nhằm đảm bảo cho CTĐT được xây dựng 

bám sát với thực tiễn, phù hợp với nhu cầu xã hội, trong quá trình xây dựng, 

biên soạn CTĐT của mỗi ngành ngoài sự tham gia của các nhà khoa học chuyên 

môn, giảng viên, cán bộ quản lý, nhà trường còn mời đại diện của các tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và người đã tốt nghiệp tham gia 

đóng góp ý kiến phản biện về cấu trúc và nội dung chương trình thông qua các 

phiếu khảo sát CTĐT [H3.3.1.14]. Tất cả các ý kiến phản hồi đều được các 

khoa, bộ môn nghiêm túc tiếp thu thể hiện qua các biên bản họp phân tích, đánh 

giá các ý kiến phản hồi của bộ môn [H3.3.1.15] và của Hội đồng khoa học và 

đào tạo cấp khoa được lưu trong CTĐT [H3.3.1.4]. Các CTĐT sau khi lấy ý 

kiến phản hồi của các bên liên quan được đưa ra Hội đồng thẩm định 

[H3.3.1.16] thẩm định lần cuối [H3.3.1.17] trước khi đưa ra Hội đồng khoa học 

và đào tạo trường xem xét tiến hành trình Hiệu trưởng [H3.3.1.4] ký quyết định 

ban hành. 

2. Điểm mạnh: 

Nhà trường đã ban hành các điều khoản hướng dẫn thực hiện xây dựng, 

biên soạn, cập nhật CTĐT một cách khoa học, hệ thống, theo đúng quy định 

hiện hành của Bộ Giáo dục - Đào tạo thông qua Quy định về quản lý giảng dạy 

và kiểm tra đánh giá.  

Trong quá trình biên soạn đã tham khảo các CTĐT của các đại học trong 

và ngoài nước để đảm bảo tính khoa học, cập nhật và liên thông. 

Chương trình đào tạo đã được xây dựng, phản biện bởi đội ngũ cán bộ 

quản lý và GV có kinh nghiệm, phù hợp với mục tiêu đào tạo theo định hướng 

nghề nghiệp ứng dụng; có tham khảo ý kiến đóng góp của người học đã tốt 

nghiệp và của doanh nghiệp có sử dụng lao động tốt nghiệp từ trường. 

3. Những tồn tại:  

Một số doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp chưa tích cực đóng góp ý kiến để nhà trường điều chỉnh bổ sung kịp thời 

chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tế.  
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4. Kế hoạch hành động: 

Tăng cường mối liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp thông qua các các hình thức mời tham gia hội thảo, tham gia giảng dạy 

các chuyên đề, hướng dẫn SV tốt nghiệp, hướng dẫn thực tập…để các đơn vị 

này một mặt vừa nắm vững CTĐT, mặt khác vừa tạo quan hệ tốt để việc tham 

gia góp ý, phản biện chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các học phần được 

hiệu quả hơn đáp ứng sự thay đổi và nhu cầu của xã hội.  

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 3.2: Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp 

lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ 

năng của đào tạo trình độ cao đẳng và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực 

của thị trường lao động. 

1. Mô tả:  

Trong mỗi CTĐT của từng ngành đều thể hiện rõ mục tiêu đào tạo, chuẩn 

đầu ra và cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp phù hợp với mục tiêu chung của 

trường là đào tạo cử nhân cao đẳng theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng 

[H3.3.2.1]. Mục tiêu đào tạo của các CTĐT đều được công bố công khai trong 

niên giám [H1.1.1.7] và trên trang web của nhà trường [H3.3.2.2]. Từ mục tiêu 

đó, các ngành xây dựng chuẩn đầu ra cụ thể cho từng CTĐT. Các chuẩn đầu ra 

được nêu rõ ràng, cụ thể về kiến thức, kỹ năng, đạo đức, hành vi và đặc biệt chú 

trọng đến hình thành năng lực phát triển, năng lực tự học của người học sau khi 

tốt nghiệp. Ngoài ra, các mục tiêu ở mỗi CTĐT cũng được phản ánh và cụ thể 

hóa khi viết đề cương chi tiết của mỗi học phần [H3.3.1.4] trong CTĐT đó. 

Nhằm hướng đến 2 mục tiêu là trang bị kỹ năng cho SV tốt nghiệp tham 

gia thị trường lao động và trang bị kiến thức nền để học liên thông lên bậc cao 

hơn, tất cả các CTĐT của trường đều có cấu trúc hợp lý và được thiết kế một 

cách có hệ thống theo các khối kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở, kiến thức 

chuyên ngành với số tín chỉ tương ứng là 30(2), 25(5), 50(5) đi kèm với khối 

kiến thức kỹ năng mềm [H3.3.1.9]. Trong mỗi khối kiến thức đại cương, cơ sở 

ngành và chuyên ngành đều có đủ 3 loại học phần bắt buộc, tự chọn bắt buộc và 
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tự chọn tự do [H3.3.1.4]. Điều này cho phép người học chủ động lựa chọn định 

hướng trang bị kiến thức để học tiếp liên thông lên đại học hoặc định hướng 

trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để chuẩn bị làm việc ngay sau khi tốt 

nghiệp. Khối các học phần tự chọn cho phép bổ sung dễ dàng các học phần mới, 

đáp ứng yêu cầu cập nhật thường xuyên CTĐT, đồng thời đáp ứng các yêu cầu 

linh hoạt của thị trường lao động. Cấu trúc này rất hợp lý, xét theo đặc thù mục 

tiêu đào tạo của cấp cao đẳng. Bên cạnh đó, số lượng tín chỉ của mỗi loại học 

phần, của mỗi CTĐT: lý thuyết (45-50 tín chỉ) - thực hành, thí nghiệm, thực tập 

(15-20 tín chỉ) - đồ án (53 tín chỉ) được xác định phù hợp với khối lượng kiến 

thức và kỹ năng cần phải hình thành cho người học [H3.3.1.8]. Các học phần 

tiên quyết, song hành đều được nêu cụ thể trong chương trình và đề cương chi 

tiết bảo đảm tính hợp lý của CTĐT. 

Ma trận chuẩn đầu ra [H3.3.2.3] cùng với phân bổ chuẩn theo học kỳ và 

cây chương trình [H3.3.2.4] của các CTĐT là minh chứng cho sự đáp ứng yêu 

cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng cũng như tính hệ thống và tính khoa học của 

mỗi CTĐT. Căn cứ vào phân bổ chuẩn và cây chương trình, SV có thể tham 

khảo để tự mình thiết kế kế hoạch và tiến độ học tập của toàn khóa học, tùy biến 

theo điều kiện riêng của cá nhân, làm cơ sở để đăng ký thời khóa biểu học tập 

mỗi học kỳ. 

Thông qua Hội thảo đào tạo nghề nghiệp gắn với nhu cầu xã hội 

[H3.3.2.5] và các chuyến đi khảo sát doanh nghiệp [H3.3.2.6], nhà trường đã 

nhận được một số ý kiến, đề nghị từ các đơn vị sử dụng lao động về yêu cầu đối 

với SV tốt nghiệp, từ đó làm cơ sở để điều chỉnh, cập nhật CTĐT nhằm đáp ứng 

nhu cầu của thị trường lao động. Triển khai học kỳ doanh nghiệp là một điểm 

mới trong CTĐT của nhà trường nhằm trang bị kỹ năng xử lý tình huống, kỹ 

năng làm việc; hợp tác hướng đến việc đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động 

[H3.3.2.7]. Ngoài ra, việc mở thêm 5 ngành mới [H3.3.2.8]: ngành Xây dựng hạ 

tầng đô thị, ngành Kiến trúc công trình (năm 2008); ngành Công nghệ sinh học, 

ngành Hệ thống thông tin quản lý và ngành Quản lý xây dựng (năm 2012) cũng 

nhằm mục đích đáp ứng đa dạng nhu cầu xã hội. Đại diện Công ty Shinko 
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Technos đánh giá cao kỹ năng nghề nghiệp và khả năng chuyên môn của sinh 

viên tại trường: “... có tay nghề và nền tảng kiến thức tốt, có tinh thần cầu thị, 

ham học hỏi….” [H3.3.2.9]. 

2. Điểm mạnh:  

Tất cả các ngành đào tạo đều có mục tiêu rõ ràng, thể hiện cụ thể bằng các 

chuẩn đầu ra. Các học phần trong CTĐT của mỗi ngành được cấu trúc hợp lý, 

thiết kế có hệ thống thể hiện rõ trong ma trận chuẩn đầu ra, cây chương trình và 

phân bố chuẩn theo học kỳ. Việc triển khai “Học kỳ doanh nghiệp” là một điểm 

mới trong CTĐT thể hiện khả năng đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. 

3. Những tồn tại: 

Việc triển khai “Học kỳ doanh nghiệp” chưa được triển khai cho tất cả các 

SV ở tất cả các ngành đào tạo. 

4. Kế hoạch hành động:  

Năm 2017-2018, nhà trường chỉ đạo các khoa, bộ môn tăng cường đặt 

quan hệ với các doanh nghiệp mới, phát triển các mối quan hệ sẵn có thông qua 

việc ký các biên bản ghi nhớ, hợp tác nhằm tạo điều kiện cho SV thực hiện “Học 

kỳ doanh nghiệp”. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 3.3: Các học phần, môn học trong chương trình đào tạo có đủ đề 

cương chi tiết, tập bài giảng hoặc giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng mục 

tiêu của học phần, môn học. 

1. Mô tả:  

Đề cương chi tiết, tập bài giảng và tài liệu tham khảo là một phần không 

thể thiếu trong chương trình đào tạo, tất cả các học phần, môn học trong chương 

trình đào tạo của nhà trường có đủ đề cương chi tiết, tập bài giảng và tài liệu 

tham khảo [H3.3.1.4]. Khi triển khai xây dựng chương trình đào tạo theo hệ 

thống tín chỉ từ năm 2006, giảng viên từ các bộ môn trong trường và các giảng 

viên ngoài trường bám sát mục tiêu của học phần, môn học biên soạn đề cương 

chi tiết theo mẫu do nhà trường đề ra [3.3.3.1]. 

Nhà trường cũng đã ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm 
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định, duyệt và sử dụng giáo trình (tập bài giảng) lưu hành nội bộ [3.3.3.2],trên 

cơ sở mục tiêu giảng dạy, nội dung học phần, giáo trình và tài liệu tham khảo 

trong đề cương chi tiết học phần, giảng viên biên soạn bài giảng, tài liệu hướng 

dẫn thí nghiệm, thực hành theo mẫu của nhà trường[3.3.3.3]. 

Hệ thống WebCT (Web Course Tool) được xây dựng từ năm 2006 tích 

hợp với hệ thống thông tin của nhà trường, phân quyền đến tất cả giảng viên có 

tham gia giảng dạy tại trường, cho phép giảng viên xuất bản tài liệu học tập theo 

từng học phần trên mạng internet [H3.3.3.4] và sinh viên có đăng ký học phần 

được truy xuất dễ dàng. Hệ thống này hiện có tài liệu của 235 học phần của tất 

cả các ngành đào tạo [H3.3.3.5]. 

2. Điểm mạnh: 

Tất cả các học phần, môn học đều có đề cương chi tiết, giáo trình và tài 

liệu tham khảo cho giảng viên biên soạn bài giảng và sinh viên học tập. Bên 

cạnh thư viện của trường còn có Trung tâm Thông tin Học liệu của ĐHĐN với 

nguồn tài liệu trong và ngoài nước phong phú cho giảng viên và SV học tập 

nghiên cứu.  

Hệ thống WebCT tạo ra hạ tầng hệ thống tốt, là tiền đề cơ sở cho việc số 

hóa tài liệu giảng dạy - học tập một cách thuận lợi. 

3. Những tồn tại: 

Bài giảng, tài liệu học tập của một số học phần vẫn chưa được cập nhật 

mới trên hệ thống WebCT khi có sự điều chỉnh. 

4. Kế hoạch hành động:  

Nhà trường yêu cầu các bộ môn và mỗi giảng viên lập kế hoạch bổ sung 

bài giảng và tài liệu học tập của học phần, môn học trên hệ thống WebCT trong 

năm học 2017-2018. Đưa tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ soạn thảo và cập nhật tài 

liệu trên WebCT thành tiêu chuẩn xét thi đua khen thưởng hàng năm dành cho 

giảng viên. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 3.4: Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên 

cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế, các ý kiến phản hồi từ các 
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nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ 

chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương và của ngành. 

1. Mô tả:  

Trường Cao đẳng Công nghệ - Đại học Đà Nẵng là một cơ sở đào tạo về 

kỹ thuật công nghệ theo hướng nghề nghiệp - ứng dụng, với trách nhiệm đào tạo 

nguồn nhân lực có tay nghề cao cho khu vực miền Trung- Tây Nguyên cũng như 

cả nước, các chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên những quy định của Bộ 

GD&ĐT [H3.3.1.2] và Hiệu trưởng đã ban hành Hướng dẫn xây dựng chương 

trình đào tạo [H3.3.1.1] . Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường 

được xây dựng từ năm học 2006, từng bước chuyển đổi từ chương trình đào tạo 

theo niên chế 180 đơn vị học trình thành chương trình đào tạo theo học chế tín 

chỉ 150 tín chỉ; rút ngắn còn 125 tín chỉ vào năm 2007; xây dựng lại thành 

chương trình đào tạo 105 tín chỉ vào năm 2008; biên soạn điều chỉnh, bổ sung 

chuẩn đầu ra năm 2011 và tiếp tục điều chỉnh theo hướng ứng dụng vào năm 

2014-2015. Sự điều chỉnh, thay đổi cũng được thể hiện trong nội dung niên giám 

của mỗi năm học [H1.1.1.7]. Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, nhà trường 

cũng đã ban hành Quy định về quản lý giảng dạy và kiểm tra, đánh giá trong đó 

có việc định kỳ biên soạn và điều chỉnh chương trình đạo tạo 5 năm một lần 

[H3.3.1.1]. 

Định kỳ, nhà trường thành lập Ban chỉ đạo điều chỉnh chương trình đào 

tạo, thực hiện việc tổ chức và triển khai biên soạn điều chỉnh chương trình đào 

tạo [H3.3.1.6]. Các học phần đã được điều chỉnh, bổ sung mỗi khi biên soạn lại 

chương trình đào tạo. Kể từ phiên bản chương trình đào tạo 2006 với 444 học 

phần của 13 ngành đào tạo, chuyển sang chương trình đào tạo 2008 có 434 học 

phần của 15 ngành đào tạo - đã điều chỉnh thay đổi bổ sung 134 học phần. 

Chương trình đào tạo 2011 được biên soạn lại có 537 học phần của 17 chuyên 

ngành đào tạo đã điều chỉnh và bổ sung 216 học phần. Các số liệu này là minh 

chứng cho việc định kỳ điều chỉnh bổ sung chương trình đào tạo. 

Chương trình đào tạo cũng được xây dựng, điều chỉnh và bổ sung có tham 
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khảo từ chương trình của các trường trong và ngoài nước. Khi chuẩn bị triển 

khai đào tạo tín chỉ, nhà trường đã cử đoàn đến tham quan học tập tại các trường 

Đại học Bách khoa Đà Nẵng, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại 

học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật 

Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đào tạo của các trường đại học nước 

ngoài như Đại học Bách khoa Tiểu bang California, Đại học Irvine California, 

Đại học Swinburne - Australia, Trường Cao đẳng Vieux Montreal - Canada 

[H3.3.1.13] đã được nhà trường tham khảo khi xây dựng và điều chỉnh các 

chương trình đào tạo. 

Nhà trường đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của nhiều doanh 

nghiệp như Công ty Ô tô Trường Hải, Công ty TNHH Hưng Nghiệp (Đồng 

Nai), Công ty Cao su Đà Nẵng, nhà trường đã bổ sung các học phần như Kỹ 

năng giao tiếp, Pháp luật và nghề nghiệp... vào chương trình đào tạo của các 

ngành qua khảo sát chương trình đào tạo với các đối tượng là doanh nghiệp 

[H3.3.4.1] và SV [H3.3.4.2]. Trong năm 2010 nhà trường đã tiến hành khảo sát 

một số doanh nghiệp [H3.3.4.3; H3.3.4.4], đến năm 2014 nhà trường đã tổ chức 

đoàn khảo sát trực tiếp đến các doanh nghiệp để lấy ý kiến góp ý về chất lượng 

đào tạo và chương trình đào tạo [H3.3.2.6]. Trường cũng đã nhận được ý kiến 

phản hồi về chương trình đào tạo qua các phiếu khảo sát SV mới tốt nghiệp 

[H3.3.4.5]. Thông tin phản hồi của SV tốt nghiệp tại trang web 

http://www.dct.udn.vn/daotao/tkfbtn.asp cũng được tham khảo để điều chỉnh 

CTĐT [H3.3.4.6]. 

Nội dung điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo cũng được đúc kết từ 

định hướng phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Đà Nẵng [H3.3.4.7]. Sinh 

viên tốt nghiệp đã đáp ứng được nhu cầu nhân lực của địa phương và khu vực; 

đã có nhiều doanh nghiệp tuyển dụng SV của trường [H3.3.4.8]. 

2. Điểm mạnh:  

Chương trình đào tạo của trường đã định kỳ được cập nhật bổ sung điều 

chỉnh sau mỗi lộ trình 5 năm trên cơ sở đúc kết từ định hướng phát triển kinh tế, 

xã hội của thành phố Đà Nẵng và góp ý, phản biện của các đối tượng liên quan. 
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3. Những tồn tại: 

Việc điều chỉnh - biên soạn lại chương trình đào tạo chưa được tiến hành 

thông qua các khảo sát đánh giá bài bản, chủ yếu dựa trên phản hồi của cộng 

đồng doanh nghiệp và nhận thức thực tiễn của đội ngũ cán bộ quản lý và giảng 

viên, sinh viên tốt nghiệp ở các bộ môn và khoa. 

4. Kế hoạch hành động:  

Năm học 2017-2018, nhà trường sẽ chỉ đạo các bộ môn, khoa tăng cường 

triển khai việc khảo sát lấy ý kiến các doanh nghiệp nhiều hơn. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 3.5: Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên 

thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác. 

1. Mô tả:  

Kể từ khi chuyển đổi từ hình thức đào tạo từ học chế niên chế sang học 

chế tín chỉ (năm 2006) đến nay, 17 CTĐT của trường được xây dựng từ 2 khối 

kiến thức là giáo dục đại cương và giáo dục chuyên nghiệp mà cơ sở là các học 

phần (modun) [H3.3.3.1] đã tạo thuận lợi cho nhà trường thiết kế CTĐT theo 

hướng đảm bảo tính liên thông lên trình độ đại học trong trường hợp SV học liên 

thông sau khi tốt nghiệp [H3.3.5.1]; đảm bảo tính liên thông với các CTĐT khác 

trong trường hợp SV có nguyện vọng học bằng thứ 2 [H3.3.5.2] cũng như trang 

bị kỹ năng nghề nghiệp trong trường hợp SV có nguyện vọng đi làm ngay sau 

khi tốt nghiệp [H3.3.5.3].  

Hướng đến mục tiêu SV sẽ đi làm ngay sau khi tốt nghiệp, ngay từ phiên 

bản CTĐT 2011, một số học phần giáo dục đại cương cũng như chuyên ngành 

được chuyển thành học phần tự chọn để cho phép SV tự quyết định lựa chọn 1 

trong 2 hướng: chuẩn bị học tiếp liên thông lên đại học hoặc chú trọng học khối 

kiến thức kỹ năng nghề để đi làm ngay sau khi tốt nghiệp [H3.3.5.4]. Đến CTĐT 

năm 2015, một số các học phần đào tạo kỹ năng cũng đã được bổ sung 

[H3.3.5.5]. 

Hướng đến mục tiêu trang bị kiến thức cho SV học liên thông lên đại học, 

tất cả 17 CTĐT được cấu trúc khối kiến thức giáo dục đại cương tương đương 
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với bậc đại học - tiêu biểu là số tín chỉ các học phần khoa học cơ bản (13-15 tín 

chỉ) và các học phần giáo dục chính trị (10 tín chỉ). Các học phần cơ sở của các 

chuyên ngành cũng được phân bổ số tín chỉ tương đương với các học phần cơ sở 

ở bậc đại học [H3.3.5.6]. Với cấu trúc CTĐT của tất cả các ngành như trên thì 

SV sau khi tốt nghiệp tại trường CĐCN có thể học liên thông lên đại học tại 

trường Đại học Bách khoa và Đại học Kinh tế (ngành Hệ thông thông tin Quản 

lý) tại Đại học Đà Nẵng. Không những thế, SV còn được xem xét miễn giảm 

một số tín chỉ (có thể đến khoảng 60%) của CTĐT đại học [H3.3.5.2] Kết quả 

khảo sát năm 2010 cho thấy 77% SV tốt nghiệp trong năm tiếp tục học liên 

thông đại học [H3.3.4.11]. Không chỉ riêng ở Đại học Bách khoa và Đại học 

Kinh tế thuộc Đại học Đà Nẵng mà SV tốt nghiệp tại Trường CĐCN có thể học 

liên thông lên đại học ở tất cả các trường đại học kỹ thuật công nghệ trong cả 

nước, theo các quy định về đào tạo liên thông đã được Bộ GD&ĐT ban hành 

[H3.3.5.7; H3.3.5.8; H3.3.5.9]. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã đẩy mạnh việc 

xúc tiến các hoạt động liên kết, hợp tác đào tạo quốc tế thông qua các CTĐT 

liên thông từ cao đẳng lên đại học để cho phép SV tốt nghiệp CĐCN có thể học 

liên thông lên đại học theo các chương trình quốc tế. Chương trình đào tạo 

ngành Công nghệ Thông tin của trường đã được Trường Đại học Khoa học 

Công nghệ Lunghwa, Đài Loan công nhận và ký kết liên thông lên đại học 

[H3.3.5.10]. Đã có 5 SV ngành CNTT học liên thông tại Đại học Lunghwa 

[H3.3.5.11], 2 trong số đó đã tiếp tục học lên bậc cao học. 

Hướng đến mục tiêu liên thông sang ngành đào tạo khác, học cùng lúc 2 

ngành, CTĐT đã được thiết kế với các học phần chung thuộc khối kiến thức 

giáo dục đại cương và kiến thức cơ sở - giao thoa giữa nhiều ngành - để tạo điều 

kiện thuận lợi cho việc học liên thông ngang từ ngành này sang ngành khác 

[H3.3.1.4]. Đến năm 2013 đã có 78 SV tốt nghiệp 2 chuyên ngành đào tạo tại 

Trường CĐCN [H3.3.5.12]. 

2. Điểm mạnh:  

Chương trình đào tạo của các ngành được xây dựng có tính liên thông dọc 

với các CTĐT của các trường đại học trong và ngoài nước thể hiện qua các biên 
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bản ghi nhớ thỏa thuận công nhận và chuyển đổi tín chỉ đào tạo liên thông cao 

đẳng lên đại học với Trường Đại học Bách khoa, Đại học Kinh tế thuộc ĐHĐN 

cũng như biên bản hợp tác nghiên cứu và đào tạo với Trường Đại học Lunghwa, 

Đài Loan.  

Tính liên thông ngang giữa các CTĐT trong cùng cấp học được thể hiện 

rõ ràng thông qua số lượng SV tham gia học cùng lúc 2 chương trình. 

Đảm bảo mục tiêu học liên thông đã tạo ra sức hút tuyển sinh của nhà 

trường trong nhiều năm qua. 

3. Những tồn tại: 

Việc xúc tiến liên thông với các trường đại học nước ngoài mới chỉ thực 

hiện ở ngành Công nghệ Thông tin với quy mô còn hạn chế, chưa mở rộng được 

cho các ngành khác. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn kinh phí đào tạo ở các 

trường nước ngoài khá cao, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến các SV khi 

tiếp tục học liên thông lên đại học ở nước ngoài. 

4. Kế hoạch hành động:  

Đẩy mạnh hợp tác đào tạo, tìm kiếm các nguồn kinh phí hỗ trợ cũng như 

mở rộng liên kết với các trường nước ngoài để xúc tiến các chương trình đào tạo 

liên thông quốc tế cho nhiều ngành. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 3.6: Chương trình đào tạo được định kỳ đánh giá và thực hiện cải 

tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá. 

1. Mô tả:  

Nhằm cải tiến chất lượng, tạo ra được CTĐT đạt hiệu quả cao trong 

nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội cho khu vực miền 

Trung và Tây nguyên. Nhà trường đã ban hành quy định về thời gian điều chỉnh 

CTĐT được thực hiện hằng năm và định kỳ 5 năm phải biên soạn lại CTĐT 

[3.3.3.1]. 

Mỗi năm, nhà trường đều tiến hành khảo sát SV tốt nghiệp về CTĐT vào 

thời điểm sinh viên nhận bằng tốt nghiệp [3.3.6.1] và phản hồi về khóa học trên 

hệ thống website của trường [3.3.6.2]. Tổ chức xem xét chất lượng và đánh giá 
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góp ý bởi các doanh nghiệp về CTĐT, thông qua các hoạt động như Hội thảo 

nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ [3.3.5.4], Hội thảo Nhà trường 

và Doanh nghiệp hợp tác trong đào tạo và tuyển dụng [3.3.6.3]. 

Việc điều chỉnh CTĐT được dựa trên cơ sở cập nhật của thị trường nhân 

lực, thông qua công tác khảo sát doanh nghiệp bằng các phiếu khảo sát [3.3.6.4] 

và đi thực tế đến các doanh nghiệp [3.3.2.6].  

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các bên liên quan [3.3.6.5], nhà trường đã 

thực hiện việc điều chỉnh, biên soạn lại CTĐT nhằm nâng cao chất lượng đào 

tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Chương trình đào tạo đã được cập nhật, nâng cấp 

với 2 phiên bản gần nhất (phiên bản năm 2011 và năm 2015) cho 17 ngành đào 

tạo và 16 ngành liên thông [3.3.5.5], với phiên bản CTĐT 2015 (phiên bản 2.0) 

đã có 232 học phần mới bổ sung, trong đó có 50 học phần thực hành, thí 

nghiệm, 139 học phần lý thuyết và 15 học phần đồ án. Một trong những điểm 

nổi bật của phiên bản 2015 là thêm mới học phần Học kỳ doanh nghiệp cho tất 

cả các ngành nhằm tạo thêm điều kiện gắn kết sinh viên với doanh nghiệp, tăng 

thêm cơ hội nghề nghiệp. 

2. Điểm mạnh:  

Chương trình đào tạo của nhà trường đã được định kỳ đánh giá xem xét 

thông qua ý kiến phản hồi của các bên liên quan (cựu sinh viên, doanh nghiệp/ 

nhà tuyển dụng…). Các ý kiến đánh giá đã thúc đẩy cho việc điều chỉnh, biên 

soạn lại, cải tiến nâng cao chất lượng CTĐT theo định kỳ. 

3. Những tồn tại: 

Trong quá trình thu thập ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp/nhà tuyển dụng 

về CTĐT, vẫn còn các doanh nghiệp chưa nhận thấy được vai trò của mình 

trong việc đánh giá và phản biện CTĐT nên kết quả khảo sát không như mong 

muốn. 

4. Kế hoạch hành động:  

Năm học 2017 – 2018, nhà trường đẩy mạnh các hoạt động trong công tác 

liên kết với doanh nghiệp để nâng cao hơn nữa hiệu quả việc đánh giá và cập 

nhật CTĐT. 
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5. Tự đánh giá:   Đạt 

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 3: 

Chương trình đào tạo tại Trường CĐCN đã được xây dựng đảm bảo các 

cơ sở pháp lý, tính khoa học, tính mục tiêu, tính thực tiễn và được cập nhật định 

kỳ. Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, chuẩn đầu ra cụ thể và bảo đảm 

tính liên thông với chương trình đại học và học ngành thứ 2. Hạ tầng mạng và hệ 

thống thông tin - đặc biệt là hệ thống học liệu WebCT, đã đảm bảo tính khả thi 

cho việc thực hiện các mục tiêu của CTĐT. Quá trình xây dựng, điều chỉnh, bổ 

sung CTĐT đã thu hút sự tham gia của tất cả các thành phần có liên quan như 

các nhà quản lý, đội ngũ giảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, cựu SV và chú 

trọng phương châm đào tạo theo nhu cầu xã hội. Tất cả các học phần đều có đề 

cương chi tiết; tài liệu học tập của một số học phần đã được đưa lên mạng. 
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Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo 

Mở đầu:  

Hoạt động đào tạo - triển khai thực hiện sứ mệnh đào tạo - đã mang lại uy 

tín của học hiệu Cao đẳng Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Trường đã tổ chức đào 

tạo theo học chế tín chỉ từ năm 2006, đã nghiêm túc tuân thủ các quy chế quy 

định của Bộ GD&ĐT và ĐHĐN từ quản lý đào tạo đến tổ chức giảng dạy, kiểm 

tra đánh giá.  

Nhà trường đã xây dựng quy trình quản lý đào tạo hợp lý và khoa học, 

phần mềm quản lý đào tạo và hệ thống thông tin tích hợp hiệu quả, phát huy triệt 

để ưu thế hạ tầng mạng và CNTT trong giảng dạy và quản lý đào tạo là các đặc 

điểm nổi bật của hoạt động đào tạo tại Trường CĐCN. Trang web đào tạo 

http://www.dct.udn.vn/daotao luôn sôi động với các thông tin mới cập nhật, với 

sự tham gia của toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, GV, SV là minh chứng cho 

hoạt động đào tạo năng động và hiệu quả của nhà trường. 

Tiêu chí 4.1: Công tác tuyển sinh được đảm bảo thực hiện công bằng, khách 

quan theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

1. Mô tả:  

Là một trường thành viên của ĐHĐN, hằng năm công tác tuyển sinh của 

trường do Hội đồng tuyển sinh ĐHĐN đảm nhận và thực hiện theo đúng quy 

định của Bộ GD&ĐT [H4.4.1.1]. 

Trước mỗi đợt tuyển sinh, dựa trên điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ 

giảng viên, nhà trường đều có văn bản đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh [H4.4.1.2] gởi 

ĐHĐN để trình ra Bộ GD&ĐT theo đúng quy định [H4.4.1.3]. Sau khi xác định 

chỉ tiêu tuyển sinh chung và chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi ngành đào tạo, ĐHĐN 

sẽ ra thông báo tuyển sinh và được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông 

tin đại chúng như Báo Thanh niên [H4.4.1.4], Báo Tuổi trẻ [H4.4.1.5], trên trang 

tuyển sinh của ĐHĐN [H4.4.1.6], trên trang web của trường [H4.4.1.7]. Ngoài 

ra, để tạo điều kiện để cho thí sinh hiểu rõ hơn về quy chế tuyển sinh, các ngành 

nghề đào tạo, cơ hội việc làm cũng như các phương thức xét tuyển, nhà trường 

còn phối hợp với các báo, đài và với ĐHĐN đến tận các Sở Giáo dục Đào tạo ở 
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các địa phương cũng như các trường trung học phổ thông để tư vấn tuyển sinh, 

bản thân nhà trường còn in vở tuyển sinh và tờ rơi phát tận tay cho thí sinh 

[H4.4.1.8]. 

Sau mỗi đợt xét tuyển, điểm trúng tuyển đợt 1, đợt 2 [H4.4.1.9] và danh 

sách trúng tuyển các đợt [H4.4.1.10] được công bố trên trang web của trường và 

của ĐHĐN. 

Các chế độ ưu tiên vùng miền, đối tượng trong tuyển sinh cũng như công 

tác hậu kiểm đều được thực hiện nghiêm túc theo các quy định tuyển sinh của 

Bộ GD&ĐT và ĐHĐN [H4.4.1.11]. 

2. Điểm mạnh:  

Công tác tuyển sinh của trường do Hội đồng tuyển sinh ĐHĐN thực hiện 

nên bảo đảm công bằng khách quan và theo đúng những quy định của Bộ 

GD&ĐT.  

Việc tư vấn tuyển sinh trực tuyến qua trang tư vấn của ĐHĐN đã cung 

cấp các thông tin cần thiết và nhanh chóng đến thí sinh qua mỗi mùa tuyển sinh. 

3. Những tồn tại: 

Việc tổ chức quảng bá tuyển sinh về các địa phương ở vùng sâu vùng xa 

vẫn còn hạn chế. 

4. Kế hoạch hành động:  

Để thông tin tuyển sinh đến được với các em học sinh ở vùng sâu, vùng 

xa, trong đợt tuyển sinh năm 2016, nhà trường với sự tham gia hỗ trợ, đồng hành 

của các doanh nghiệp đã tổ chức đoàn đi đến các trường trung học phổ thông ở 

các địa phương vùng sâu, vùng xa để tư vấn tuyển sinh cho các em thông qua 

hình thức phát vở tuyển sinh. Bên cạnh đó, công tác tư vấn tuyển sinh cho các 

em học sinh thông qua các trang mạng xã hội (mà chủ yếu là Facebook) cũng 

góp phần đáng kể vào việc đưa thông tin tuyển sinh đến các vùng sâu. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 4.2: Công khai số liệu thống kê hằng năm về người tốt nghiệp và có 

việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo. 

1. Mô tả: 
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Thông tin về SV đã tốt nghiệp Trường CĐCN được công bố trên trang 

web của trường trong mục Ba công khai [H4.4.2.1], có thể tìm được thông tin về 

người tốt nghiệp theo họ, tên, ngày sinh, lớp, khóa, ngành học. Vì lý do bảo mật 

nên thông tin của sinh viên tốt nghiệp chỉ được công khai hạn chế. Số liệu SV 

tốt nghiệp được công bố trong báo cáo hội nghị CBVC hằng năm [H4.4.2.2, 

H1.1.2.8] và công khai trên trang web của trường theo từng học kỳ [H4.4.2.3]. 

Kể từ năm 2009, SV về trường nhận bằng tốt nghiệp phải điền phiếu khảo 

sát về tình hình việc làm của SV [H4.4.2.4]. Sau 6 tháng hoặc 1 năm kể từ ngày 

tốt nghiệp, nhà trường sẽ liên lạc bằng email hoặc điện thoại với những sinh 

viên chưa có việc làm để cập nhật thông tin việc làm [H4.4.2.5]. Số liệu sinh 

viên có việc làm được công khai tại địa chỉ 

http://www.dct.udn.vn/ChuyenTrang/34/Thong-tin-ti-le-viec-lam-cua-sinh-vien-

sau-tot-nghiep.aspx. 

2. Điểm mạnh:  

Thông tin về người tốt nghiệp được công khai trên web. Nhà trường 

thường xuyên thực hiện khảo sát tình trạng việc làm của SV tốt nghiệp và liên 

lạc với sinh viên qua email và điện thoại để cập nhật tình trạng việc làm; đã 

công khai số liệu thống kê việc làm của SV tốt nghiệp trên trang web của 

trường. 

3. Những tồn tại: 

Chưa công khai số lượng sinh viên tốt nghiệp theo từng năm.  

Việc liên lạc với SV đã tốt nghiệp để cập nhật tình trạng việc làm có khó 

khăn vì một số SV thay đổi số điện thoại hoặc không thường xuyên sử dụng 

email. Mặt khác, một số SV do bận việc hoặc ở xa, sau nhiều năm tốt nghiệp 

mới về trường nhận bằng do đó số liệu thống kê việc làm không chính xác.  

4. Kế hoạch hành động:  

Xây dựng trang web công bố số lượng sinh viên tốt nghiệp theo năm. 

Tăng cường mối liên hệ giữa giáo viên chủ nhiệm, bộ môn, khoa với SV 

tốt nghiệp để cập nhật tình trạng việc làm, tăng mức độ chính xác của số liệu 

công bố. 
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5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 4.3: Tổ chức đào tạo theo mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo 

của trường đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của xã hội. 

1. Mô tả:  

Hoạt động đào tạo của Trường CĐCN được tổ chức dựa trên Quy chế đào 

tạo đại học cao đẳng của Bộ GD&ĐT, được cụ thể hóa trong quy chế đào tạo 

bậc học cao đẳng áp dụng tại trường. Trong mỗi chương trình đều xác định rõ 

mục tiêu đào tạo, nội dung và thời lượng các học phần, kế hoạch giảng dạy các 

học phần....nhằm giúp sinh viên có kiến thức và kỹ năng chuyên môn của 

chuyên ngành được đào tạo một cách vững chắc và thực tiễn. Tổ chức đào tạo để 

đảm bảo đạt được các mục tiêu, nội dung chương trình; đáp ứng tốt nhu cầu sử 

dụng lao động của xã hội là mối quan tâm, ưu tiên hàng đầu của lãnh đạo nhà 

trường, của các bộ phận chức năng trong toàn trường.  

Hằng năm, kế hoạch giảng dạy được Phòng Đào tạo dự thảo, lấy ý kiến 

của tất cả các đơn vị trong trường trước khi trình lãnh đạo trường và Giám đốc 

ĐHĐN phê duyệt [H4.4.3.1]. Kế hoạch năm học dựa trên thiết kế lộ trình giảng 

dạy của các CTĐT, số lượng SV của các ngành và các khóa, vì vậy kế hoạch 

giảng dạy được xây dựng phù hợp với qui mô chung của nhà trường. Với sứ 

mệnh của một trường đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng, công tác 

giảng dạy các học phần thực hành - thí nghiệm - thực tập - đồ án được chú ý. 

Nhà trường đã tạo điều kiện đầu tư trang thiết bị - vật tư thực tập kịp thời, bố trí 

lớp với qui mô nhỏ - tối đa 30 SV [H3.3.1.1] - nhằm bảo đảm chất lượng giảng 

dạy các học phần liên quan đến kỹ năng tay nghề. 

Để tăng cường tính thực tiễn trong các môn học, theo sát nhu cầu lao 

động trên thị trường nhân lực, nhà trường đã mời các chuyên gia đang làm việc 

trong các doanh nghiệp tham gia hướng dẫn thực tập và đồ án môn học 

[H4.4.3.2]. Thông qua hoạt động lấy ý kiến doanh nghiệp và hiệu chỉnh CTĐT, 

mục tiêu đào tạo của mỗi chuyên ngành được các khoa cụ thể hoá thông qua 

việc công bố chuẩn đầu ra. Sinh viên chỉ được tốt nghiệp khi đáp ứng đầy đủ các 

yêu cầu của chuẩn đầu ra. 
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2. Điểm mạnh:  

Nhà trường đã tự xây dựng được phần mềm quản lý đào tạo hoàn chỉnh 

phù hợp với cấp học được đào tạo theo học chế tín chỉ. 

Các CTĐT của các ngành mang tính thực tế cao, đáp ứng được yêu cầu 

mục tiêu đào tạo và có tính mềm dẻo thuận lợi cho người học. 

Nhà trường đã chú trọng đúng mức yêu cầu đào tạo kỹ năng thực hành 

của CTĐT theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng. 

Sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo đáp ứng 

nhu cầu lao động của xã hội. 

3. Những tồn tại: 

Một số giảng viên - đặc biệt giảng viên trẻ - chưa có nhiều kinh nghiệm 

thực tế, tay nghề để thực hiện việc giảng dạy có hiệu quả cao nhất. 

4. Kế hoạch hành động:  

Đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các cơ quan - doanh nghiệp để phát triển 

mạnh "Học kỳ doanh nghiệp" trong năm học 2017-2018, đồng thời tạo điều kiện 

cho giảng viên trẻ đi thực tập, trải nghiệm thực tế tại môi trường doanh nghiệp. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 4.4: Đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát triển năng 

lực tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học. 

1. Mô tả:  

Trường CĐCN không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo bằng nhiều biện 

pháp trong đó có đổi mới phương pháp dạy và học được tổng kết qua các hội 

nghị CBVC [H5.5.1.3], hội nghị Công đoàn của trường [H4.4.4.1]. 

Trong năm 2011, nhà trường đã tổ chức tọa đàm khoa học “Đổi mới giáo 

dục & đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực” nhằm mục đích 

nâng cao chất lượng dạy học [H4.4.4.2]. Nhà trường đã xây dựng được công cụ 

giúp GV đưa bài giảng lên mạng để SV tự nghiên cứu trước và sau khi đến lớp, 

sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân để truy cập các tài liệu tham khảo. 

Tính đến nay, đã có 235 học phần upload tài liệu học tập lên WebCT trên tổng 

số khoảng 500 học phần được giảng dạy tại trường [H4.4.4.3]. 
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Nhằm động viên GV upload và biên soạn tài liệu cho hệ thống WebCT, 

nhà trường đã có chính sách chi bồi dưỡng cho GV có tài liệu upload trên mạng 

[H4.4.4.4; H4.4.4.5]. 

Trong năm 2012, nhà trường đã tổ chức tọa đàm “Xây dựng năng lực tự 

học tự nghiên cứu cho SV Trường CĐCN” nhằm chỉ đạo cho công tác đổi mới 

phương pháp dạy và học hiện nay phải tập trung theo hướng phát triển năng lực 

tự học tự nghiên cứu và tăng cường vai trò chủ động trong học tập của SV 

[H7.7.4.4]. 

Để bảo đảm kỹ năng nghiệp vụ sư phạm cho GV, ĐHĐN thường xuyên tổ 

chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đại học [H4.4.4.6], tất cả GV của 

trường đều phải có chứng chỉ nghiệp vụ này. 

Nhằm vận động đổi mới phương pháp học tập làm cho chủ thể người học 

nhận thức được vai trò trung tâm của mình, nhà trường đã chủ động lồng ghép 

tập huấn phương pháp học tập cho SV ngay trong tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa [H4.4.4.7] cũng như sinh hoạt đầu mỗi năm học dành cho SV các khóa.  

Từ năm học 2008, CTĐT của tất cả các ngành được bổ sung hai học phần 

tự chọn là Phương pháp học tập & NCKH nhằm trang bị phương pháp luận tự 

học cho SV và học phần Kỹ năng Giao tiếp để phát triển các kỹ năng xã hội và 

tinh thần hợp tác cho SV [H4.4.4.8]. 

Nhà trường đã đưa các tiêu chí phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu 

và tinh thần hợp tác cho SV vào phiếu dự giờ để đánh giá chất lượng giảng dạy 

của GV [H4.4.4.9] và đã triển khai thực hiện việc dự giờ thường xuyên kể từ 

năm học 2012 – 2013 [H4.4.4.10]. 

Một số học phần, giảng viên yêu cầu sinh viên làm bài thuyết trình cá 

nhân hoặc nhóm, phương pháp bản đồ tư duy hay đóng vai .. [H4.4.4.11] để phát 

triển kỹ năng mềm cho SV. 

2. Điểm mạnh: 

Đổi mới phương pháp dạy và học là trọng tâm chú ý trong mọi hoạt động 

của đội ngũ lãnh đạo từ cấp trường đến các khoa và đã được đông đảo giảng 

viên hưởng ứng.  
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Hạ tầng thông tin và cơ sở vật chất phục vụ đổi mới dạy và học đã được 

triển khai một cách đồng bộ và vững chắc, làm tiền đề cho các biện pháp vận 

động đổi mới dạy và học. Giảng viên có thể nhận được đánh giá của SV qua 

trang phản hồi, đây chính là một nguồn thông tin hữu ích để giảng viên tự điều 

chỉnh phương pháp giảng dạy cho phù hợp. 

3. Những tồn tại: 

Thiếu sự đồng bộ trong hoạt động giữa đội ngũ giảng viên cơ hữu và 

giảng viên thỉnh giảng từ các trường thành viên khác của ĐHĐN. Các biện pháp 

vận động đổi mới dạy và học thường ít tác động đến giảng viên thỉnh giảng vốn 

không phải do trường mời mà do sự phân công từ các khoa của các trường thành 

viên khác trong ĐHĐN. 

Một số giảng viên cũng còn e ngại trong việc sử dụng hệ thống WebCT 

để xây dựng kho học liệu dùng chung của trường do sợ mất bản quyền bài giảng, 

hạn chế này cũng đồng thời lãng phí môi trường phát triển và nâng cao chất 

lượng dạy học. 

Số lượng các học phần sử dụng phương pháp dạy học tích cực hóa người 

học còn ít. 

Cuộc vận động đổi mới phương pháp học chưa thực sự tác động mạnh 

đến chủ thể là người học, nhân vật trung tâm của đào tạo tín chỉ. Chưa phối hợp 

tốt hoạt động của Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh viên trong vận động đổi mới 

phương pháp học tập cho SV. 

4. Kế hoạch hành động:  

Có kế hoạch làm việc với lãnh đạo các trường thành viên có giảng viên 

thỉnh giảng bàn về đổi mới phương pháp giảng dạy và xây dựng các biện pháp 

đi kèm. 

Ban hành chính sách khen thưởng thi đua dựa trên thành tích đổi mới 

giảng dạy, dựa trên những dữ liệu cụ thể trên hệ thống web của nhà trường. 

Tổ chức hội thảo tọa đàm nhân rộng các mô hình giảng dạy phát triển 

năng lực tự học tự nghiên cứu và làm việc nhóm cho sinh viên.  

Phối hợp Đoàn Thanh Niên và Hội Sinh viên tổ chức định kỳ các hội nghị 
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phương pháp luận học tập đại học để trang bị phương pháp học tập, tinh thần 

hợp tác cho SV. Phát triển phương pháp học nhóm cho SV. Nhà trường ký hợp 

đồng hợp tác với các tổ chức giáo dục triển khai các lớp học kỹ năng mềm. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 4.5: Đổi mới phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá kết quả 

học tập của người học; đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công 

bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập và đặc thù môn 

học, đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức đào tạo. 

1. Mô tả:  

Nhận thức tầm quan trọng của công tác kiểm tra đánh giá trong quá trình 

đào tạo, trong những năm qua, đi kèm với việc cải tiến CTĐT và phương pháp 

giảng dạy, nhà trường đã tiến hành từng bước chuẩn hóa quy trình kiểm tra đánh 

giá. Đặc biệt, trong năm 2015 nhà trường đã ban hành “Quy định hướng dẫn 

thực hiện Quy chế của Bộ GD&ĐT và Quy định của ĐHĐN liên quan đến đào 

tạo tín chỉ” [H4.4.5.1] nhằm cụ thể hóa các quy định trong quy chế của Bộ 

GD&ĐT cho phù hợp với thực tế và mục tiêu đào tạo của trường. 

Đối với các học phần lý thuyết, nhằm đảm bảo tính khách quan, công 

bằng trong đánh giá quá trình học tập, đánh giá nỗ lực tự học, đánh giá thái độ 

của người học, nhà trường quy định điểm tổng kết học phần phải là điểm trung 

bình có trọng số của các cột điểm thi cuối kỳ, thi giữa kỳ và điểm kiểm tra 

thường xuyên. Giảng viên được quyền điều chỉnh trọng số của các điểm thi 

trong đó điểm thi cuối kỳ tối thiểu 50%. Cách thức đánh giá điểm kiểm tra 

thường xuyên và điểm giữa kỳ cũng cho phép GV quy định đối với từng lớp học 

phần. Điểm kiểm tra thường xuyên là tổng hợp kết quả theo dõi tiến độ học tập, 

kết quả của bài tập giao về nhà, kết quả hoạt động tại lớp do GV quy định và 

công bố tại buổi học đầu tiên. Kỳ thi kết thúc học kỳ các học phần lý thuyết 

được Phòng Đào tạo thống nhất tổ chức để đảm bảo nghiêm túc, công bằng và 

khách quan. Đề thi của các học phần chưa có ngân hàng đề thi và do nhiều GV 

dạy sẽ do bộ môn ra đề chung cho tất cả các lớp để đảm bảo tính khách quan và 

công bằng. Mỗi phòng thi được bố trí hai cán bộ coi thi là GV của trường 
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[H4.4.5.2]; cán bộ coi thi, SV vi phạm quy chế thi sẽ bị xử lý kỷ luật theo qui 

chế [H4.4.5.3].  

Đối với các học phần đồ án, điểm đánh giá đồ án môn học là trung bình 

cộng điểm đánh giá quá trình làm đồ án của cán bộ hướng dẫn và điểm bảo vệ 

theo tỷ lệ quy định trong đề cương chi tiết của học phần có trong CTĐT 

[H3.3.1.4]. Với đồ án tổng hợp, việc đánh giá được thực hiện bởi hội đồng đánh 

giá đồ án chuyên ngành của các khoa thành lập theo quyết định do Hiệu trưởng 

ký hằng năm [H4.4.5.4]. Cán bộ hướng dẫn không tham gia hội đồng bảo vệ có 

SV đã được phân công hướng dẫn được quy định rõ trong Quy định về quản lý 

giảng dạy và kiểm tra đánh giá [H3.3.1.1].  

Mặt khác, nâng cao chất lượng trong đánh giá kết quả học tập, trong 

những năm gần đây, nhà trường đã triển khai xây dựng ngân hàng câu hỏi thi kết 

thúc học phần [H4.4.5.5], ban hành Quy định về quy trình xây dựng và sử dụng 

ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần [H4.4.5.6]. Song song đó, việc thành lập 

Phòng Khảo thí, KĐCLGD, Thanh tra và Pháp chế [H4.4.5.7] cũng góp phần 

không nhỏ vào việc nâng cao tính nghiêm túc, khách quan và đổi mới quy trình 

kiểm tra đánh giá thông qua một số chức năng như làm đề thi, nhân bản đề thi và 

phân phối đề thi đến phòng thi; tổ chức chấm thi, ráp điểm, chấm phúc khảo và 

hậu kiểm [H4.4.5.8].  

Trang web phản hồi, góp ý của SV về công tác giảng dạy, kiểm tra đánh 

giá [H4.4.5.9] cũng là cơ sở để nhà trường tham khảo trong việc đổi mới phương 

pháp và quy trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của SV. 

Do tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ, SV liên thông và SV chính qui có 

thể cùng học chung với nhau trong các lớp học phần nên bảo đảm được mặt 

bằng chất lượng giữa hai hình thức đào tạo. 

2. Điểm mạnh:  

Phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học đã được đổi mới phù 

hợp với đặc điểm của từng học phần, đa dạng hóa các biện pháp kiểm tra đánh 

giá và chú trọng kiểm tra đánh giá nỗ lực mang tính quá trình của người học.  

Việc tổ chức kỳ thi kết thúc học kỳ được quản lý thống nhất bởi Phòng 
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đào tạo phối hợp với Phòng Khảo thí, ĐBCLGD, Thanh tra và Pháp chế, vừa tạo 

điều kiện thuận lợi cho GV, vừa đảm bảo sự khách quan, nghiêm túc, công 

bằng, hạn chế yếu tố tiêu cực thỏa hiệp giữa người dạy và người học. 

3. Những tồn tại: 

Kết quả đánh giá ở các học phần có nhiều GV tham gia giảng dạy chưa 

được xem xét, phân tích, so sánh để nâng cao tính khách quan, công bằng giữa 

các lớp.  

Việc chấm phúc tra để bảo đảm tính chính xác của việc chấm bài chưa 

được tiến hành. 

Việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chưa được tiến hành cho tất cả các 

học phần đang giảng dạy tại trường. 

4. Kế hoạch hành động:  

Nhằm khắc phục các tồn tại trên, nhà trường đã có kế hoạch biên soạn 

ngân hàng câu hỏi thi ở từng học kỳ đảm bảo đến cuối năm 2017 tất cả các học 

phần lý thuyết giảng dạy tại trường đều có ngân hàng câu hỏi thi. Song song đó, 

nhà trường cũng đã xem xét việc ban hành quy định tổ chức chấm phúc tra ngẫu 

nhiên bài thi kết thúc học kỳ từ năm 2016-2017. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 4.6: Đảm bảo an toàn, chính xác trong lưu trữ kết quả học tập của 

người học. 

1. Mô tả:  

Việc lưu trữ kết quả học tập của sinh viên được thực hiện theo quy định 

của Hiệu trưởng về quản lý giảng dạy và học tập [H3.3.1.1] nhằm đảm bảo an 

toàn, chính xác và có thể kiểm tra đối chiếu khi cần thiết. 

Mỗi học kỳ, sau khi sinh viên đăng ký môn học, dữ liệu đăng ký được cập 

nhật trên thời khóa biểu của sinh viên và trên danh sách lớp học phần được công 

bố trên trang web đào tạo của trường [H4.4.6.1]. Danh sách lớp được chính thức 

hóa trên bảng điểm cá nhân của sinh viên và trên bảng điểm lớp học phần trước 

thời điểm kiểm tra giữa kỳ. Quy trình này đảm bảo sự đúng đắn dữ liệu của danh 
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sách lớp và bảng điểm – sinh viên không đăng ký học sẽ không có tên trong 

bảng điểm của lớp, không nhìn thấy kết quả trên bảng điểm cá nhân. 

Quy trình quản lý điểm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn và nhanh chóng 

của việc nhập điểm, đối chiếu kiểm tra tính chính xác của điểm khi cần. Bảng 

điểm lớp học phần được giảng viên tải xuống theo định dạng file Excel 

[H4.4.6.2] từ trang đào tạo theo địa chỉ web: 

http://daotao.dct.udn.vn/xemdsLHP.asp. Giảng viên chỉ được phép tải bảng 

điểm của lớp được phân công phụ trách. Giảng viên nhập điểm vào file Excel 

[H4.4.6.3] và gởi điểm qua email về Phòng Đào tạo. Chuyên viên Phòng Đào 

tạo upload điểm trực tiếp từ file Excel vào cơ sở dữ liệu kết nối với website để 

công bố điểm cho SV biết [H4.4.6.4]. Bảng điểm sau khi được công bố sẽ được 

Phòng Đào tạo in ra giấy để giảng viên kiểm tra, ký xác nhận và phê duyệt theo 

qui định. Bảng điểm chính thức được nộp cho Phòng Đào tạo sau khi có đủ chữ 

ký phê duyệt. Giảng viên có thể xem và kiểm tra điểm của các sinh viên trong 

lớp mình phụ trách sau khi hoàn tất nộp điểm [H4.4.6.5]. Giảng viên có thể tự in 

phiếu điểm lớp học phần ngay trên website đào tạo theo địa chỉ web: 

http://daotao.dct.udn.vn/inbangdiemlhp.asp, mỗi phiếu điểm học phần sẽ có một 

mã số đi kèm, mã số này được phát sinh tự động theo một quy luật do Phòng 

Đào tạo định ra [H4.4.6.6], đây là cơ sở để đối chiếu khi bảng điểm cứng (giấy) 

nếu không khớp với bảng điểm điện tử. 

Sinh viên có khiếu nại về điểm hoặc xin phúc khảo bài thi, có thể yêu cầu 

phúc khảo trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố điểm trên mạng. Kết quả 

chấm phúc khảo hoặc các sai sót về điểm nếu có - do lỗi của giảng viên - sẽ 

được điều chỉnh bằng phiếu điều chỉnh điểm [H4.4.6.7] được phê duyệt bởi khoa 

quản lý, đính kèm bài thi chấm phúc khảo - nộp về Phòng Đào tạo để điều chỉnh 

trên hệ thống và lưu bản mềm đi kèm bảng điểm cứng [H4.4.6.8]. 

Biện pháp sao lưu cơ sở dữ liệu được Phòng Đào tạo thực hiện cuối mỗi 

ngày làm việc, đảm bảo tính bền vững và an toàn của dữ liệu điểm. Chỉ có người 

dùng có đăng nhập hợp lệ mới được xem điểm trên hệ thống. 

Việc lưu trữ bài thi do giảng viên chịu trách nhiệm theo quy chế đào tạo. 
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2. Điểm mạnh:  

Quy trình quản lý điểm đã mô tả bên trên đảm bảo sự an toàn, nhanh 

chóng, chính xác, tránh được các sai sót do nhập liệu thủ công. Kết quả điểm 

được lưu bằng tập tin Excel, lưu trên cơ sở dữ liệu, cùng với bản cứng tại Phòng 

Đào tạo cho phép kiểm tra đối chiếu bảo đảm tính chính xác và có thể thanh tra 

kiểm chứng khi cần. 

3. Những tồn tại: 

Vấn đề an toàn dữ liệu vẫn được đảm bảo nhưng các giải pháp về an ninh 

mạng vẫn chưa được định kỳ đánh giá và cập nhật. 

4. Kế hoạch hành động:  

Năm học 2017 – 2018, tăng cường, đánh giá và cập nhật các giải pháp an 

ninh mạng. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 4.7: Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời. Văn 

bằng tốt nghiệp và chứng chỉ học tập được cấp theo quy định và được công bố 

trên trang thông tin điện tử của nhà trường. 

1. Mô tả:  

Công bố kết quả học tập trên bảng điểm điện tử của sinh viên và cấp phát 

văn bằng chứng chỉ kịp thời là những ưu điểm của hệ thống thông tin tại Trường 

Cao đẳng Công nghệ trên cơ sở các quy chế về quản lý và cấp phát bằng của hệ 

thống giáo dục quốc dân hiện hành [H4.4.7.1], ngoài ra nhà trường còn có quy 

định về quản lý giảng dạy và học tập tại trường [H3.3.1.1].  

Quy trình quản lý điểm được thực hiện theo quy định xử lý học vụ và 

quản lý hệ đào tạo tín chỉ [H4.4.7.2] do Hiệu trưởng ký quyết định ban hành.  

Trong thời gian 2 tuần sau khi thi kết thúc học phần, giảng viên gởi bảng 

điểm điện tử về Phòng Đào tạo qua email. Phòng Đào tạo sẽ tiến hành nhập 

điểm vào hệ thống máy tính bằng cách upload trực tuyến file điểm từ bất kỳ máy 

tính có nối mạng Internet. Kết quả nhập điểm lập tức được chuyển đến cá nhân 

mỗi sinh viên thông qua tin nhắn đến điện thoại di động đối với sinh viên đăng 

ký sử dụng dịch vụ SMS học đường do Netplus cung cấp. Sinh viên không sử 
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dụng dịch vụ tin nhắn có thể đăng nhập vào hệ thống để xem kết quả học tập của 

mình [H4.4.7.3]. 

Dịch vụ SMS do NetPlus cung cấp, được tích hợp với website trường gởi 

kết quả học tập và các thông tin quan trọng cho SV qua tin nhắn SMS đến điện 

thoại di động của SV hoặc gia đình [H4.4.7.4]. 

Bảng điểm kết quả học tập toàn khóa được cấp cho mỗi SV vào cuối khóa 

cùng lúc với giấy chứng nhận tốt nghiệp; đồng thời cũng được Phòng Đào tạo 

đáp ứng trong vòng 2 ngày làm việc nếu SV có yêu cầu cấp bảng điểm bổ sung 

[H4.4.7.5]. 

Kết quả xét tốt nghiệp mỗi học kỳ được công bố trên trang web đào tạo 

của trường [H4.4.7.6] trước và sau khi hội đồng nhà trường họp xét quyết định 

công nhận tốt nghiệp. Điều này giúp tránh được các sai sót đáng tiếc làm chậm 

trễ việc xét công nhận tốt nghiệp của SV. Ngay sau khi Hội đồng xét tốt nghiệp 

quyết định, SV sẽ được cấp giấy chứng nhận tạm thời [H4.4.7.7] và được cấp 

bằng tốt nghiệp chính thức trong vòng 30 ngày kế tiếp.  

Sinh viên có thể nhận bằng tại lễ phát bằng tốt nghiệp [H4.4.7.8] hoặc tại 

Phòng Đào tạo trong giờ làm việc. 

Thông tin tốt nghiệp của SV sẽ được cập nhật trên cơ sở dữ liệu SV tốt 

nghiệp ngay sau khi Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp họp. Cơ sở dữ liệu của 

SV tốt nghiệp hiện có đầy đủ dữ liệu của SV tốt nghiệp từ khóa đào tạo 1996 và 

được công bố công khai có thể tra cứu trên trang web trường tại địa chỉ 

http://www.dct.udn.vn/daotao/graduate.asp. 

2. Điểm mạnh:  

Kết quả học tập mỗi học kỳ của SV được thông báo kịp thời cho SV ngay 

khi có điểm, giúp SV kịp thời đăng ký điều chỉnh bổ sung học phần cho học kỳ 

kế tiếp. 

Danh sách SV tốt nghiệp được cập nhật dữ liệu và thông báo trên trang 

web của trường. Văn bằng tốt nghiệp được cấp kịp thời theo đúng các quy định 

của Bộ GD&ĐT và ĐHĐN. 
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Chỉ có bản thân SV mới được xem bảng điểm của mình, đảm bảo tính 

riêng tư và bí mật thông tin cá nhân của mỗi SV. 

3. Những tồn tại: 

Các điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra giữa kỳ của một số học phần 

còn chưa được công bố kịp thời cho sinh viên biết. 

Một số GV chậm nộp điểm tổng kết học phần do không chấm bài kịp, 

hoặc do không tuân thủ thời hạn nộp điểm. 

4. Kế hoạch hành động:  

Trong năm học 2017-2018, nhà trường sẽ ban hành quy định về việc công 

bố kết quả kiểm tra và thi kết thúc học phần, đảm bảo tính phản hồi cho người 

học. Nâng cao chất lượng của việc kiểm tra đánh giá bằng việc phát triển đội 

ngũ cán bộ trợ giảng để giúp giảm tải chấm bài cho giảng viên. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 4.8: Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường, tình hình 

sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi tốt nghiệp. 

1. Mô tả:  

Từ năm học 2005-2006 chuẩn bị triển khai đào tạo tín chỉ, nhà trường đã 

xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ quản lý đào tạo. Toàn bộ các CTĐT, ngành, 

lớp học, GV, SV đã được mã hóa nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý chung 

trong toàn trường. Hệ thống này được nâng cấp và hoàn thiện liên tục để đáp 

ứng nhu cầu số hóa toàn bộ thông tin đào tạo và mở rộng nhiều tiện ích cho tất 

cả người dùng của hệ thống.  

Cùng với hệ thống dữ liệu đã xây dựng, các tiện ích quản lý được phát 

triển đã góp phần nâng cao hiệu suất quá trình quản lý, thực hiện các hoạt động 

đào tạo của nhà trường: tuyển sinh, thành lập lớp, xếp thời khoá biểu, giảng viên 

truy cập thời khóa biểu giảng dạy, sinh viên đăng ký học phần, nhập điểm, xét 

tốt nghiệp... 

Trường có sơ sở dữ liệu thông tin về SV sau khi tốt nghiệp trên web 

[H4.4.8.1], tình hình việc làm và thu nhập. Kết quả thống kê khảo sát SV sau khi 
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tốt nghiệp có việc làm cao [H4.4.8.2]. Điều này chứng tỏ sản phẩm đào tạo của 

trường phù hợp và đáp ứng nhu cầu xã hội.  

Toàn bộ cơ sở dữ liệu về tình hình sinh viên tốt nghiệp được lưu trữ theo 

hệ thống sổ sách [H4.4.8.3] và đầy đủ trên phần mềm quản lý đào tạo của nhà 

trường [H4.4.8.1; H4.4.8.4]. 

2. Điểm mạnh:  

Hệ thống thông tin của nhà trường đã được đông đảo GV và SV trong và 

ngoài trường đánh giá cao về mức độ tiện dụng và cập nhật kịp thời. Cán bộ 

quản lý có chuyên môn công nghệ thông tin là một ưu điểm của hệ thống thông 

tin quản lý tại Trường CĐCN bảo đảm đủ cơ sở dữ liệu để quản lý đào tạo. 

Trường đã có cơ sở dữ liệu về SV tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu 

nhập của SV tốt nghiệp. 

3. Những tồn tại: 

Trang web cựu sinh viên chưa có biện pháp để thu hút cựu sinh viên tham 

gia. Thông tin về cựu HSSV sau khi tốt nghiệp bị thay đổi nhiều so với dữ liệu 

đã thu thập trước đó. 

4. Kế hoạch hành động:  

Tiếp tục điều tra thu thập thông tin SV tốt nghiệp, bổ sung hoàn thiện 

trang web cựu sinh viên, phân công người phụ trách theo dõi, liên lạc với cựu 

sinh viên. 

Xây dựng diễn đàn trao đổi với sinh viên sau khi tốt nghiệp tại website 

của trường, của khoa về tình hình sinh viên sau khi tốt nghiệp. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 4.9: Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau 

khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo cho phù hợp với yêu 

cầu của xã hội. 

1. Mô tả:  

Việc đánh giá chất lượng đào tạo đối với người học sau khi tốt nghiệp 

được rút kinh nghiệm từ những năm trước, kể từ năm 2009, định kỳ, trong mỗi 

đợt SV tốt nghiệp (2 đợt/năm) nhà trường đều triển khai khảo sát đánh giá toàn 
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khóa học [H3.3.6.2]. Và cũng từ năm này tất cả SV về nhận bằng tốt nghiệp đều 

phải điền phiếu khảo sát tình trạng việc làm, thu nhập và góp ý về chất lượng 

đào tạo [H3.3.4.8]. Mẫu phiếu này cũng được gởi đến các đơn vị có sử dụng SV 

tốt nghiệp của trường. Cho đến nay nhà trường đã thu được hàng nghìn ý kiến 

khảo sát của SV mỗi khóa và tổng hợp số liệu bằng biểu đồ tại địa chỉ 

http://daotao.dct.udn.vn/TKFBTN.asp. 

Quá trình chuyển sang đào tạo tín chỉ và biên soạn lại các CTĐT áp dụng 

cho các khóa 2006, 2007, 2008 và 2011 là quá trình điều chỉnh hoạt động đào 

tạo nhằm nâng cao chất lượng SV tốt nghiệp mặc dù xuất phát điểm không phải 

từ các số liệu phản hồi của SV tốt nghiệp mà từ nhu cầu tự thân phát triển của 

nhà trường trong bối cảnh chung của giáo dục Việt Nam. Việc điều chỉnh hoạt 

động giáo dục đã được đánh giá bằng Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo tín 

chỉ [H3.3.5.3]. Đến năm 2014, việc tổng hợp các ý kiến phản hồi của SV tốt 

nghiệp đã được xem là một trong những cơ sở phục vụ việc điều chỉnh hoạt 

động đào tạo của nhà trường [H3.3.4.6] Các hoạt động đào tạo của nhà trường 

càng ngày càng được chuẩn hóa từ việc xây dựng đề cương, giáo trình, bài giảng 

[H3.3.3.2] cho đến các hoạt động kiểm tra, thi và đánh giá [H3.3.1.1] đảm bảo 

sự rõ ràng, thống nhất trong toàn trường. 

Kết quả thông tin khảo sát và thu thập được từ người học và doanh nghiệp 

là cơ sở để điều chỉnh CTĐT theo định kỳ 5 năm cũng như cập nhật CTĐT hằng 

năm [H3.3.1.1]. Nhà trường thành lập Ban Chỉ đạo điều chỉnh CTĐT, tiến hành 

đánh giá và kết luận về nội dung điều chỉnh và sửa đổi [H3.3.1.6; H3.3.1.9]. 

2. Điểm mạnh:  

Nhà trường đã có kế hoạch thực hiện khảo sát đánh giá chất lượng đào tạo 

đối với SV tốt nghiệp; đã định kỳ điều chỉnh hoạt động đào tạo kể từ khi bắt đầu 

chuyển sang đào tạo tín chỉ cho phù hợp với yêu cầu xã hội. 

3.Những tồn tại: 

Việc khảo sát chất lượng đào tạo chỉ được tiến hành đối với những SV 

mới tốt nghiệp về trường nhận bằng; chưa khảo sát được nhiều đối với những 

SV đã tốt nghiệp từ các năm trước;  
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Số liệu khảo sát chất lượng đào tạo từ các doanh nghiệp có sử dụng lao 

động là SV đã tốt nghiệp tại trường chưa có độ tin cậy cao bởi lẽ số lượng SV 

làm việc tại các doanh nghiệp khảo sát không nhiều, các doanh nghiệp chưa thật 

sự đầu tư, quan tâm trong việc phản hồi các ý kiến liên quan đến chất lượng SV 

tốt nghiệp ở nhà trường. 

Dữ liệu khảo sát chưa được phân tích, nghiên cứu để đánh giá chất lượng 

đào tạo. 

4. Kế hoạch hành động:  

Tăng cường việc thiết lập các mối quan hệ với cựu SV thông qua các 

trang web xã hội (Facebook), thành lập các chi hội cựu SV theo từng ngành để 

tạo điều kiện thuận lợi cho việc khảo sát, cập nhật tình hình việc làm, thu nhập, 

từ đó xây dựng kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo của nhà trường. 

Phát triển, mở rộng các mối quan hệ với doanh nghiệp dưới các hình thức 

liên kết, hợp tác đào tạo, tuyển dụng, nghiên cứu khoa học để một mặt vừa tạo 

đầu ra cho SV tốt nghiệp (tăng số lượng SV được tuyển dụng vào làm tại các 

doanh nghiệp) mặt khác vừa tạo điều kiện thuận lợi cho việc lấy ý kiến phản hồi 

về chất lượng đào tạo của nhà trường. 

Tập huấn và giao cho Phòng Khảo thí, ĐBCLGD, TTr và Pháp chế định 

kỳ tổ chức phân tích, đánh giá kết quả dữ liệu thu được sau mỗi đợt khảo sát. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Kết luận về Tiêu chuẩn 4: 

Hoạt động đào tạo của Trường CĐCN theo đúng quy định của Bộ 

GD&ĐT và ĐHĐN từ khâu tuyển sinh cho đến khi SV tốt nghiệp. Công tác 

tuyển sinh của trường do ĐHĐN đảm nhận nên bảo đảm công khai, công bằng 

và đúng yêu cầu của Bộ GD&ĐT. Đã thống kê được tỉ lệ SV tiếp tục học liên 

thông lên đại học, SV có việc làm phù hợp và không phù hợp ngành nghề đào 

tạo.  

Nhà trường đã chuyển sang hình thức đào tạo tín chỉ từ năm 2006, phải 

đổi mới toàn bộ hoạt động đào tạo từ tổ chức quản lý đến phương pháp giảng 

dạy của GV và phương pháp học tập của SV cho đến phục vụ đào tạo để đáp 
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ứng linh hoạt nhu cầu của người học và đòi hỏi của xã hội. Nhà trường đã xây 

dựng được trang web tương đối hoàn chỉnh và tin học hóa toàn bộ cơ sở dữ liệu 

đào tạo bảo đảm đáp ứng chính xác, kịp thời công tác tổ chức quản lý đào tạo; 

cung cấp cho SV những tiện ích phục vụ nhu cầu học tập. Nhà trường đã tiến 

hành khảo sát đánh giá chất lượng đào tạo với SV tốt nghiệp, tổ chức hội thảo và 

gặp gỡ các doanh nghiệp để tìm hiểu về nhu cầu xã hội. 

Nhà trường đang tiếp tục tiến hành xây dựng cơ sở dữ liệu SV tốt nghiệp, 

khảo sát, thống kê để có được những cơ sở chính xác giúp ích cho quá trình điều 

chỉnh, cải tiến hoạt động đào tạo. 
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Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên 

Mở đầu: 

 Trường CĐCN được thành lập từ năm 1994 với truyền thống hơn 50 năm 

xây dựng phát triển và gần 20 năm kinh nghiệm đào tạo cấp cao đẳng. Đến nay 

đội ngũ CBVC của nhà trường gồm 234 người, trong đó có 1 PGS, 17 tiến sĩ, 23 

NCS, 78 thạc sĩ, 17 đang học cao học, 60 đại học, 37 nhân viên kỹ thuật và phục 

vụ. Bên cạnh đó trường còn được sự hỗ trợ của giảng viên từ các trường thành 

viên khác của ĐHĐN trong công tác giảng dạy. Mục tiêu xuyên suốt trong quá 

trình phát triển của Trường CĐCN là nâng cao chất lượng đào tạo một cách toàn 

diện, kết hợp với mở rộng quy mô và ngành nghề một cách hợp lý trên cơ sở 

phát triển đồng bộ về đội ngũ và cơ sở vật chất; xây dựng nhà trường trở thành 

một cơ sở đào tạo cán bộ kỹ thuật, công nghệ có chất lượng cao, trực tiếp tham 

gia sản xuất trong điều kiện hiện tại và thích nghi nhanh chóng với sự đổi mới 

của công nghệ. 

Tiêu chí 5.1: Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên thực hiện các nghĩa vụ 

và được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường cao đẳng. 

1. Mô tả: 

Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên của nhà trường luôn nêu 

cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, được phân công phân nhiệm cụ thể 

[H1.1.1.9]. Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được học tập nâng cao trình 

độ chuyên môn [H5.5.1.1]; được tham gia nghiên cứu khoa học ứng dụng vào 

thực tế sản xuất, giảng dạy và quản lý [H5.5.1.2].  

Hằng năm, nhà trường tổ chức hội nghị CBVC, đây là diễn đàn thể hiện 

tiếng nói dân chủ của tất cả CBVC trong nhà trường nhằm góp phần xây dựng 

và phát triển nhà trường ngày càng tốt đẹp hơn [H5.5.1.3]. Ngoài ra, nhà trường 

có hộp thư góp ý được đặt bên trong khu vực làm việc [H5.5.1.4]; lãnh đạo 

trường thường xuyên tiếp cán bộ, giảng viên, nhân viên hàng tháng, ngay sau 

khi hội nghị giao ban đầu tháng [H5.5.1.5]. 

Cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên của nhà trường được hưởng đầy 

đủ, kịp thời các chế độ: được hưởng lương theo quy định [H5.5.1.6], phụ cấp ưu 
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đãi [H5.5.1.7], phụ cấp thâm niên [H5.5.1.8], phụ cấp độc hại [H5.5.1.9]; được 

xét nâng lương trước hạn [H5.5.1.6]; được tham quan, nghỉ mát trong các dịp hè 

[H5.5.1.10]; tham gia các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể 

thao do nhà trường và ĐHĐN phát động, tổ chức [H5.5.1.11]. 

2. Điểm mạnh: 

Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên có năng lực chuyên môn, 

có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao. Các chế độ chính sách được nhà trường thực hiện đầy đủ, đúng quy định 

đảm bảo quyền lợi cho CBVC nhà trường. 

3. Những tồn tại: 

Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của 

CBVC tại các đơn vị chưa chặt chẽ dẫn đến việc chấp hành giờ giấc lao động 

của một số ít CBVC chưa thật sự nghiêm túc. 

4. Kế hoạch hành động: 

Tuyên truyền, nâng cao ý thức của CBVC hơn nữa, Tăng cường công tác 

thanh tra kiểm tra để nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Tiêu chí 5.2: Có chủ trương, kế hoạch và biện pháp tuyển dụng, đào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giảng viên, cán bộ và 

nhân viên, tạo điều kiện cho họ tham gia các hoạt động chuyên môn, nghiệp 

vụ ở trong nước và ở ngoài nước; chú trọng đào tạo và phát triển các giảng 

viên trẻ. 

1. Mô tả: 

Trường CĐCN là cơ sở giáo dục đại học thành viên của ĐHĐN, do đó 

công tác tuyển dụng phải được thực hiện đúng quy trình, quy định của Bộ 

GD&ĐT, của ĐHĐN và của nhà trường. Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường 

luôn quan tâm và có chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng đội ngũ nhân lực 

có năng lực chuyên môn và nghiệp vụ tốt đáp ứng yêu cầu sứ mạng mục tiêu của 

nhà trường [H5.5.2.1].  
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Hàng năm, trên cơ sở đề án vị trí việc làm của từng đơn vị và toàn trường 

đã được Giám đốc ĐHĐN phê duyệt [H5.5.2.2] nhà trường thông báo công khai 

trên trang web để thu hút nguồn nhân lực tuyển dụng đáp ứng yêu cầu phát triển 

chung của nhà trường [H5.5.2.3].  

Công tác cử cán bộ giảng viên đi học tập, bồi dưỡng được thực hiện theo 

quy định của Bộ GD&ĐT và của ĐHĐN [H5.5.2.4]. Mặt khác, nhà trường cũng 

đã tạo điều kiện thuận lợi cho CBVC tham gia các hội nghị, tập huấn chuyên 

môn trong và ngoài nước [H5.5.2.5; H5.5.2.6], các lớp bồi dưỡng ngoại ngữ 

[H5.5.2.7], triết học sau đại học [H5.5.2.8] do ĐHĐN tổ chức; ngoài ra nhà 

trường cũng rất quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

cho đội ngũ nhân viên kỹ thuật và phục vụ [H5.5.2.9]. 

Cán bộ trẻ (dưới 35 tuổi) theo chủ trương chung của Đại học Đà Nẵng 

buộc phải đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn tại nước ngoài. Để nâng cao 

trình độ chuyên môn và tay nghề trong thời gian tập sự cho giảng viên trẻ, nhà 

trường đã cử cán bộ giảng viên có trình độ học vị, học hàm và kinh nghiệm trực 

tiếp hướng dẫn tập sự [H5.5.2.10]. 

2. Điểm mạnh: 

Nhà trường đã có chủ trương và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ giảng viên theo định kỳ hàng năm, phù hợp với điều kiện thực tế của bộ 

môn, khoa, ngành, nên số lượng cán bộ được đào tạo và bồi dưỡng trình độ tiến 

sĩ và thạc sĩ tăng nhanh qua từng năm. 

3. Những tồn tại: 

Việc tuyển dụng giảng viên cho một số ngành đặc thù, còn gặp nhiều khó 

khăn, nhất là đối với cán bộ giảng dạy có trình độ học hàm và học vị cao. 

4. Kế hoạch hành động: 

Trong thời gian đến nhà trường sẽ tiếp tục chú trọng tuyển dụng cán bộ có 

trình độ học vị và học hàm cao, nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Tiêu chí 5.3: Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo và 

nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến lược phát triển giáo dục 
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nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên / giảng viên. 

1. Mô tả: 

Nhà trường luôn có kế hoạch tuyển dụng để phát triển đội ngũ cán bộ 

giảng dạy đáp ứng quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ cao 

đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (Điều 5 khoản 1 điểm a) Thông tư số 

57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ GD&ĐT [H5.5.3.1]. Cụ thể năm 

2013 toàn trường có 143 cán bộ giảng dạy [H5.5.3.2], năm 2014 có 167 cán bộ 

giảng dạy [H5.5.3.3], năm 2015 có 166 trong đó có 1 PGS, 17 tiến sĩ, 99 thạc sĩ, 

49 đại học [H5.5.3.4].  

Đội ngũ giảng viên của trường đủ để đảm trách kế hoạch đào tạo 

[H5.5.3.5]. Ngoài đội ngũ giảng dạy chuyên ngành cơ hữu, nhà trường còn có sự 

hỗ trợ của các GV từ các trường thành viên thuộc ĐHĐN đến tham gia giảng 

dạy các học phần cơ bản với nhiều phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ [H5.5.3.6]. Đảm 

bảo tỷ lệ sinh viên/giảng viên theo quy định hiện hành. 

+ Năm 2013 hệ số quy đổi giảng viên là 197,7; tỷ lệ sinh viên trên giảng 

viên là 33,37. 

+ Năm 2014 hệ số quy đổi giảng viên là 206,5; tỷ lệ sinh viên trên giảng 

viên là 29,21. 

+ Năm 2015 hệ số quy đổi giảng viên là 211,2; tỷ lệ sinh viên trên giảng 

viên là 28,42. 

Bên cạnh đó công tác nghiên cứu khoa học trong ba năm qua cũng phát 

triển rất mạnh mẽ được thể hiện qua bảng thống kê sau: 

 

Năm học 

Đề tài cấp 

Bộ, TP và 

ĐHĐN 

Đề tài 

cấp cơ sở 

Đề tài 

SV NCKH 

Bài báo 

Trong 

nước 

Bài báo 

Quốc tế 

2012-2013 01 26 15 32 15 

2013-2014 03 26 27 39 25 

2014-2015 07 26 30 52 35 

 

2. Điểm mạnh: 

Đội ngũ giảng viên của trường đủ để đảm đương giảng dạy phần cơ sở và 
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chuyên ngành, phần kiến thức cơ bản được hỗ trợ từ các trường thành viên trong 

Đại học Đà Nẵng. 

3. Những tồn tại: 

Đội ngũ cán bộ trẻ được đào tạo phần lý thuyết tốt nhưng chưa có nhiều 

kinh nghiệm trong thực tế sản xuất. 

4. Kế hoạch hành động: 

Xây dựng kế hoạch đưa cán bộ trẻ đi tham quan thực tế, trao đổi kinh 

nghiệm hoặc thực tập ở các doanh nghiệp sản xuất. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Tiêu chí 5.4: Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của 

nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được đào tạo; đảm bảo 

cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học 

đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. 

1. Mô tả: 

Đội ngũ giảng viên của nhà trường đảm bảo trình độ chuẩn của nhà giáo 

theo quy định của Luật giáo dục. Giảng viên được phân công giảng dạy đúng 

chuyên môn đã được đào tạo và đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo 

quy định [H5.5.3.2; H5.5.3.3; H5.5.3.4]. 

Giảng viên có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo và 

nghiên cứu khoa học [H5.5.4.1], nhiều giảng viên viết sách, báo đăng trên các 

tạp chí khoa học uy tín trong và ngoài nước [H5.5.4.2]. Ngoài ra, nhà trường còn 

tạo điều kiện cho cán bộ GV đi học bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin 

học [H5.5.2.7]. 

Tất cả giảng viên đều có trình độ tin học đáp ứng được nhiệm vụ giảng 

dạy và nghiên cứu khoa học, soạn bài giảng và upload bài giảng lên website của 

nhà trường, dạy bằng phương pháp trình chiếu [H3.3.3.6]. 

Đa số giảng viên trong thời gian tập sự được theo học các lớp nghiệp vụ sư 

phạm, chứng chỉ giáo dục đại học [H5.5.4.3]. 

2. Điểm mạnh: 

Đội ngũ giảng viên đạt chuẩn theo quy định, đa số giảng viên được đào 



-61- 

tạo ở các trường tiên tiến trong và ngoài nước và được phân công giảng dạy 

đúng chuyên ngành đào tạo. 

3. Những tồn tại: 

Mặc dù giảng viên sử dụng thành thạo tin học nhưng chưa có chứng chỉ 

theo quy định. 

4. Kế hoạch hành động: 

Xây dựng kế hoạch đưa giảng viên tham gia học bồi dưỡng tin học để lấy 

chứng chỉ theo quy định. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Tiêu chí 5.5: Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm 

công tác chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ giảng viên theo quy định. 

1. Mô tả: 

Đội ngũ GV có kinh nghiệm chuyên môn cao là lực lượng nòng cốt giữ 

vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy và uy tín cho nhà 

trường, đồng thời để đảm bảo phát triển lâu dài ổn định và bền vững, nhà trường 

cũng chú trọng đến công tác xây dựng đội ngũ kế cận, trẻ hóa đội ngũ GV. Đây 

là vấn đề đảm bảo sự cân bằng về kinh nghiệm chuyên môn và trẻ hóa của đội 

ngũ giảng viên. 

Trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thâm niên công tác cũng rất đa 

dạng nhưng nhìn chung đa số có kinh nghiệm chuyên môn trên 10 năm giảng 

dạy. Bên cạnh đó đội ngũ GV của nhà trường có kinh nghiệm vừa tham gia công 

tác quản lý vừa tham gia giảng dạy chuyên môn kết hợp với đội ngũ cán bộ 

giảng dạy trẻ đảm nhận một số môn học chuyên ngành, tham gia hướng dẫn các 

bài tập, bài thực hành và hướng dẫn thí nghiệm, từng bước nâng cao trình độ và 

tích lũy kinh nghiệm, góp phần tự bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ của 

nhà trường. 

Hiện nay, đội ngũ giảng viên cơ hữu của nhà trường đảm bảo cân bằng về 

kinh nghiệm công tác chuyên môn và cơ cấu độ tuổi hợp lý. Số cán bộ GV dưới 

30 tuổi là 58 người chiếm 35%, từ 31 đến 40 là 72 người chiếm 43%, từ 41 đến 

50 là 10 người chiếm 6%, trên 51 là 26 người chiếm 16% [H5.5.5.1 ].  
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Nhà trường đã đề ra nhiều kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nhằm 

nâng cao chất lượng [H5.5.5.2] và đã tuyển dụng được nhiều GV trẻ thay thế 

những GV sắp nghỉ hưu nhằm trẻ hóa đội ngũ [H5.5.5.3]. 

2. Điểm mạnh: 

Những ưu điểm trong việc tận dụng nguồn nhân lực chung trong Đại học 

Đà Nẵng nên cơ cấu giảng viên có thâm niên tham gia giảng dạy tại trường là 

cân đối. 

3. Những tồn tại: 

Đội ngũ giảng viên trẻ dưới 40 tuổi chiếm 78% nên kinh nghiệm giảng 

dạy còn hạn chế. 

4. Kế hoạch hành động: 

Tổ chức các buổi dự giờ, semina theo từng bộ môn, tăng cường mời giảng 

viên thính giảng có kinh nghiệm và trình độ học vị, học hàm cao để đảm bảo cân 

bằng về kinh nghiệm chuyên môn. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Tiêu chí 5.6: Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực 

chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, phục vụ có 

hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. 

1. Mô tả: 

Đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên đủ số lượng và có năng lực chuyên 

môn, phục vụ có hiệu quả cho việc giảng dạy và học tập, nghiên cứu khoa học 

[H5.5.6.1]. 

Nhà trường đã xây dựng quy định riêng dành cho từng chức danh kỹ thuật 

viên và nhân viên theo chức năng nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định 

[H5.5.6.2]. 

 Hằng năm, căn cứ vào đề án vị trí việc làm nhà trường tuyển dụng thêm 

nhân viên kỹ thuật, nghiệp vụ có phẩm chất, năng lực chuyên môn để hỗ trợ cho 

việc giảng dạy của GV và việc học tập của SV [H5.5.5.3]; đã tổ chức cho cán bộ 

nhân viên đi tham quan học tập tại các trường ở Trung Quốc, Thái Lan, 

Malaysia, Singapore để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm [H5.5.1.10]. Nhà trường 
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đã tạo điều kiện cho kỹ thuật viên, nhân viên tham gia học tập, bồi dưỡng để 

nâng cao kiến thức nhằm phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa 

học [H5.5.2.9]. Nhà trường đã cử CBVC tham gia tập huấn, bồi dưỡng các lớp 

định kỳ và đột xuất về quản lý hành chính nhà nước, công tác pháp chế, an toàn 

lao động, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ bí mật nhà nước và các nghiệp vụ 

khác… [H5.5.2.6]. Công tác quản lý và phục vụ của nhà trường được sinh viên 

phản hồi đều đặn mỗi học kỳ để cán bộ nhân viên kịp thời điều chỉnh [H5.5.6.3] 

nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. 

2. Điểm mạnh: 

Đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên đảm bảo theo trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ góp phần vào công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của 

nhà trường. 

3. Những tồn tại: 

Tùy theo tính chất công việc, một số kỹ thuật viên, nhân viên ở các phòng, 

tổ trực thuộc chưa được thường xuyên tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn. 

4. Kế hoạch hành động: 

Xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để 

bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên, luân phiên 

theo từng đợt. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Tiêu chí 5.7: Tổ chức đánh giá các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú 

trọng việc triển khai đổi mới phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá 

kết quả học tập của người học. 

1. Mô tả: 

Nhà trường đánh giá giảng viên căn cứ trên nhiều tiêu chí trong đánh giá 

kết quả công tác của viên chức [H5.5.7.1], có tham khảo ý kiến phản hồi của SV 

về hoạt động giảng dạy, qua dự giờ trên lớp và bình bầu danh hiệu thi đua cuối 

năm học tại từng đơn vị. 

Hệ thống thông tin thu thập ý kiến phản hồi của SV đã được triển khai từ 

năm học 2006-2007, cuối học kỳ mỗi sinh viên phải đăng nhập vào tài khoản cá 
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nhân và phản hồi công tác giảng dạy cho ít nhất 3 giảng viên, đây là điều kiện 

bắt buộc để được xem kết quả học tập [H5.5.7.2]. Giảng viên đăng nhập vào tài 

khoản cá nhân sẽ được xem ý kiến sinh viên phản hồi cho bản thân giảng viên. 

Giảng viên tham khảo ý kiến của SV để tự điều chỉnh lại hoạt động giảng dạy 

của mình. Ban Giám hiệu và lãnh đạo thanh tra có quyền truy cập vào trang 

phản hồi để xem ý kiến góp ý của sinh viên cho toàn bộ giảng viên để giám sát, 

chỉ đạo kịp thời. Trong năm 2016, nhà trường đã ban hành quy định lấy ý kiến 

phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy [H5.5.7.3], sẽ triển khai khảo sát 

bằng cả hai hình thức trực tuyến và trên giấy. 

Hằng năm, nhà trường đều có tổ chức dự giờ lên lớp một số GV 

[H5.5.7.4] để đánh giá thực trạng giảng dạy và cũng để các GV trong khoa, bộ 

môn trao đổi học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Các tiêu chí đánh giá phương pháp 

giảng dạy có chú trọng đánh giá đổi mới phương pháp dạy học [H5.5.7.5].  

Nhà trường tổ chức hội thảo Nâng cao chất lượng theo học chế tín chỉ 

[H5.5.7.6] nhằm trao đổi những yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học. Công cụ 

WebCT [H5.5.7.7] do trường tự xây dựng cho phép GV tải các tài liệu học tập 

lên mạng và SV có thể tải tài liệu về để học tập. Hệ thống này giúp sinh viên tự 

nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp, tăng thời gian dành cho trao đổi thảo luận 

và luyện tập trên lớp học, cho đến nay hệ thống đã có 235 học phần được cập 

nhật bài giảng. 

Phương pháp đánh giá kết quả học tập của SV cũng được đổi mới từ chỗ 

chỉ đánh giá một lần vào cuối học kỳ sang đánh giá theo ba cột điểm: thường 

xuyên, giữa kỳ và cuối kỳ (điểm kiểm tra thường xuyên chiếm 20% điểm học 

phần, điểm giữa kỳ là 30% và điểm cuối kỳ là 50% cho đa số các học phần lý 

thuyết) [H5.5.7.8]. Những học phần có đồ án hay bài tập lớn và học phần thực 

hành thì tỉ lệ giữa các điểm thành phần được nêu trong đề cương chi tiết học 

phần đã được bộ môn và khoa xét duyệt [H5.5.7.9; H5.5.7.10]. Một số học phần 

đánh giá kết quả học tập SV có nhiều đổi mới như căn cứ trên bài thuyết trình cá 

nhân hay nhóm hoặc các hoạt động theo nhóm trên lớp [H4.4.4.11]. 

Việc tổ chức thi kết thúc học kỳ do Phòng Đào tạo tổ chức phối hợp với 



-65- 

Phòng Khảo thí, ĐBCLGD, Thanh tra và Pháp chế với đề thi chung do bộ môn 

duyệt hoặc lấy từ ngân hàng đề thi đối với các học phần đã xây dựng được ngân 

hàng đề thi [H5.5.7.11; H5.5.7.12] là những đổi mới trong đánh giá kết quả học 

tập của SV. 

2. Điểm mạnh:  

Nhà trường đánh giá hoạt động giảng dạy của GV dựa vào nhiều tiêu chí, 

qua nhiều kênh thông tin như ý kiến phản hồi của SV, dự giờ lên lớp và bình xét 

thi đua khen thưởng là các biện pháp đa dạng nhằm giúp GV tự điều chỉnh để 

nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy. 

3. Những tồn tại: 

Các hình thức và tiêu chí đánh giá hoạt động giảng dạy của GV chưa 

phong phú. 

4. Kế hoạch hành động:  

Trong năm 2017 sẽ xây dựng biểu mẫu giảng viên tự đánh giá công tác 

giảng dạy của cá nhân và đánh giá đồng nghiệp để góp phần nâng cao chất 

lượng giảng dạy. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Kết luận về Tiêu chuẩn 5: 

Đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu của trường đáp ứng tiêu 

chuẩn của Bộ GD&ĐT, ĐHĐN; được phân công nhiệm vụ theo đúng lĩnh vực 

chuyên môn và trình độ đào tạo; thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi đầy đủ theo 

quy định. Nhà trường thường xuyên tuyển dụng bổ sung đội ngũ cán bộ, giảng 

viên, nhân viên trẻ có năng lực; có chính sách đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 

độ cho đội ngũ giảng viên, nhân viên cũng như làm tốt công tác quy hoạch, bổ 

nhiệm cán bộ quản lý theo tiêu chuẩn và năng lực của người lãnh đạo, quản lý. 

Hiện nay đội ngũ cán bộ, GV, nhân viên ngày càng được hoàn thiện, đáp ứng 

được yêu cầu trước mắt và chiến lược phát triển nhà trường trong thời gian đến. 
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Tiêu chuẩn 6: Người học 

Mở đầu:  

Với truyền thống và kinh nghiệm trên 50 năm đào tạo chuyên viên kỹ 

thuật công nghệ có chất lượng được xã hội thừa nhận, Trường CĐCN cung cấp 

cho SV một môi trường học tập thuận lợi để trau dồi kiến thức, rèn luyện các kỹ 

năng nghề nghiệp, đạo đức tác phong và các kỹ năng mềm cần thiết nhằm đạt 

được mục tiêu đào tạo của mỗi ngành nghề, đáp ứng yêu cầu của xã hội. 

Tiêu chí 6.1: Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình đào tạo, 

kiểm tra đánh giá và các quy định trong quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

1. Mô tả: 

Chương trình đào tạo của trường được công khai trên website [H6.6.1.1] 

và được in trong niên giám cung cấp cho mỗi SV vào đầu năm học để tiện tra 

cứu [H1.1.1.7]. Niên giám có hướng dẫn cụ thể về chương trình học tất cả các 

ngành, nội dung các văn bản, thông tư, quy chế, quy định của Bộ GD&ĐT và 

của ĐHĐN. SV cũng có thể tìm hiểu các vấn đề liên quan đến ngành học, kế 

hoạch học tập của năm học, mục tiêu yêu cầu của từng học phần trong chương 

trình học qua niên giám.  

Kết quả khảo sát trong trang SV phản hồi công tác giảng dạy [H6.6.1.2] 

cho thấy SV được GV thông báo đầy đủ về phương pháp kiểm tra đánh giá mỗi 

học phần. 

Tất cả SV khi nhập học đều phải tham dự tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa để biết các vấn đề liên quan đến toàn bộ quá trình học tập tại trường như: 

quy chế đào tạo tín chỉ, quy chế nội, ngoại trú, quy chế đánh giá rèn luyện, các 

quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo liên quan đến HSSV và các chế độ chính 

sách đối với SV [H6.6.1.3].  

Để đảm bảo tất cả SV đều được tham gia học chính trị đầu khóa, Phòng 

CTHSSV phân lịch học cụ thể cho từng sinh viên [H6.6.1.4] và kiểm tra thường 

xuyên việc học này [H6.6.1.5]. Mỗi sinh viên phải làm bài kiểm tra cuối đợt của 

Tuần sinh hoạt đầu khóa và được chấm điểm trên 5 mới được cấp giấy chứng 
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nhận, đây cũng là một trong những điều kiện để hoàn tất thủ tục ra trường 

[H6.6.1.6]. Những SV không đạt yêu cầu trong kiểm tra cuối đợt này đều phải 

học lại [H6.6.1.7] nhằm đảm bảo SV phải nắm vững được quy chế đào tạo, chế 

độ chính sách; hiểu biết chính trị, pháp luật và các vấn đề phải thực hiện trong 

thời gian học cũng như các quy định của nhà trường. 

Đầu khóa học, SV cũng được tiếp xúc giao lưu với khoa, bộ môn để tìm 

hiểu về ngành nghề và cơ hội việc làm [H6.6.1.8]. 

2. Điểm mạnh:  

Phòng CTHSSV đã phân công người trực và tư vấn hỗ trợ sinh viên đầy 

đủ về CTĐT, quy chế đào tạo, rèn luyện, chế độ chính sách, pháp luật ngay từ 

đầu khóa học trong tuần sinh hoạt chính trị đầu năm và trong suốt quá trình học 

tập tại trường cùng với giáo viên chủ nhiệm. Tất cả thông tin hữu ích liên quan 

đến HSSV được công bố qua các thông báo tại trường, trên trang web của 

trường. 

3. Những tồn tại: 

Do chưa có thói quen thường xuyên lên mạng trong học kỳ đầu tiên và 

không tham gia các giờ sinh hoạt giáo viên chủ nhiệm nên nhiều SV năm đầu 

không kịp thời nắm được thông tin, thông báo trên trang web của nhà trường. 

4. Kế hoạch hành động:  

Nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc phổ biến, hướng dẫn, 

tư vấn cho SV, nhất là lúc mới nhập học. Tăng cường các hình thức thông báo 

khác cho HSSV như thông qua bảng thông báo, qua nhắn tin… 

Tăng cường sử dụng các phương pháp và hình thức tuyên truyền hấp dẫn 

hơn như lồng ghép vào các sinh hoạt học thuật, thể thao, văn nghệ. Tổ chức giờ 

phát thanh học đường theo sáng kiến của Đoàn TNCS HCM. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 6.2: Người học được đảm bảo các chế độ chính sách xã hội và được 

chăm sóc sức khoẻ định kỳ, được tạo điều kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, 

thể dục thể thao, được đảm bảo an toàn trong khuôn viên nhà trường; được 

tư vấn việc làm và các hình thức hỗ trợ khác. 
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1. Mô tả:  

Quyền lợi của SV trong quá trình học thể hiện qua các hoạt động hỗ trợ 

cho SV: miễn giảm học phí theo Nghị định 49, 74 và 86 của Chính phủ, xác 

nhận đơn xin miễn giảm học phí [H6.6.2.1], vay vốn ưu đãi đối với SV có hoàn 

cảnh khó khăn [H6.6.2.2], chế độ học bổng khuyến khích học tập [H6.6.2.3], học 

bổng Thử thách DCT với mức thưởng 15 triệu đồng cho mỗi cá nhân 1 học kỳ, trợ 

cấp xã hội [H6.6.2.4], chế độ học bổng tài trợ [H6.6.2.5] và các chế độ chính sách 

ưu đãi khác đối với SV [H6.6.2.6; H6.6.2.7; H6.6.2.8; H6.6.2.9]. Tất cả thông tin 

trên đều được công bố công khai trên web nhà trường [H6.6.2.10]. 

Sinh viên xin xác nhận miễn giảm học phí, vay vốn ưu đãi, tạm hoãn 

nghĩa vụ quân sự và các nhu cầu xác nhận khác được giải quyết nhanh gọn tại 

Phòng CTHSSV trong vòng tối đa 3 giờ sau khi đăng ký trên trang Web nhà 

trường [H6.6.2.11]. 

Hằng năm, nhà trường tổ chức khám sức khỏe cho SV khi mới nhập học 

[H6.6.2.12; H6.6.2.13]. Nhà trường có nhân viên y tế thường trực để chăm sóc 

sức khỏe tại chỗ cho SV [H6.6.2.14; H6.6.2.15; H6.6.2.16]. Sinh viên được 

khám sức khỏe định kỳ vào đầu năm thứ ba [H6.6.2.17]. 

SV được tạo điều kiện để tập luyện sinh hoạt văn hóa văn nghệ thể dục 

thể thao. Nhà trường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ cho SV như các 

cuộc thi văn nghệ, văn nghệ chào đón SV khóa mới, văn nghệ chào mừng 20/11 

[H6.6.2.18; H6.6.2.19; H.6.6.2.20]. Hai năm một lần, Trường CĐCN thành lập 

đội tuyển tham gia Đại hội Thể dục Thể thao của SV ĐHĐN được tổ chức vào 

các năm lẻ [H6.6.2.21; H6.6.2.22; H6.6.2.23]. HSSV của nhà trường còn tham 

gia các phong trào và luôn đạt được thành tích cao trong các hoạt động của nhà 

trường cũng như của Đại học Đà nẵng và Bộ GD&ĐT [H6.6.2.24]. 

Người học được đảm bảo an toàn trong khuôn viên trường. Trường đã 

thành lập Trung đội tự vệ [H6.6.2.25] và Đội Thanh niên Xung kích [H6.6.2.26]. 

Lực lượng bảo vệ của trường có nhiệm vụ bảo vệ tài sản và bảo đảm an toàn cho 

SV, CBVC trong khuôn viên trường và tại KTX [H6.6.2.27]. Ngoài ra trường đã 

ký quy chế phối hợp bảo đảm an ninh trật tự với Công an phường Thanh Bình 
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[H6.6.2.28], có phương án trực và giữ gìn an ninh trật tự trong các ngày lễ tết và 

cao điểm [H6.6.2.29]. Về mặt PCCC thì nhà trường đã trang bị đủ các bình chữa 

cháy theo tiêu chuẩn tại tất cả các vị trí cần thiết trong toàn trường. Các bình 

chữa cháy này thường xuyên được kiểm tra và định kỳ thay thế theo đúng yêu 

cầu. Trên các hành lang mà HSSV thường qua lại, nhà trường cũng đã cho lắp 

đặt các bảng, đèn chỉ dẫn lối thoát hiểm, qua đó sẽ đảm bảo được an toàn tối đa 

cho SV khi có cháy, nổ hoặc tình huống khẩn cấp. 

Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp được thành lập 

năm 2010 [H6.6.2.30] đã kết hợp với Phòng CTHSSV, Đoàn TNCS và các đơn 

vị khác trong nhà trường để hướng dẫn, tư vấn, thông báo nơi tuyển dụng, giúp 

đỡ cho SV năm cuối trang bị các kỹ năng mềm, qua đó định hướng được việc 

đào tạo theo nhu cầu của xã hội. Trung tâm thường xuyên phối hợp với các 

doanh nghiệp để đào tạo và tuyển dụng sinh viên [H6.6.2.31], phối hợp các câu 

lạc bộ của nhà trường như CLB ghita, CLB khiêu vũ [H6.6.2.32],… để hỗ trợ 

sinh hoạt cho sinh viên. 

2. Điểm mạnh:  

Nhà trường đã có trang web để sinh viên xin các giấy xác nhận trực tuyến. 

Các quy định về xét cấp học bổng thực hiện công khai minh bạch. Người học được 

đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước; được khám 

sức khỏe lúc mới nhập học, khám sức khỏe định kỳ vào năm thứ 3, được chăm sóc 

sức khỏe thường xuyên; được tạo điều kiện tham gia các hoạt động văn hóa văn 

nghệ, thể dục thể thao; được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của trường và được 

tư vấn việc làm trong quá trình học tập. 

3. Những tồn tại: 

Hoạt động tư vấn việc làm cho SV chưa được tổ chức thường xuyên. 

4. Kế hoạch hành động:  

Phòng CTHSSV sẽ phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan 

hệ Doanh nghiệp nhằm tăng cường quan hệ với các đơn vị chuyên nghiệp và 

các công ty, xí nghiệp để có kế hoạch tổ chức và tư vấn giúp đỡ SV trong 

tìm việc làm cũng như tổ chức các hội thảo tư vấn nghề nghiệp cho SV. 
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5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 6.3: Người học được phổ biến, giáo dục về chính sách, chủ trương, 

đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước; được tạo điều kiện để tu 

dưỡng và rèn luyện chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách 

nhiệm và thái độ hợp tác; được tạo điều kiện để tham gia công tác Đảng, đoàn 

thể. 

1. Mô tả:  

Để SV nắm vững quy chế, chế độ chính sách cũng như quy định mới, nhà 

trường bắt buộc SV nhập học phải tham dự lớp sinh hoạt công dân đầu khóa 

[H6.6.3.1; H6.6.3.2], đầu năm học sinh viên phải tham gia lớp sinh hoạt chính trị 

đầu năm. Trong suốt khóa học, SV được phổ biến các chính sách, chủ trương 

đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước như báo cáo về tình hình biển 

đảo [H6.6.3.3]; được tuyên truyền về tác hại thuốc lá, ma túy và các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh do các bác sĩ thuộc Trung tâm Truyền thông thuộc Sở Y 

tế báo cáo [H6.6.3.4]. 

Nhà trường thường xuyên tổ chức họp giáo viên chủ nhiệm đầu năm học 

[H6.6.3.5] để chỉ đạo, tập huấn công tác chủ nhiệm lớp và nội dung cần phổ 

biến, tư vấn cho SV trong các buổi sinh hoạt lớp. Ngoài ra hằng tháng, theo định 

kỳ vào chiều thứ Hai đầu tiên của tháng, Phòng CTHSSV tổ chức họp giao ban 

các phó trưởng khoa phụ trách công tác SV và các bí thư, lớp trưởng tất cả các 

lớp để phổ biến nội dung cần tuyên truyền và thông báo trong buổi sinh hoạt lớp 

hằng tháng [H6.6.3.6].  

Sinh viên được tạo điều kiện để rèn luyện tu dưỡng tư tưởng, đạo đức, lối 

sống qua việc đăng ký học tập tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, tham 

gia các chiến dịch tình nguyện do Đoàn TNCS tổ chức. Trong các chiến dịch 

này, SV có cơ hội giúp đỡ thí sinh từ các tỉnh về Đà Nẵng dự thi; SV đã về các 

vùng quê khó khăn của Tây Nguyên giúp đỡ đồng bào; làm công tác xã hội tại 

các xã vùng núi Huyện Hòa Vang Đà Nẵng, Huyện Nông Sơn và Huyện Hiệp 

Đức, Quảng Nam; tặng quà cho bà mẹ Việt Nam Anh hùng… Nhà trường cũng 

thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy tội phạm 
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để giáo dục đạo đức cũng như rèn luyện kỹ năng sống cho SV [H6.6.3.7]. Nhà 

trường tạo điều kiện để tham gia sinh viên tham gia công tác Đảng, đoàn thể như 

chiến dịch tình nguyện hè [H6.6.3.8], giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Trường 

CĐCN [H6.6.3.9; H6.6.3.10], tuyên truyền các biện pháp phòng chống bệnh 

[H6.6.3.11; H6.6.3.12; H6.6.3.13], giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp nhận thức 

về Đảng [H6.6.3.14; H6.6.3.15], tổ chức hội trại sinh viên [H6.6.3.16]. Nhà 

trường luôn tạo mọi điều kiện cho sinh viên tham gia công tác Đảng và quán 

triệt tư tưởng đạo đức đến toàn thể học sinh sinh viên như học các lớp nhận thức 

về Đảng, đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ CHí Minh 

[H6.6.3.17]. 

2. Điểm mạnh:  

Trường đã tổ chức các đợt học chuyên đề về chủ trương chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước để tạo điều kiện cho SV tu dưỡng và rèn luyện 

chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống thông qua các phong trào, kỹ năng, công 

tác xã hội..... Hầu hết SV có lối sống trong sáng, lành mạnh, có hiểu biết và chấp 

hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước. 

Công tác Đảng, đoàn thể là một trong những mặt mạnh của trường. Sinh 

viên tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội; nỗ lực phấn đấu trở thành đảng viên. 

Các hình thức hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên 

đã có tác dụng giáo dục toàn diện, thiết thực đối với SV, tạo môi trường thuận 

lợi để người học được rèn luyện về đạo đức, lối sống, tư tưởng chính trị. 

3. Những tồn tại: 

Một số hoạt động đoàn thể của trường chưa lan tỏa ra toàn thể SV. Do 

điều kiện thời gian và kinh phí có hạn nên việc tổ chức các hoạt động đoàn thể 

với qui mô lớn còn gặp khó khăn. 

4. Kế hoạch hành động:  

Nhà trường sẽ tăng cường tổ chức các sinh hoạt giao lưu, học tập với các 

đơn vị bạn nhằm đa dạng hóa các hoạt động đoàn thể phù hợp với lứa tuổi thanh 

niên để lôi kéo nhiều sinh viên tham gia hơn nữa.  

Nhà trường sẽ thu xếp tăng cường kinh phí dành cho các hoạt động của 



-72- 

SV đồng thời sắp xếp bổ nhiệm các CBVC năng nổ, có nhiều sáng kiến và đủ 

điều kiện dành nhiều thời gian cho các hoạt động đoàn thể, đặc biệt những hoạt 

động quy mô của thanh niên và SV. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 6.4: Thực hiện đánh giá năng lực của người tốt nghiệp theo mục tiêu 

đào tạo; có kết quả điều tra về mức độ người tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử 

dụng nhân lực của địa phương và của ngành. 

1. Mô tả:  

Trường Cao đẳng Công nghệ là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật 

công nghệ và nghiên cứu khoa học, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội 

của thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung – Tây nguyên và cả nước thể hiện 

qua Sứ mạng, Tầm nhìn của Trường CĐCN [H6.6.4.1]. Các ngành học đều được 

xây dựng chuẩn đầu ra [H6.6.4.2], việc dạy và học đều nhằm đảm bảo chuẩn đầu 

ra đã ban hành. 

Trường đã tổ chức đoàn khảo sát đi đến doanh nghiệp để lấy ý kiến đánh 

giá năng lực sinh viên tốt nghiệp và khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp 

[H6.6.4.3] và tổ chức khảo sát lấy ý kiến đánh giá chất lượng đào tạo đối với 

cựu sinh viên [H6.6.4.4]. 

 Sinh viên tốt nghiệp đa số đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương, kết 

quả khảo sát trong các năm cho thấy 80,6% SV tốt nghiệp của trường đang làm 

việc tại miền Trung, 17,5% SV tốt nghiệp làm việc tại miền Nam và 2% SV tốt 

nghiệp làm việc tại miền Bắc [H6.6.4.5]. 

Nhà trường đã thu thập thông tin về người học có việc làm sau khi tốt 

nghiệp qua khảo sát SV tốt nghiệp về nhận bằng [H6.6.4.6]. Số liệu khảo sát 

năm 2014, sinh viên có việc làm phù hợp với ngành đào tạo đạt 93% đối với 

Khoa Cơ khí, 78% đối với Khoa Công nghệ Hóa học, 71% đối với Khoa Kỹ 

thuật Xây dựng, 81% đối với Khoa Điện sau 12 tháng tốt nghiệp cho thấy mức 

độ đạt được mục tiêu đào tạo của nhà trường [H6.6.4.7]. 

2. Điểm mạnh:  

Trường đã tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp lớn, có khảo sát cựu sinh viên 
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để đánh giá chất lượng đào tạo. 

3. Những tồn tại: 

Số lượng doanh nghiệp và cựu sinh viên được khảo sát không nhiều, hình 

thức điều tra khảo sát mức độ đáp ứng nhu cầu sử dụng nhân lực của địa phương 

chưa phong phú. 

4. Kế hoạch hành động:  

Xây dựng kế hoạch tiếp xúc doanh nghiệp mỗi năm để tăng cường số 

lượng doanh nghiệp được khảo sát; các khoa ngành tích cực hơn trong khảo sát 

doanh nghiệp và cựu sinh viên. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 6: 

Sinh viên Trường CĐCN được cung cấp một môi trường thuận tiện để học 

tập nâng cao trình độ, kỹ năng; có cơ hội để rèn luyện thể dục thể thao và văn 

nghệ; được hưởng đầy đủ chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước, ngoài 

ra còn được hưởng nhiều loại học bổng riêng của trường. 
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Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển và chuyển giao 

công nghệ 

Mở đầu:  

Theo định hướng phát triển của ĐHĐN và của Trường CĐCN, nghiên cứu 

khoa học là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm của giảng viên. Bên cạnh công tác 

giảng dạy, các GV phải thực hiện định mức giờ NCKH theo đúng các quy định 

chung của Bộ GD&ĐT và của ĐHĐN. 

Hoạt động NCKH của cán bộ và SV nhằm mục đích phát huy tư duy sáng 

tạo, ứng dụng lý thuyết vào thực tế, tạo ra các sản phẩm sử dụng trong trường và 

ngoài xã hội. Kinh phí phục vụ cho hoạt động NCKH của nhà trường tăng hàng 

năm, đồng thời nhà trường nghiêm túc thực hiện theo Nghị định 99/2014/NĐ-

CP về việc nâng tổng kinh phí phục vụ cho hoạt động KHCN trong đó 5% kinh 

phí từ nguồn thu hợp pháp và 3% kinh phí từ nguồn thu học phí. 

Nhà trường cũng đặc biệt quan tâm đến việc phát triển đội ngũ nghiên cứu 

trong GV và SV, thông qua việc khuyến khích thành lập các nhóm Giảng dạy - 

Nghiên cứu (TRT: Teaching – Research Team) của GV, đặc biệt là chủ trương 

thành lập các nhóm Học tập – Nghiên cứu (SRT: Study Research Team) trong 

SV, các nhóm này sẽ hạt nhân trong phong trào học tập và NCKH của SV nhà 

trường. 

Lĩnh vực chuyển giao công nghệ được nhà trường đặc biệt quan tâm. Đây 

một trong những thước đo đánh giá chất lượng, tính ứng dụng thực tiễn của các 

công trình nghiên cứu, một kênh có thể tạo nguồn thu và quảng bá cho hình ảnh 

của nhà trường. Một số sản phẩm từ các công trình nghiên cứu, đề tài khoa học 

của cán bộ nhà trường đã được sử dụng ở các đơn vị trong ĐHĐN và doanh 

nghiệp. 

Tiêu chí 7.1: Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ 

phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của trường cao đẳng. 

1. Mô tả: 

Hoạt động KHCN được nhà trường đầu tư và phát triển nhằm mục đích 

góp phần thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ, đáp 
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ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng, khu vực miền 

Trung-Tây Nguyên và của đất nước [H7.7.1.1].  

Trên cơ sở chiến lược phát triển KHCN [H7.7.1.2] cũng như các quy 

định, quy chế, công văn liên quan đến KHCN của ĐHĐN và nhà trường 

[H7.7.1.3; H7.7.1.4; H7.7.1.5], hàng năm Trường CĐCN đã chủ động xây dựng 

kế hoạch hoạt động [H7.7.1.6] và kế hoạch tài chính cho KHCN [H7.7.1.7] một 

cách cụ thể, phù hợp với sứ mạng của nhà trường. 

Kể từ năm 2012, quy trình xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động 

KHCN được tiến hành như sau: 

- Đầu năm học, trường gửi văn bản thông báo và hướng dẫn về hoạt động 

KHCN đến các đơn vị trong toàn trường để CBVC và các đơn vị tiến 

hành đăng ký nhiệm vụ NCKH các cấp, tổ chức seminar, đầu tư cơ sở vật 

chất phục vụ cho NCKH, hố trợ đăng bài báo trên các tạp chí [H7.7.1.8]. 

- Trên cơ sở các đăng ký của cá nhân và đơn vị, trường thành lập Hội đồng 

tư vấn để xét chọn đề tài cấp cơ sở do trường quản lý (từ đây về sau được 

gọi tắt là cấp trường) theo quy định về quản lý đề tài cấp trường 

[H7.7.1.9], xét chọn và giới thiệu về ĐHĐN các đề tài cấp cơ sở do 

ĐHĐN quản lý (từ đây về sau được gọi tắt là cấp ĐHĐN) và từ cấp Bộ trở 

lên để các cấp này xem xét tiếp [H7.7.1.10; H7.7.1.11]. Từ năm 2015, các 

đề tài cấp ĐHĐN do quỹ phát triển KHCN Đại học Đà Nẵng quản lý. 

- Sau khi các đề tài cấp trường được phê duyệt, nhà trường tiến hành ký 

hợp đồng thực hiện đề tài [H7.7.1.12], đánh giá và nghiệm thu 

[H7.7.1.13].  

- Việc quản lý các đề tài cấp ĐHĐN được thực hiện theo các quy định về 

quản lý đề tài Đại học Đà Nẵng. Viêc quản lý các đề tài từ cấp Bộ trở lên 

sẽ thực hiện theo quy định của Bộ. 

- Thực hiện theo quy định của ĐHĐN, từ năm 2012, hằng năm nhà trường 

trích từ 1,5 – 2% khoản thu học phí cho hoạt động KHCN, theo Quy chế 

chi tiêu nội bộ của nhà trường [H7.7.1.3]. Từ năm 2015, nhà trường bắt 

đầu thực hiện việc trích lập kinh phí cho hoạt động KHCN theo nghị định 
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99/2014/NĐ-CP. 

Hàng năm, nhà trường còn xây dựng kế hoạch KHCN cho các hoạt động 

như: tổ chức hội nghị khoa học, hội thảo, tham gia các triển lãm về KHCN, đầu 

tư trang thiết bị phục vụ cho NCKH, cấp kinh phí thực hiện đề tài NCKH cho 

các nhóm Giảng dạy - Nghiên cứu TRT và các nhóm Học tập – Nghiên cứu SRT 

[H7.7.1.7; H7.7.1.14]. 

Năm 2014, nhà trường đã thành lập nhóm Giảng dạy - Nghiên cứu “Vật 

liệu tổng hợp và ứng dụng” [H7.7.1.15], từng bước triển khai nhiệm vụ phát 

triển KHCN, đảm bảo bám sát kế hoạch hoạt động KHCN của trường hàng năm. 

Năm 2015, nhà trường tiếp tục thành lập nhóm Nghiên cứu – Giảng dạy 3C 

(Computer Science, Communication and Control) [H7.7.1.16] chuyên nghiên 

cứu và giảng dạy kỹ thuật máy tính, công nghệ thông tin truyền thông và công 

nghệ điều khiển tự động. Nhà trường đã thành lập 24 nhóm Học tập – Nghiên 

cứu, bám sát kế hoạch hoạt động KHCN đã đề ra. 

Với việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động và tài chính dành 

cho KHCN theo một quy trình cụ thể; thành lập các nhóm nghiên cứu chuyên 

môn theo nhu cầu thực tế, tập trung phát triển và đẩy mạnh các hoạt động 

nghiên cứu khoa học, thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật công 

nghệ, nghiên cứu và triển khai các hoạt động KHCN, đáp ứng như cầu phát 

triển kinh tế xã hội của thành phố Đà Nẵng, khu vực miền Trung – Tây 

Nguyên và cả nước [H7.7.1.17]. 

2. Điểm mạnh: 

Nhà trường luôn cập nhật, tuân thủ hệ thống các văn bản, quy định của 

các cấp quản lý về hoạt động khoa học, công nghệ, nhờ đó chủ động xây dựng 

kế hoạch KHCN cụ thể và chi tiết, đồng thời triển khai và phát triển hoạt động 

này một cách hiệu quả, phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của 

trường. 

Hiện nay, nhà trường đã thành lập các nhóm Nghiên cứu – Giảng dạy, 

bước đầu đã có kết quả nghiên cứu. 

3. Những tồn tại: 
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Mặc dù kế hoạch KHCN được xây dựng cụ thể hàng năm, việc triển khai 

NCKH ở các khoa, bộ môn còn chưa đồng đều về số lượng đề tài và số lượng 

sinh viên tham gia. 

4. Kế hoạch hành động: 

Thúc đẩy, khuyến khích cán bộ, giảng viên chủ động và tích cực tham gia 

NCKH và hướng dẫn sinh viên NCKH; khuyến khích sinh viên tham gia NCKH 

thông qua việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

NCKH; tăng mức hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở, đề tài sinh 

viên NCKH, hỗ trợ kinh phí đăng bài báo khoa học và tham gia các hội nghị hội 

thảo. 

Ban hành quy định về quản lý hoạt động hợp tác quốc tế, phối hợp nghiên 

cứu khoa học với các trường đại học, cao đẳng quốc tế cũng như với các doanh 

nghiệp, qua đó thúc đẩy việc hợp tác NCKH với các trường đại học, cao đẳng và 

các đối tác nước ngoài. 

Xây dựng thêm các nhóm Nghiên cứu-Giảng dạy cấp trường và cấp 

ĐHĐN gồm các thành viên có trình độ chuyên môn cao và năng lực NCKH 

trong và ngoài trường. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Tiêu chí 7.2: Có chủ trương và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên, nhân 

viên và người học tham gia nghiên cứu khoa học và phát huy sáng kiến. 

1. Mô tả: 

Nhà trường đã có chính sách khuyến khích CBVC và SV phát huy sáng 

kiến cải tiến kỹ thuật, tham gia NCKH. Là trường thành viên của ĐHĐN, ngoài 

việc áp dụng các quy định về quản lý đề tài KHCN cấp cơ sở [H7.7.2.1], Quy 

định về tiêu chuẩn năng lực đạo đức trong các hoạt động KHCN [H7.7.2.2], Quy 

định về quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của ĐHĐN [H7.7.2.3], năm 2014 nhà 

trường đã ban hành Quy định khen thưởng KHCN cho CBVC và SV tham gia 

NCKH và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, năm 2015 ra Quyết định sửa đổi, 

bổ sung quy định này [H7.7.2.4], Quy chế hoạt động các nhóm Giảng dạy – 
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Nghiên cứu thuộc ĐHĐN và các trường thành viên dành cho CB giảng dạy, và 

Quy định thành lập nhóm Học tập – Nghiên cứu trong sinh viên [H7.7.1.14]. 

Năm 2012, ĐHĐN chỉ cấp một phần kinh phí thực hiện cho các đề tài cấp 

trường, nhà trường đã trích từ nguồn thu học phí để hỗ trợ thêm. Từ năm 2013, 

kinh phí này hoàn toàn do nhà trường đảm trách bằng cách trích 1,5 đến 2% từ 

nguồn thu học phí. Ngân sách được cấp cho hoạt động KHCN của trường hằng 

năm được mô tả trong bảng 7.2a dưới đây: 

Năm 
Kinh phí chi cho hoạt động KHCN 

Từ ngân sách nhà nước Từ nguồn thu học lệ phí Tổng cộng 

2011 
183.876.000 đ 

(88,8%) 

23.250.000 đ 

(11,2%) 
207.126.000 đ 

2012 
231.000.000 đ 

(69,5 %) 

101.544.000 đ 

(30,5 %) 
332.544.000 đ 

2013 
207.820.000 đ 

(53,6%) 

179.944.800 đ 

(46,4%) 
387.764.800 đ 

2014 
83.975.000 đ 

(24,3%) 

262.253.500 đ 

(75,7%) 
346.228.500 đ 

2015 0 
1.445.737.066 đ 

(100%) 
1.445.737.066 đ 

Bảng 7.2a: Phần kinh phí được cấp cho hoạt động KHCN hằng năm 

(Nguồn: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường CĐCN) 

Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường CĐCN đã xây dựng Chương trình 

hành động số 35-CTHĐ/ĐU-BGH ngày 19/9/2011, tổ chức Hội nghị quán triệt 

Nghị quyết số 60-NQCĐ/ĐU của Đảng ủy ĐHĐN về việc đẩy mạnh hoạt động 

NCKH, chuyển giao công nghệ, quan hệ doanh nghiệp và đào tạo và hướng dẫn 

thực hiện Chương trình hành động nói trên của nhà trường [H7.7.2.5]. 

Bên cạnh đó, nhà trường còn có chủ trương phát triển hợp tác quốc tế 

trong nghiên cứu khoa học, ký kết MoU với các trường đại học quốc tế như: Đại 

học Kristianstad [H7.7.2.6] để thực hiện các đề tài nghiên cứu chung.  

Số lượng đề tài KHCN các cấp được CBVC trong trường thực hiện được 

thống kê hằng năm [H7.7.2.7; H7.7.2.8]. Số lượng các bài báo khoa học được 

đăng trên các tạp chí KHCN trong các năm từ 2011 đến 2015 được thể hiện 

trong bảng dưới đây: 
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Năm Đề tài cấp 

Bộ 

Đề tài cấp 

ĐHĐN 

Đề tài cấp 

trường 

Đề tài sinh 

viên NCKH 

Bài báo đăng 

trên Tạp chí 

2011 3 3 14 15 25 

2012 0 3 16 18 45 

2013 0 8 17 15 33 

2014 0 3 25 27 43 

2015 0 6 26 30 65 

Bảng 7.2b: Tổng hợp số lượng đề tài và bài báo hàng năm 

Nhà trường phát động phong trào và tạo điều kiện cho CBVC và SV 

nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu qua việc tổ chức hội nghị, hội thảo 

khoa học, hội nghị SV NCKH, cuộc thi Sáng tạo Robot… cũng như hỗ trợ kinh 

phí cho các tập thể, cá nhân tham gia [H7.7.2.9; H7.7.2.10; H7.7.2.11; 

H7.7.2.12; H.7.7.2.13]. Nhà trường xuất bản các tạp chí, tập san, tuyển tập, kỷ 

yếu của các hội nghị, hội thảo này [H7.7.2.14; H7.7.2.15] hoặc hỗ trợ cho 

CBVC và SV tham gia các hội nghị, hội thảo, cuộc thi do các đơn vị khác tổ 

chức [H7.7.2.16; H7.7.2.17]. Từ năm học 2015 – 2016 nhà trường cấp học bổng 

toàn phần “Thử thách DCT” cho SV, tham gia NCKH là tiêu chí bắt buộc để xét 

cấp học bổng này [H6.6.2.3]. 

CBVC nhà trường được khuyến khích thực hiện các sáng kiến cải tiến 

[H7.7.2.18], giúp nâng cao năng suất cũng như phát huy khả năng của CBVC 

trong công việc. Đồng thời, các sáng kiến của CBVC là cơ sở để Giám đốc 

ĐHĐN và Hiệu trưởng nhà trường xem xét tặng giấy khen. Hằng năm, dựa trên 

quy định về khen thưởng KHCN đã ban hành, CBGV nhà trường kê khai thành 

tích hoạt động KHCN (bằng cách tính điểm). Nhà trường thành lập Hội đồng xét 

duyệt khen thưởng hoạt động KHCN của CBGV, dựa theo quy định khen 

thưởng này, chọn ra các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt 

động KHCN để khen thưởng khuyến khích. Theo đó, nhà trường đã ghi nhận và 

khen thưởng với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong KHCN 

[H7.7.2.19], trao thưởng cho các đề tài đoạt giải trong Hội nghị SV NCKH 

[H7.7.2.20], khen thưởng SV đạt thành tích tốt trong Cuộc thi Lái xe Sinh thái – 
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Tiết kiệm nhiên liệu Honda [H7.7.2.21], khen thưởng các đội đoạt giải trong 

Cuộc thi Sáng tạo Robot Trường Cao đẳng Công nghệ [H7.7.2.22], và các giải 

thưởng khác [H7.7.2.23]. 

Để tăng cường năng lực NCKH, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và sinh 

viên cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức, nhà trường đã liên kết với các doanh 

nghiệp trong và ngoài nước như Công ty TNHH Shinko Technos – Nhật Bản, 

Tập đoàn Siemens – Đức, Tập đoàn đa quốc gia Gameloft, Công ty LG 

Electronics – Hàn Quốc, Công ty Daikin – Nhật Bản... tổ chức các hội nghị, hội 

thảo giới thiệu về công nghệ mới trên thế giới [H7.7.2.24]. 

Nhà trường cũng luôn quan tâm gửi thông báo viết bài cho các hội thảo 

quốc tế về các khoa, đảm bảo các CBGV nắm bắt thông tin kịp thời [H7.7.2.25]. 

2. Điểm mạnh: 

Về chủ trương, nhà trường đã có quy định tính khối lượng giờ NCKH 

trong mỗi năm học dành cho giảng viên, có quy định khen thưởng về KHCN 

hàng năm. 

Nhà trường thường xuyên liên kết với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

trong và ngoài nước tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, giới thiệu công 

nghệ mới, triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn giảng dạy ở 

trường và sản xuất. 

Nhà trường hỗ trợ kinh phí đăng bài tạp chí và tham dự hội nghị cho cán 

bộ trong việc tham dự các hội nghị, hội thảo bên ngoài. Đồng thời, nhà trường 

còn có chế độ khen thưởng các CBGV có bài báo khoa học đăng trên các tạp chí 

ISI và quốc tế khác. 

Từ năm 2014, nhà trường tổ chức cuộc thi sáng tạo robot thường niên 

nhằm tạo điều kiện cho SV tham gia phát huy tinh thần học tập và nghiên cứu. 

Từ năm 2015, nhà trường đã có chủ trương thành lập các nhóm Học tập- 

Nghiên cứu trong SV. 

3. Những tồn tại: 

Hiện chưa có các phòng thí nghiệm (PTN) dành riêng cho NCKH; cơ sở 

vật chất cho NCKH còn hạn chế. 



-81- 

4. Kế hoạch hành động: 

- Đầu tư xây dựng các PTN trọng điểm, PTN liên ngành. 

- Hỗ trợ mức khen thưởng theo Nghị định 99 của Chính phủ. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Tiêu chí 7.3: Có các kết quả nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào việc 

nâng cao chất lượng dạy và học, quản lý của trường và các cơ sở giáo dục 

khác ở địa phương. 

1. Mô tả: 

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ gắn kết với nhiệm vụ đào tạo đối với 

đội ngũ cán bộ giảng dạy của nhà trường. Hầu hết các đề tài NCKH của giảng 

viên và sinh viên đều mang định hướng ứng dụng, xuất phát từ thực tiễn giảng 

dạy, đào tạo và học tập; trực tiếp hoặc gián tiếp gắn kết với mục tiêu, CTĐT và 

những chủ đề thực hành tại các phòng thí nghiệm và xưởng thực hành; có các 

mô hình thực nghiệm cũng như các sản phẩm khoa học khác [H7.7.3.1].  

Hằng năm, hơn 70% nghiên cứu khoa học được ứng dụng thực tế sau 

nghiệm thu. Số lượng đề tài được ứng dụng sau nghiệm thu được thống kê qua 

bảng dưới: 

Năm học 

 

Đề tài cấp Bộ Đề tài cấp cơ sở Tỉ lệ (%) đề 

tài các cấp 

được ứng 

dụng 

Đã 

nghiệm thu 

Được 

ứng dụng 

Đã 

nghiệm thu 

Được 

ứng dụng 

2011 3 3 28 20 71,4% 

2012 0 0 17 12 70,6% 

2013 0 0 19 14 73,7% 

2014 0 0 25 18 72% 

2015 0 0 26 20 76,7% 

Tổng 3 3 115 98  

Bảng 7.3b: Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào thực tế 

[H7.7.3.2] 

(Nguồn: Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế) 
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Các đề tài NCKH có kết quả được ứng dụng trực tiếp vào công tác giảng 

dạy và quản lý của nhà trường khá đa dạng, điển hình như chương trình quản lý 

văn thư lưu trữ tại Trường Cao đẳng Công nghệ (T2010-06-14), hệ thống quản 

lý vật tư trên nền web ứng dụng cho Tổ Tài vụ (T2011-06-13), mô hình quản lý 

đào tạo tín chỉ, phát triển ứng dụng quản lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Công 

nghệ (B2010-ĐN06-09), chương trình quản lý công tác học sinh – sinh viên, 

nghiên cứu đổi mới phương án tuyển sinh tại Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại 

học Đà Nẵng (Đ2013-06-10-BS), phần mềm quản lý đề tài KHCN tại Trường 

Cao đẳng Công nghệ (T2014-06-78)... [H7.7.3.3]. 

Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã chú trọng đến việc ứng dụng các thành 

quả NCKH vào thực tế sản xuất. Sản phẩm NCKH của các GV và SV không chỉ 

đoạt giải thưởng của các hội thi sáng tạo công nghệ được tổ chức tại Đà Nẵng 

[H7.7.3.4], mà còn được đưa vào sử dụng trong thực tế sản xuất và học tập tại 

các đơn vị khác [H7.7.3.5; H7.7.3.6; H7.7.3.7; H7.7.3.8; H7.7.3.9; H7.7.3.10]. 

2. Điểm mạnh: 

Tỉ lệ các đề tài nghiên cứu mang tính ứng dụng khá cao, hầu hết các đề tài 

NCKH đều có mô hình sản phẩm.. 

3. Những tồn tại: 

Một số đề tài NCKH có mức đầu tư còn khiêm tốn, nguồn kinh phí thực 

hiện có giới hạn nên quy mô chưa lớn, chưa đáp ứng hết được các yêu cầu kỹ 

thuật đặt ra trong thực tế, do vậy còn có khó khăn trong việc đưa sản phẩm 

nghiên cứu vào sử dụng thực tế. 

4. Kế hoạch hành động: 

Tăng cường chuyển giao KHCN, tạo nguồn kinh phí bổ sung cho hoạt 

động NCKH của nhà trường. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Tiêu chí 7.4: Có các bài báo, công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các 

tập san, các ấn phẩm khoa học; có các tài liệu, giáo trình phục vụ cho công 

tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường. 

1. Mô tả: 
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Thông qua việc tổ chức, tham gia và thông tin về các hội nghị, hội thảo, 

tọa đàm khoa học trong và ngoài nước [H7.7.4.1; H7.7.2.11; H7.7.2.24], nhà 

trường đã tạo điều kiện cho các CBVC giới thiệu các công trình nghiên cứu 

khoa học và công bố kết quả nghiên cứu trên các tập san, ấn phẩm khoa học, kỷ 

yếu các hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế. Các đề tài khoa học của CBVC 

đều được thực hiện theo định hướng ứng dụng, phù hợp với định hướng phát 

triển của nhà trường [H7.7.4.2]. Ngoài việc xuất bản các tạp chí, kỷ yếu của các 

hội nghị, hội thảo khoa học do nhà trường tổ chức [H7.7.4.3; H7.7.4.4; H7.7.4.5; 

H7.7.4.6; H7.7.4.7], nhà trường còn tạo điều kiện cho cán bộ tham dự và viết bài 

báo cho các hội nghi, hội thảo trong nước và quốc tế [H7.7.4.8].  

Dưới đây là số liệu thống kê về những công trình này do cán bộ trong 

trường thực hiện trong 5 năm học gần đây nhất: 

Năm 2011 2012 2013 2014 2015 Tổng 

Số bài báo 25 45 33 46 47 196 

Số giáo trình 1  0 0 0 0 1  

Số sách  0 1  0 2  0 3 

Bảng 7.4a: Số lượng sách báo giáo trình [H7.7.4.2] 

(Nguồn: Tổ Thư viện) 

Để khuyến khích CBVC có nhiều hơn nữa những bài báo và công trình 

nghiên cứu khoa học thiết thực và có chất lượng cao, nhà trường đã có những 

quy định, chính sách khen thưởng động viên và thực hiện đầy đủ những quy 

định, chính sách này [H7.7.2.19]. Từ năm 2011 đến năm 2015, CBVC nhà 

trường đã đăng 43 bài báo quốc tế và 153 bài báo trong nước, góp phần cho sự 

phát triển khoa học công nghệ của nhà trường nói riêng và của ĐHĐN nói 

chung. 

Để phục vụ cho công tác giảng dạy, CBVC trường có chủ biên hoặc tham 

gia viết một số sách đã được xuất bản và lưu hành trong toàn quốc. Hiện nay, 

nhà trường đã ban hành Quy định biên soạn và sử dụng giáo trình lưu hành nội 

bộ [H7.7.4.9]. Các giáo trình, tài liệu giảng dạy, bài giảng của trường 

[H7.7.4.10] đều gắn với CTĐT, phục vụ đắc lực cho việc dạy và học, NCKH và 
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phát triển công nghệ. Kho bài giảng trực tuyến trên WebCT [H3.3.3.6] cho phép 

SV tham khảo nội dung học tập mọi nơi, mọi lúc, tạo điều kiện thuận lợi cho 

quá trình học tập và rèn luyện của các em. 

2. Điểm mạnh: 

Nhà trường đã có những hoạt động hỗ trợ, khuyến khích, tạo điều kiện 

cho cán bộ và SV giới thiệu các công trình nghiên cứu và công bố kết quả 

nghiên cứu trên các tập san, tạp chí và kỷ yếu của hội nghị, hội thảo, qua đó 

nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH. 

Các GV ngày càng tích cực tham gia viết và công bố các bài báo khoa 

học, viết giáo trình và xây dựng bài giảng trực tuyến. 

Nhà trường đã xây dựng kho bài giảng trực tuyến, tạo điều kiện cho SV 

tham khảo mọi lúc, mọi nơi. 

3. Những tồn tại: 

Số lượng bài báo được gửi đăng ở các tạp chí chuyên ngành quốc tế ISI và 

số lượng giáo trình do CBGV nhà trường biên soạn còn ít. 

4. Kế hoạch hành động: 

Tiếp tục thực hiện việc tính định mức giờ NCKH hàng năm, yêu cầu các 

cán bộ đang học tập ở nước ngoài cung cấp các bài báo quốc tế đã được đăng và 

khuyến khích đăng với tên trường, khuyến khích CBGV nghiên cứu và công bố 

kết quả trên các tạp chí quốc tế 

Tăng mức khen thưởng, hỗ trợ kinh phí cho những giảng viên có bài đăng 

trên các tạp chí nước ngoài, có bài báo đăng tại các hội nghị, hội thảo quốc tế… 

nhằm động viên khuyến khích cán bộ thực hiện công tác này. 

Xây dựng kho bài giảng trực tuyến theo hướng hiện đại với sự trợ giúp về 

kỹ thuật của Tổ chức các Trường Đại học Cộng đồng Pháp ngữ (AUF). 

Liên tục bổ sung kho bài giảng trực tuyến, sử dụng hệ thống DSPACE và 

cập nhật tài liệu khoa học lên Google Scholar. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Tiêu chí 7.5: Có các hoạt động kết hợp nghiên cứu khoa học với đào tạo; có 

các hoạt động về quan hệ quốc tế. Kết quả của các hoạt động khoa học và 
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quan hệ quốc tế đóng góp vào việc phát triển nguồn lực của trường. 

1. Mô tả: 

Đa số cán bộ làm công tác NCKH của nhà trường là cán bộ giảng dạy, do 

vậy hai nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ. 

Xuất phát từ thực tế giảng dạy mà hầu hết các GV có hướng nghiên cứu và kết 

quả nghiên cứu được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp vào giảng dạy và đào tạo. 

Số lượng các đề tài có kết quả nghiên cứu được ứng dụng vào thực tế sau 

nghiệm thu được thể hiện cụ thể trong Bảng 7.3b và báo cáo hằng năm về hoạt 

động NCKH [H7.7.5.1], trong đó có một số đề tài mà kết quả phục vụ trực tiếp 

cho việc giảng dạy của GV và học tập của SV trong các môn học, góp phần 

nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.  

Có thể lấy ví dụ như Chương trình quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ 

được xây dựng dưới dạng một đề tài NCKH cấp Bộ, và được đưa vào sử dụng từ 

sau nghiệm thu cho đến nay [H7.7.5.2]. Tính năng và sự ổn định của Chương 

trình đã được ĐHĐN và một số cơ sở đào tạo khác bên ngoài đánh giá cao. 

Ngoài ra, còn có các đề tài như “Xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi và hỗ trợ 

ra đề thi trong đào tạo bậc cao đẳng tại trường CĐCN”, “Thiết kế và chế tạo mô 

hình thực nghiệm phục vụ nghiên cứu và giảng dạy robot di động”, “Nghiên cứu 

công nghệ web services và ứng dụng xây dựng website tổ chức thi trắc nghiệm 

qua mạng trên nền .NET” [H7.7.5.3]. 

Trong 2 năm 2014 và 2015, nhà trường đã thành lập được 2 nhóm Giảng 

dạy – Nghiên cứu chuyên môn về vật liệu tổng hợp và kỹ thuật máy tính 

[H7.7.1.15; H7.7.1.16], gắn kết chặt chẽ hoạt động NCKH với hoạt động đào 

tạo. Năm 2016, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có thể vừa học tập, vừa thỏa 

sức sáng tạo với đam mê NCKH, 24 nhóm Học tập – Nghiên cứu dành cho 

sinh viên của nhà trường đã được thành lập và chính thức đi vào hoạt động, là 

lực lượng nòng cốt trong hoạt động SV NCKH. 

Hội nghị SV NCKH được tổ chức hàng năm, xen kẽ giữa cấp trường và 

cấp ĐHĐN là sân chơi cho sinh viên vừa học vừa áp dụng kiến thức vào nghiên 

cứu, trong đó, nhà trường cử GV hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí cho sinh viên 
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tham gia, đồng thời có chế độ khen thưởng cho sinh viên đoạt giải [H7.7.2.12]. 

Bên cạnh đó, nhà trường còn hỗ trợ sinh viên tham gia các cuộc thi sáng tạo kỹ 

thuật trong nước và quốc tế (Cuộc thi Sáng tạo Robot trường Cao đẳng Công 

nghệ, Cuộc thi Lái xe Sinh thái – Tiết kiệm nhiên liệu Honda, Cuộc thi Go 

Green in the City – Schneider Electric…) [H7.7.2.13; H7.7.2.23]. 

Về hợp tác quốc tế, Trường đã thiết lập được mối quan hệ song phương 

với nhiều trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp trong nước và quốc tế để 

hợp tác trong đào tạo và NCKH [H7.7.5.4]. Hàng năm, nhà trường đều lập báo 

cáo kết quả hợp tác quốc tế về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ song 

phương và đa phương [H7.7.5.5].  

Công tác HTQT được đẩy mạnh đồng nghĩa với việc các CBGV của nhà 

trường được tham gia và hưởng lợi không nhỏ nhờ các chương trình trao đổi 

giảng viên, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động đào tạo và NCKH [H7.7.5.6; 

H7.7.5.7]. Hiện đang có 54 cán bộ giảng dạy trẻ của nhà trường đang học sau 

đại học ở nước ngoài [H7.7.5.8]. Một số đề tài KHCN chung giữa nhà trường và 

các tổ chức, đơn vị nước ngoài đã được thực hiện [H7.7.5.9]. 

Các chương trình HTQT không chỉ mang đến lợi ích cho CBGV mà cho 

cả sinh viên đang theo học tại nhà trường. Ngoài các chương trình Hội trại trắc 

địa và giao lưu văn hóa với các Đại học Mahasarakham (Thái Lan) và chương 

trình trao đổi sinh viên với Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc gia Anan (Nhật 

Bản) thường niên, từ năm học 2013-2014, nhà trường hợp tác với ĐH 

Chaopraya (Thái Lan) tổ chức chương trình thực tập 2 tháng tại doanh nghiệp 

cho sinh viên [H7.7.5.10]. Tính đến nay, chương trình đã triển khai được 3 năm, 

có 3 lượt sinh viên với tổng số 30 em được đi thực tập tại Thái Lan. Việc tiếp 

nhận sinh viên nước ngoài đến học tập / thực tập cũng được nhà trường triển 

khai theo đúng quy trình và quy định hiện hành [H7.7.5.11]. 

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện cho SV của Trường tiếp tục được học lên 

bậc cao hơn, nhà trường đã thiết lập chương trình hợp tác đào tạo liên thông lên 

đại học với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa của Đài Loan 
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[H7.7.5.12], cho đến nay đã có 5 SV tốt nghiệp Trường CĐCN sang học tiếp lên 

bậc đại học tại Đài Loan và đã tốt nghiệp kỹ sư. 

Song song với việc hợp tác với các cơ sở giáo dục nước ngoài, nhà trường 

cũng chủ động hợp tác trong đào tạo và tuyển dụng với các doanh nghiệp, tổ 

chức nước ngoài hoặc có vốn đầu tư nước ngoài như công ty ME Inc. (Nhật 

Bản) chuyên về thang máy, công ty TNHH Esuhai (Nhật Bản) chuyên về đào 

tạo kỹ năng làm việc và tuyển dụng lao động làm việc tại Nhật đảm bảo đầu ra 

cho sinh viên [H7.7.5.13; H.7.7.5.14; H7.7.5.15]. 

Các chương trình hợp tác quốc tế cũng góp phần giúp nhà trường tăng 

cường cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho đào tạo và NCKH thông qua 

các chương trình hợp tác quốc tế. Có thể kể đến thang máy phục vụ công tác đào 

tạo do Công ty Fujitec và Công ty ME Inc., (Nhật Bản) trao tặng [H7.7.5.16]; hệ 

thống điều hòa trung tâm LG Multi V Mini dùng trong đào tạo và nghiên cứu 

khoa học do Công ty LG Electronics (Hàn Quốc) tài trợ [H7.7.5.17]; các thiết bị 

cảm biến của Công ty Shinko Technos - Nhật Bản, máy sấy do giáo sư Fujiwara 

Takeshi – Đại học Okayama – Nhật Bản tặng [H7.7.5.18]… Nhiều suất học 

bổng của các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước đã được trao tặng cho sinh 

viên hàng năm thông qua các mối quan hệ của nhà trường [H7.7.5.19]. 

2. Điểm mạnh: 

Xây dựng và triển khai mô hình SRT trong SV, một trong những mô hình 

đột phá, sáng tạo và điển hình trong kết hợp NCKH với đào tạo của Trường 

CĐCN.  

Hoạt động HTQT của nhà trường ngày càng phát triển đa dạng, phong 

phú và có hiệu quả. Quan hệ hợp tác với các trường đại học, cao đẳng và doanh 

nghiệp quốc tế đã góp phần thiết thực và hiệu quả vào việc nâng cao nguồn lực 

của nhà trường. 

3. Những tồn tại: 

Số lượng các chương trình trao đổi GV còn ít. Trình độ ngoại ngữ của SV 

còn thấp. 

4. Kế hoạch hành động: 
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Đàm phán để mở rộng và tăng cường các chương trình trao đổi GV giữa 

nhà trường và các đối tác 

Nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên bằng cách tổ chức và khuyến 

khích sinh viên đăng ký theo học các khóa học ngoại ngữ giao tiếp và chuyên 

môn. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Kết luận về Tiêu chuẩn 7: 

Hoạt động KHCN được cán bộ và sinh viên của trường thực hiện song 

song với nhiệm vụ giảng dạy và học tập, gắn liền với các lĩnh vực công nghệ mà 

nhà trường đang đào tạo. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động này 

trong việc mang lại những lợi ích về tăng cường nguồn lực (cơ sở vật chất, đội 

ngũ cán bộ,...) đã giúp nhà trường thực hiện tốt sứ mệnh và nhiệm vụ chính trị. 

Trong thời gian qua, nhà trường đã đẩy mạnh hoạt động KHCN bằng cách xây 

dựng kế hoạch hằng năm, ban hành những chính sách khuyến khích, động viên 

cán bộ và sinh viên tham gia, tổ chức những hoạt động hỗ trợ NCKH... Nhà 

trường tạo điều kiện thuận lợi theo hướng ưu tiên cho các đề tài nghiên cứu có 

tính ứng dụng thực tiễn, đặc biệt đối với những đề tài phục vụ cho hoạt động đào 

tạo và quản lý của nhà trường, khuyến khích và hỗ trợ cho cán bộ trong việc 

thực hiện chuyển giao công nghệ, áp dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế. Đồng 

thời, nhà trường có kế hoạch đầu tư trang bị các phòng thí nghiệm hiện đại, phục 

vụ cho nghiên cứu, một phần kinh phí cho các dự án đầu tư này sẽ được trích từ 

nguồn kinh phí cho KHCN theo nghị định 99/2014/NĐ-CP. 

Nhà trường đã ban hành các chính sách khen thưởng đối với các CBVC 

có thành tích cao trong hoạt động NCKH, hỗ trợ kinh phí cho các GV tham gia 

các hội nghị hội thảo và đăng bài trên các tạp chí quốc tế, hỗ trợ kinh phí thực 

hiện các đề tài nghiên cứu của các nhóm TRT nếu như chất lượng của đề tài tốt, 

có khả năng chuyển giao công nghệ. Các nhóm TRT sẽ là hạt nhân trong việc 

tăng cường hoạt động NCKH của GV nhà trường. Bên cạnh đó, chủ trương 

thành lập các nhóm SRT cũng một trong hướng mới của nhà trường trong việc 
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nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH cho SV, góp phần nâng cao học hiệu 

CĐCN, ĐHĐN. 

Hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo và NCKH với các trường đại 

học, cao đẳng và doanh nghiệp nước ngoài cũng được nhà trường quan tâm và 

đẩy mạnh trong thời gian qua. Các chương trình hợp tác quốc tế đã góp phần 

nâng cao được nguồn lực của nhà trường (cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ,...), cho 

phép SV tiếp cận các CTĐT của nước ngoài, được bồi dưỡng chuyên sâu hoặc 

được tiếp tục học lên bậc đại học sau khi tốt nghiệp cao đẳng, quảng bá hình ảnh 

của nhà trường đến một số nước. Thông qua các biên bản ghi nhớ ký kết với các 

trường đại học, cao đẳng và doanh nghiệp nước ngoài, SV và GV nhà trường có 

điều kiện thực tập tại các trường bạn, phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu 

chung. Nhà trường đã tiếp nhận được nhiều thiết bị phục vụ đào tạo nghiên cứu 

và đặc biệt là học bổng cho SV thông qua việc hợp tác với các doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, việc phối hợp với các doanh nghiệp mở các lớp đào tạo ngắn hạn 

cho SV nhà trường góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và là cơ hội cho SV 

tìm kiếm việc làm. 

Tuy nhiên, hoạt động KHCN&HTQT của nhà trường vẫn còn một số tồn 

tại cần khắc phục trong thời gian sắp tới bằng những kế hoạch hành động cụ thể 

như: các khoa, phòng cần chủ động xây dựng kế hoạch KHCN riêng phù hợp 

với chuyên môn của đơn vị, thành lập thêm các nhóm Giảng dạy-Nghiên cứu, 

tìm các nguồn lực bên ngoài hỗ trợ cho kinh phí thực hiện đề tài, tăng cường 

hơn nữa việc gắn kết với các đơn vị sản xuất và doanh nghiệp, tăng cường khả 

năng ngoại ngữ cho cán bộ và SV. 
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Tiêu chuẩn 8: Thư viện, trang thiết bị học tập và cơ sở vật chất khác 

Mở đầu:  

Trường đã đầu tư xây dựng thư viện, các phòng thí nghiệm thực hành, 

trang thiết bị hỗ trợ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học cho cán 

bộ, giảng viên và sinh viên của trường. Cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động 

ngoại khóa như văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao cũng được đầu tư thích đáng. 

Tiêu chí 8.1: Thư viện có đủ tài liệu, sách, báo, tạp chí để tham khảo và học 

tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo theo quy định. Tổ chức phục vụ 

đáp ứng yêu cầu học tập của người học. 

1. Mô tả:  

Thư viện nhà trường có tổng diện tích là 351m
2
, gồm các phòng nghiệp 

vụ: phòng xử lý kỹ thuật, phòng đọc, phòng mượn, kho sách giáo trình và tham 

khảo. Thư viện được bố trí tại khu vực yên tĩnh, thoáng mát tạo điều kiện tốt để 

bạn đọc đến học tập và nghiên cứu tài liệu.  

Thư viện hiện có 3.900 đầu sách với 74.021 bản (trong đó: 1.376 đầu sách 

giáo trình với 43.624 bản, 2.503 đầu sách chuyên khảo/ tham khảo chuyên 

ngành khoa học kỹ thuật và khoa học xã hội với 30.376 bản) và có nhiều loại 

báo ngày, báo tuần cũng như các loại tạp chí chuyên ngành để phục vụ nhu cầu 

của bạn đọc [H8.8.1.1]. Với số lượng bản sách và đầu sách của thư viện, số đầu 

sách theo ngành học của trường đáp ứng được yêu cầu học tập và nghiên cứu 

khoa học của giảng viên và sinh viên [H8.8.1.2]. Từ năm 2011 đến 2015, thư 

viện đã bổ sung được 552 đầu sách với 2.718 bản sách và báo, tạp chí, cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành… Ngoài việc bổ sung tài liệu từ kinh phí của trường, thư viện 

tiếp nhận các sách giáo trình, tham khảo do cán bộ giảng viên trong Trường 

CĐCN và các trường của ĐHĐN biên soạn, các tài liệu Nhà xuất bản Xây dựng 

biếu tặng. Năm học 2014-2015, thư viện đã tiếp nhận 386 đầu sách chia sẻ từ 

Trung tâm Thông tin Học liệu – ĐHĐN [H8.8.1.3].  

Hệ thống máy vi tính trong thư viện được nối mạng internet; các máy tính 

tại quầy thủ thư và bàn làm việc của nhân viên được cài đặt phần mềm quản lý 

thư viện. Phần mềm bao gồm các mô-đun biên mục (dành cho cán bộ phòng xử 
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lý kỹ thuật), lưu thông, mượn trả (dành cho cán bộ phòng mượn), quản lý bạn 

đọc (dành cho cán bộ phòng đọc)… Cơ sở dữ liệu về sách, tài liệu và các thông 

tin về bạn đọc, quá trình lưu thông, mượn trả,… được lưu trữ thông qua hệ 

thống máy chủ đặt tại phòng server của nhà trường. Tài liệu được phân loại theo 

chuẩn DDC14, nhập vào cơ sở dữ liệu, sau đó được dán mã vạch và được xếp 

giá theo phân loại thập phân DDC. Hệ thống đầu đọc mã vạch được lắp đặt tại 

các máy tính ở quầy thủ thư của các phòng đọc, phòng mượn để kiểm soát lưu 

lượng bạn đọc và quá trình mượn trả tài liệu. Hệ thống cơ sở dữ liệu về sách 

thông qua website: http://daotao.dct.udn.vn/cSearch.asp. Qua đó, giúp bạn đọc 

biết vị trí tài liệu ở kho trong thư viện [H8.8.1.4]. 

Đội ngũ cán bộ thư viện hiện có 4 cán bộ đã được đào tạo theo chuẩn 

nghiệp vụ mới và thường xuyên được cử tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, 

hội nghị, hội thảo chuyên ngành [H8.8.1.5]. 

Thư viện có đầy đủ các văn bản thông báo công khai quy định thời gian 

phục vụ và nội qui bạn đọc. Hàng ngày, thư viện phục vụ CBGV và SV trong 

giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần. Để giúp bạn đọc thuận tiện trong 

việc tra cứu và cập nhật tài liệu, thư viện đã cung cấp đầy đủ các bảng hướng 

dẫn công khai tại các phòng, trên website của thư viện. Trong các buổi sinh hoạt 

công dân đầu khóa, thư viện có báo cáo hướng dẫn sinh viên sử dụng thư viện 

của trường [H8.8.1.6]. Số lượng bạn đọc đến thư viện mượn tài liệu, học tập, 

đọc sách và sử dụng các dịch vụ thư viện được thống kê và báo cáo định kỳ 

trong các cuộc họp giao ban hằng tháng và báo cáo tổng kết công tác thư viện 

hằng năm [H8.8.1.7]. 

Hằng năm, nhà trường đã tiếp nhận các ý kiến góp ý của bạn đọc về thái 

độ phục vụ của cán bộ thư viện thông qua Mục Góp ý trên trang web của nhà 

trường. Tháng 4 năm 2015, thư viện đã tổ chức đợt khảo sát thăm dò ý kiến bạn 

đọc về chất lượng phục vụ của thư viện. Mức độ hài lòng của bạn đọc về nguồn 

tài liệu giáo trình, tham khảo, báo, tạp chí: đối với đối tượng là sinh viên có ý 

kiến 3,64 % rất hài lòng, 40,1% hài lòng và 38,02% bình thường; đối tượng là 

CBVC: 1,85 % rất hài lòng, 42,59% hài lòng và 48,14% bình thường. Đa số các 
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bạn đọc đều hài lòng về sự phục vụ của cán bộ thư viện [H8.8.1.8].  

Thư viện của trường đã kết nối với nhiều thư viện của các trường đại học 

trong nước, đặc biệt là với Trung tâm Thông tin Học liệu của ĐHĐN để khai 

thác, cập nhật các tài liệu và thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập 

của sinh viên và cán bộ giảng dạy trong trường. Thư viện còn có các cơ sở dữ 

liệu điện tử trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ công tác tìm kiếm và phục vụ 

thông tin cho bạn đọc như: Cơ sở dữ liệu Khoa học và Công Nghệ (gồm 11 

CSDL con), CSDL ARDI, OARE, AGORA, HINARI, tailieu.vn… [H8.8.1.9]. 

Trường CĐCN là trường thành viên của ĐHĐN nên cán bộ, sinh viên của 

trường ngoài việc sử dụng thư viện của trường còn được sử dụng Trung tâm 

Thông tin Học liệu của ĐHĐN để khai thác, cập nhật các tài liệu và thông tin 

phục vụ cho nghiên cứu và học tập [H8.8.1.10]. 

2. Điểm mạnh:  

Thư viện đã áp dụng các chuẩn nghiệp vụ thư viện quốc tế DDC14, 

AACR2, và sử dụng phần mềm trong công tác biên mục, tra cứu tài liệu, quản lý 

bạn đọc và quản lý tài liệu mượn trả… 

Đội ngũ cán bộ có chuyên môn, nhiệt tình, yêu nghề và hăng say công 

việc. 

3. Những tồn tại: 

Cơ sở vật chất (diện tích, mặt bằng, máy tính, các thiết bị công nghệ 

thông tin …) còn hạn chế nên chưa thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu phát triển hiện 

nay của thư viện, lẫn nhu cầu của bạn đọc. 

4. Kế hoạch hành động:  

Nhà trường đã lập kế hoạch đầu tư dự án xây dựng nhà học, nhà thí 

nghiệm, thực hành, trong đó sẽ dành một phần diện tích để mở rộng thư viện. 

Ngoài ra, hàng năm sẽ tăng cường bổ sung thêm máy tính và các thiết bị hỗ trợ 

khác từ nguồn kinh phí mua sắm thường xuyên của nhà trường. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 8.2: Có đủ các phòng học và diện tích lớp học cho việc dạy và học; có 

đủ các phòng thực hành, thí nghiệm và trang thiết bị theo yêu cầu của 
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chương trình đào tạo. 

1. Mô tả:  

Trường có hệ thống giảng đường, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành với 

tổng diện tích là 16.387m
2
 [H8.8.2.1], đáp ứng cho 5.633 HSSV [H8.8.2.2]. 

Diện tích bình quân là 2,97m
2
/SV [H8.8.2.3] đạt yêu cầu theo Thông tư 

32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển 

sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học. Trong đó, hệ thống giảng đường có 41 

phòng học và 7 phòng máy tính thực hành tin học, có 14 phòng thí nghiệm và 17 

xưởng thực hành được trang bị các thiết bị, máy móc đồng bộ đáp ứng đầy đủ 

nội dung CTĐT của các ngành theo từng khoa [H8.8.2.4; H8.8.2.5]. Tại các 

phòng thí nghiệm, xưởng thực hành đều có bảng nội quy hướng dẫn, nhật ký sử 

dụng phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và nhật ký sử dụng trang thiết bị 

[H8.8.2.6]. Tất cả các học phần và các bài thí nghiệm, thực hành thực tập đều có 

thiết bị, máy móc để thực hiện [H8.8.2.7]. Các phòng thí nghiệm và xưởng thực 

hành không ngừng được nâng cấp, hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu học tập và 

nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên và sinh viên [H8.8.2.8]. Tất cả các 

phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành đều được bố trí trong khuôn 

viên của trường nên thuận tiện cho công tác giảng dạy. 

Là đơn vị thành viên trong ĐHĐN nên ngoài việc sử dụng cơ sở vật chất 

tại trường, sinh viên và giảng viên còn có thể sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết 

bị hiện đại tại đơn vị thành viên của Đại học Đà Nẵng là Trường Đại học Bách 

Khoa [H8.8.2.9].  

Hằng năm nhà trường đã đầu tư kinh phí từ ngân sách và nguồn thu sự 

nghiệp phần trích lập quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để tăng cường cơ sở 

vật chất, mua sắm vật tư, dụng cụ thí nghiệm, thực hành và sửa chữa, bảo 

dưỡng, bảo trì trang thiết bị [H8.8.2.10]. Những năm gần đây nhà trường luôn 

chú trọng đầu tư xây dựng thêm các phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực 

hành, phòng máy tính. 

Trong năm 2015, nhà trường đã tổ chức đợt khảo sát lấy ý kiến đánh giá 

của giảng viên và người học về mức độ đáp ứng cơ sở vật chất phục vụ cho việc 
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dạy và học, kết quả khảo sát đánh giá cho thấy mức độ đáp ứng về cơ sở vật chất 

của nhà trường [H8.8.2.11]. 

2. Điểm mạnh:  

Trường có đủ phòng học, diện tích lớp học đảm bảo cho số lượng sinh 

viên trong lớp, đủ phòng thí nghiệm thực hành đạt tiêu chuẩn, đủ trang thiết bị 

phù hợp với yêu cầu của từng chuyên ngành đào tạo đáp ứng cơ bản công tác 

đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

Các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành và các trang thiết bị đều được 

khai thác sử dụng tối đa, góp phần rất quan trọng vào việc hoàn thành tốt nhiệm 

vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên sinh viên. 

Trường có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, xưởng thực hành theo 

yêu cầu của CTĐT, không phải thuê cơ sở bên ngoài để đào tạo. 

3. Những tồn tại: 

Một số phòng thí nghiệm, xưởng thực hành số lượng bàn thí nghiệm còn 

ít so với số lượng sinh viên thực hành; trang thiết bị phần lớn đáp ứng cho phần 

thực hành cơ bản, thiết bị thực hành hiện đại chưa nhiều. 

4. Kế hoạch hành động:  

Hằng năm, trường sẽ tiếp tục dùng nguồn kinh phí từ Quỹ phát triển hoạt 

động sự nghiệp để đầu tư, mua sắm thêm thiết bị; thay thế dần các thiết bị cũ; 

tăng cường mua sắm các trang thiết bị hiện đại và đầu tư thường xuyên trang 

thiết bị máy tính thực hành. 

Đã xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó 

đầu tư mới hai phòng thí nghiệm, xưởng thực hành chất lượng cao từ nguồn 

ngân sách nhà nước. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 8.3: Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên 

cơ hữu theo quy định. 

1. Mô tả:  

Trường có khu hành chính 2 tầng với tổng diện tích 1.200m
2
 [H8.8.2.1], 

gồm 24 phòng được bố trí phòng làm việc cho Ban Giám hiệu, văn phòng Đảng 
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uỷ, Công đoàn, các phòng chức năng và tổ trực thuộc [H8.8.3.1; H8.8.3.2; 

H8.8.3.3].  

Hiện trường có 4 khoa, 14 bộ môn, 3 trung tâm, văn phòng Đoàn thanh 

niên, phòng y tế được bố trí nơi làm việc ở các vị trí như tầng 1 trong giảng 

đường khu A, tầng 2 và tầng 3 giảng đường khu B và mặt tiền đường Cao Thắng 

với tổng diện tích 890 m
2
 [H8.8.2.4]. 

Ngoài ra, tại các văn phòng khoa, các phòng thí nghiệm, xưởng thực 

hành, cán bộ GV và nhân viên đều có nơi làm việc đầy đủ. Các trung tâm của 

trường đều có văn phòng làm việc. Nhìn chung, diện tích bình quân đạt 

9,2m
2
/người [H8.8.2.1; H8.8.2.4; H8.8.3.2; H8.8.3.4], số lượng phòng làm việc 

đủ cho cán bộ, giáo viên và nhân viên cơ hữu theo đúng quy định. 

2. Điểm mạnh:  

Nhà trường có đủ phòng làm việc cho cán bộ giảng viên và nhân viên cơ 

hữu thuộc các phòng, khoa theo quy định. 

3. Những tồn tại: 

Phòng làm việc của một vài bộ môn còn bố trí chung với văn phòng khoa 

hoặc xưởng thực hành. 

4. Kế hoạch hành động:  

Nhà trường đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới 

nhà học, nhà thực hành, thí nghiệm và dự án này đã được Bộ giáo dục phê duyệt 

theo quyết định số 4955B/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015, thời gian 

thực hiện năm 2017-2021. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 8.4: Có phòng máy tính được nối mạng đáp ứng nhu cầu học tập của 

người học; có biện pháp hỗ trợ người học tiếp cận với công nghệ thông tin. 

1. Mô tả:  

Trường có 7 phòng máy tính phục vụ cho việc giảng dạy và học tập các 

học phần tin học của các lớp chuyên tin và không chuyên với tổng số 295 máy 

[H8.8.4.1]. Các máy tính đều được nối mạng, kết nối internet, các phòng máy 
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đều có lắp đặt máy chiếu cố định, có trang bị máy chủ riêng để dễ quản lý và 

đáp ứng nhu cầu thực hành tin học của sinh viên [H8.8.4.2; H8.8.4.3]. 

Nhà trường đã đầu tư trang bị một phòng quản lý mạng với 3 máy chủ cấu 

hình mạnh giúp hệ thống mạng Internet hoạt động ổn định, phục vụ cho nhu cầu 

đào tạo và quản lý theo hệ thống tín chỉ [H8.8.4.4]. Bên cạnh đó nhà trường đã 

lắp đặt hệ thống Internet không dây giúp cho cán bộ, GV và SV có thể truy cập 

Internet mọi nơi trong trường là một biện pháp hỗ trợ tiếp cận công nghệ thông 

tin. Hệ thống này luôn được nâng cấp nhằm phục vụ tốt nhất cho người sử dụng 

[H8.8.4.5; H8.8.4.6]. 

Số lượng máy tính phục vụ cho công tác quản lý, điều hành của nhà 

trường hiện có là 83 máy tính, trong đó có 70 máy tính để bàn và 13 máy tính 

xách tay tất cả đều được nối mạng [H8.8.4.7]. 

Trang sinh viên tại địa chỉ http://www.dct.udn.vn/daotao/student.asp có 

mục hướng dẫn hỗ trợ sinh viên khai thác các tài nguyên trên Internet và quản lý 

việc học tập của mỗi cá nhân [H8.8.4.8]. 

Ngoài ra, trong các buổi sinh hoạt công dân đầu khóa, nhà trường còn 

hướng dẫn sinh viên cách tra cứu thông tin, cách đăng ký môn học, xem điểm, 

cấp tài khoản mạng, hướng dẫn quản lý học tập [H8.8.4.9]. 

2. Điểm mạnh:  

Các phòng máy tính được trang bị đồng bộ, nối mạng đầy đủ, hệ thống 

mạng hoạt động ổn định, có kết nối internet đáp ứng tốt nhu cầu học tập của sinh 

viên; góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, phục vụ hiệu quả cho các phương 

pháp giảng dạy mới. 

Người học được tạo điều kiện tiếp cận với công nghệ thông tin, giúp cho 

việc học tập có kết quả tốt hơn. 

3. Những tồn tại: 

Trang thiết bị tin học nhanh lạc hậu nên phải thường xuyên nâng cấp, sửa 

chữa, thay thế. 

Số lượng máy tính tại thư viện hiện còn ít so với nhu cầu tra cứu của bạn 

đọc. 
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4. Kế hoạch hành động:  

Hằng năm nhà trường thường xuyên đầu tư bổ sung máy tính mới, nâng 

cấp các phòng máy cũ, trang bị thêm máy tính tại thư viện để sinh viên sử dụng. 

Nâng cao hơn nữa hiệu quả mạng Internet không dây để sinh viên có điều kiện 

tốt hơn trong khai thác tài nguyên mạng. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 8.5: Có ký túc xá, đảm bảo đủ diện tích nhà ở và sinh hoạt cho sinh 

viên nội trú và có các dịch vụ phục vụ người học theo quy định. 

1. Mô tả:  

Ký túc xá Trường CĐCN gồm 2 đơn nguyên được xây dựng và đưa vào 

hoạt động từ năm 1999 và 2001 nằm trong khuôn viên trường với tổng diện tích 

là 5.700m
2 

[H8.8.2.1] gồm một văn phòng làm việc tổ Quản lý KTX, một phòng 

tự học, một phòng dành cho cán bộ trực đêm và 97 phòng ở [H8.8.5.1]. Mỗi 

phòng có diện tích 32m
2
 bao gồm cả công trình phụ khép kín và chia làm hai 

loại: 

 - 89 phòng ở dành cho SV của trường và SV của các cơ sở giáo dục thành 

viên thuộc ĐHĐN, mỗi phòng ở 8 SV được cung cấp điện, nước, Internet. Các 

tiện nghi sinh hoạt gồm: 4 giường tầng có tủ cá nhân để SV cất giữ tài sản, một 

bộ bàn ghế tự học và các dụng cụ khác, trung bình 4m
2
/SV [H8.8.5.2]. 

 - 6 phòng dành cho SV nước ngoài đang theo học ở các cơ sở giáo dục đại 

học thành viên thuộc ĐHĐN, mỗi phòng ở 6 SV được trang bị tủ, bàn học cá 

nhân, quạt điện, máy nước nóng và các dụng cụ khác [H8.8.5.3].  

KTX bố trí được 728 SV Việt Nam và 36 SV nước ngoài [H8.8.5.4] 

tương ứng 10% SV toàn trường. KTX có đầy đủ các tiêu chí như Điều 3 Chương 

I của Quy chế công tác học sinh, SV nội trú (ban hành kèm theo Thông tư số 

27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) [H8.8.5.5]. 

KTX có biển tên đặt tại cổng chính có bảng nội quy đặt ở gần cổng [H8.8.5.6]; 

có nhà bảo vệ, văn phòng và phòng trực của tổ quản lý KTX; có hệ thống loa 

phóng thanh. Các phòng ở, phòng làm việc trong KTX đều có biển tên, số 

phòng. Có nhà để xe máy và xe đạp, đáp ứng đủ chỗ cho nhu cầu gửi xe của SV 



-98- 

nội trú [H8.8.5.7]. KTX có nhà ăn SV rộng 410m
2 

[H8.8.5.8] phục vụ ăn uống 

giải khát cho SV. Ngoài ra, còn có 8 ki ốt dành cho các dịch vụ bán hàng tạp 

hóa, nhu yếu phẩm, photocopy, Internet, cắt tóc, phục vụ hỗ trợ sinh hoạt cho 

SV nội trú [H8.8.5.9]. 

Phòng CTHSSV của nhà trường là đơn vị trực tiếp quản lý KTX, tiếp 

nhận đơn đăng ký chỗ ở của SV và xét theo thứ tự ưu tiên để bố trí chỗ ở theo 

Thông tư số 27. Nếu đã giải quyết hết SV diện ưu tiên mà KTX còn chỗ thì sẽ 

giải quyết cho các đối tượng SV còn lại cho đến khi kín chỗ ở tại các phòng, 

những SV không được ở tại KTX nhà trường thì sẽ được giới thiệu đến ở KTX 

SV của thành phố Đà Nẵng khu vực phía tây và phía đông của thành phố 

[H8.8.5.10]. 

Trong năm 2015 bằng nguồn vốn hoạt động sự nghiệp nhà trường đã đầu 

tư xây mới 3 quầy Kiot phục vụ sinh viên với diện tích 90m
2
 [H8.8.5.11] và cải 

tạo 2 phòng ở nội trú cho khách đến làm việc lâu dài với nhà trường. 

Nhà trường đã tổ chức khảo sát lấy ý kiến đánh giá của sinh viên nội trú 

về chất lượng phục vụ tại KTX, kết quả khảo sát đánh giá cho thấy mức độ đáp 

ứng tốt về chất lượng phục vụ tại KTX của nhà trường [H8.8.5.12]. 

2. Điểm mạnh:  

KTX được xây dựng khang trang trong khuôn viên trường; đầy đủ tiện 

nghi, nhìn ra 2 đường phố chính thông thoáng rất thuận tiện cho SV nội trú trong 

việc sinh hoạt, học tập và đi lại. KTX có hệ thống dịch vụ phong phú đáp ứng đủ 

nhu cầu cần thiết của SV nội trú. 

Công tác quản lý KTX luôn được nhà trường quan tâm. Bộ phận chức 

năng đã phối hợp với các cơ quan địa phương đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi 

trường sinh hoạt học tập tốt. Phòng CTHSSV cùng Đoàn Thanh niên thường 

xuyên tổ chức các phong trào giao lưu văn nghệ, thể thao và hoạt động xã hội 

phong phú, góp phần nâng cao ý thức rèn luyện và đời sống tinh thần cho SV 

nội trú. 

3. Những tồn tại: 

KTX chưa đáp ứng đủ 100% chỗ ở cho HSSV có nhu cầu. Một số cơ sở 
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giáo dục của ĐHĐN chưa có KTX nên nhà trường phải chia sẻ. 

Lệ phí KTX SV đóng hàng tháng theo quy định chung còn thấp 

(100.000đ/sv/tháng) không đủ chi phí cho việc chống xuống cấp, nhà trường 

phải bù thêm phần kinh phí này. 

4. Kế hoạch hành động:  

Nhà trường kết hợp với Công ty Đức Mạnh (cơ quan đầu tư và quản lý 

KTX SV thành phố Đà Nẵng) để giới thiệu SV có nhu cầu nội trú được ở KTX. 

Hằng năm, nhà trường đầu tư kinh phí để sửa chữa chống xuống cấp KTX 

từ nguồn kinh phí phát triển hoạt động sự nghiệp trên cơ sở kế hoạch đầu tư cơ 

sở vật chất hàng năm đã được phê duyệt. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 8.6: Có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ 

thuật, thể dục thể thao, đảm bảo diện tích khu thể dục thể thao theo quy định. 

1. Mô tả:  

Nhà trường có một hội trường 150 chỗ ngồi [H8.8.2.4] với sân khấu được 

trang bị hệ thống âm thanh ánh sáng cố định tại chỗ phục vụ cho các hoạt động 

văn hóa, nghệ thuật của cán bộ giảng viên và sinh viên [H8.8.2.8]. Ngoài ra, nhà 

trường còn trang bị một sân khấu di động diện tích 32m
2
 [H8.8.6.1] cùng với 

một số thiết bị âm thanh do Đoàn TNCS quản lý để phục vụ cho các hoạt động 

sinh hoạt văn hóa ngoài trời của sinh viên [H8.8.6.2]. 

Đối với các hoạt động thể dục thể thao, trường có một sân bóng đá với 

diện tích 4.725m
2
 được đầu tư hệ thống thoát nước, trồng cỏ và chăm sóc đặc 

biệt phục vụ hữu hiệu cho các giải bóng đá trường [H8.8.6.3]. Bên cạnh là sân 

bóng rổ ngoài trời nền bê tông với diện tích gần 1.000m
2
 phục vụ cho bộ môn 

bóng rổ và bóng chuyền. Khu vực giảng dạy thể dục với đầy đủ dụng cụ như xà 

đơn, xà kép, hố nhảy xa, nhảy cao [H8.8.6.4]. Phía trong là nhà tập thể chất đa 

năng diện tích 860m
2
 có mái che kiên cố [H8.8.2.1], đạt tiêu chuẩn phục vụ cho 

các môn: bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn và các hoạt động thể thao 

trong nhà khác [H8.8.6.5]. 

2. Điểm mạnh:  
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Trường có đầy đủ trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hóa, 

nghệ thuật, thể dục thể thao và được đầu tư mạnh mẽ đảm bảo cho các hoạt động 

văn hóa và rèn luyện sức khỏe cho cán bộ giảng viên và sinh viên nhà trường. 

Do có địa điểm thuận lợi nên nhà trường đã khai thác cơ sở thể dục thể 

thao với hiệu suất cao, tạo không khí nhộn nhịp sau giờ học trong trường góp 

phần nâng cao hiệu quả đào tạo. 

3. Những tồn tại: 

Hội trường diện tích nhỏ, số chỗ ngồi còn ít, sân khấu hội trường nhỏ nên 

phần nào hạn chế quy mô các hoạt động sinh hoạt chính trị và văn hóa, nghệ 

thuật của nhà trường. 

4. Kế hoạch hành động:  

Nhà trường đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới 

nhà học, nhà thực hành, thí nghiệm với tổng kinh phí là 36 tỷ đồng. Dự án này 

đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt, thời gian thực hiện năm 2017-2021 và sẽ dành 

1 tầng để làm hội trường có sức chứa 500 chỗ ngồi, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt 

chính trị, văn hóa và nghệ thuật. 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 8.7: Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất 

của trường. 

1. Mô tả:  

Trường CĐCN được thành lập năm 1995 với cơ sở vật chất lúc ban đầu 

được tiếp quản từ Trường Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi Đà Nẵng [H8.8.7.1] tiền 

thân là Trường Kỹ thuật Đà Nẵng (1962). Đến năm 2000, Chủ tịch UBND 

Thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3930/QĐ-UB phê duyệt tổng thể 

mặt bằng định vị xây dựng Trường CĐCN thuộc ĐHĐN [H8.8.7.2]. 

Đại học Đà Nẵng đã có đề án quy hoạch phát triển tổng thể đến năm 2015 

[H8.8.7.3] trong đó có Trường CĐCN. Theo đề án này, về qui hoạch định hướng 

phát triển trường sẽ trở thành cơ sở giáo dục bậc đại học, về qui hoạch phát triển 

cơ sở vật chất, nhà trường sẽ được xây mới cơ sở hạ tầng với tổng kinh phí ước 

tính khoảng 150 tỷ đồng. Căn cứ quy hoạch tổng thể này, năm 2014 trường đã 
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xây dựng đề án thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, trong đó có kế 

hoạch đầu tư phát triển cơ sở vật chất tương ứng với quy mô đào tạo bậc đại học 

[H8.8.7.4]. 

Công tác kiểm kê và đánh giá lại tài sản cố định được thực hiện định kỳ 

hàng năm [H8.8.7.5]. Qua công tác này, nhà trường có cơ sở lập kế hoạch trang 

bị mới, sửa chữa và nâng cấp trang thiết bị đào tạo, phục vụ đào tạo được tốt 

hơn [H8.8.7.6]. 

Hàng năm, nhà trường đã chủ động lập kế hoạch đầu tư tăng cường cơ sở 

vật chất bằng nguồn kinh phí mua sắm thường xuyên từ ngân sách nhà nước và 

nguồn trích từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của nhà trường [H8.8.7.7].  

Năm 2015, nhà trường đã lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây 

dựng mới nhà học, nhà thực hành, thí nghiệm với tổng kinh phí là 36 tỷ đồng. 

Trong đó, 30 tỷ đồng từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước và 6 tỷ đồng là 

nguồn đối ứng của nhà trường [H8.8.7.8] và đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt chủ 

trương đầu tư các Dự án lĩnh vực giáo dục và đào tạo khởi công mới năm 2016 

theo Quyết định số 4955B/QĐ-BGDĐT ký ngày 30/10/2015 [H8.8.7.9]. 

Năm 2016, thực hiện công văn số 383/BGDĐT-TCCB của Bộ GD&ĐT 

và công văn số 1942/ĐHĐN-TCCB của Đại học Đà Nẵng về việc Xây dựng quy 

hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Đại học Đà Nẵng, nhà 

trường đang triển khai lập báo cáo thực trạng và định hướng quy hoạch phát 

triển Đại học vùng giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 [H8.8.7.10]. 

Trên cơ sở xác định mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng kế hoạch phát 

triển của nhà trường trong giai đoạn 2016-2020, nhà trường đã xây dựng kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 5 năm 2016-2020 [H8.8.7.11], dự kiến 

đầu tư phát triển cơ sở vật chất thực hiện các dự án sau: 

TT Tên dự án 

Dự kiến 

kinh phí 

(tỷ 

đồng) 

Nguồn vốn Thời 

gian 

thực 

hiện 

 

 

Ghi chú NSNN 
Tự bổ 

sung 

1 
Nhà học, nhà thí 

nghiệm thực 

hành. 

36 30 6 2016 

Đã có Quyết 

định phê 

duyệt của Bộ 
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GD&ĐT năm 

2015. 

2 Hội trường 15 12 3 2017  

3 

Phòng thí 

nghiệm, thực 

hành, nghiên cứu 

về Tự động hóa. 

10 8 2 
2017-

2018 

 

4 

Tăng cường năng 

lực đào tạo nghề 

chất lượng cao, 

nghiên cứu khoa 

học và chuyển 

giao công nghệ 

cho ngành Xây 

dựng– Môi 

trường. 

10 8 2 
2019-

2020 

 

 

2. Điểm mạnh:  

Trường đã có đề án quy hoạch phát triển tổng thể đến năm 2015 theo quy 

hoạch chung của ĐHĐN. Nhà trường đã chủ động trong công tác lập kế hoạch 

tăng cường đầu tư cơ sở vật chất hằng năm và lập kế hoạch đầu tư công giai 

đoạn 2016-2020 bằng kinh phí từ ngân sách nhà nước và nguồn thu sự nghiệp. 

3. Những tồn tại: 

Kinh phí sử dụng phát triển cơ sở vật chất của trường hiện nay phần lớn 

đều lấy từ nguồn thu tại chỗ, kinh phí này không lớn nên phần nào hạn chế việc 

đầu tư mua sắm trang thiết bị và sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình. 

4. Kế hoạch hành động:  

Thực hiện quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của Bộ GD&ĐT đã ký 

năm 2015. Trong năm 2016 nhà trường đã tiến hành triển khai thực hiện xây dựng 

mới nhà học, nhà thí nghiệm thực hành. 

Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn phát triển cơ sở vật chất nhà 

trường giai đoạn 2016-2020 để được phân bổ kinh phí đầu tư từ NSNN 

5. Tự đánh giá:   Đạt 

Tiêu chí 8.8: Có biện pháp bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn, an ninh cho cán bộ 

quản lý, giảng viên, nhân viên và người học. 
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1. Mô tả: 

Lực lượng bảo vệ chuyên trách gồm 8 người [H8.8.8.1], được trang bị đầy 

đủ trang phục và dụng cụ phục vụ công tác bảo vệ tài sản, trật tự an ninh một 

cách đầy đủ và thường xuyên [H8.8.8.2]. Tổ bảo vệ thuộc Phòng Tổ chức Hành 

chính, có chức năng và nhiệm vụ theo quy định [H8.8.8.3]. Trường đã thành lập 

đội tự vệ gồm 35 đồng chí nhằm hỗ trợ thêm cho công tác bảo vệ khi có nhu cầu 

[H8.8.8.4]. 

Các ca trực của đội bảo vệ có nhiệm vụ tuần tra các khu vực chung, xử lý 

các tình huống xảy ra trong trường. Vào các dịp lễ, tết, nghỉ hè, lãnh đạo trường 

và lãnh đạo các khoa, phòng và các nhân viên được phân công trực tăng cường 

để kịp thời chỉ đạo công tác an ninh trật tự và các công tác phòng cháy, chữa 

cháy [H8.8.8.5].  

Bên cạnh các nội quy như: nội quy ra vào cổng; nội quy các xưởng thực 

hành; nội quy phòng thí nghiệm; nội quy phòng cháy, chữa cháy; nội quy học 

đường … nhà trường đã xây dựng các phương án tổ chức lực lượng cụ thể cho 

từng hoạt động, kịp thời thông báo cho CBVC, HSSV các biện pháp phòng ngừa 

trộm cắp tài sản, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.  

Trường đã xây dựng quy chế phối hợp với UBND phường Thanh Bình, 

Công an phường Thanh Bình, Phòng PA83 [H8.8.8.6]; xây dựng các phương án 

bảo vệ, ngăn chặn hiện tượng thanh niên xấu ở địa phương vào gây mất an ninh 

trật tự, trộm cắp trong trường bằng cách ký hợp đồng giữa nhà trường và Công 

an phường Thanh Bình để bảo vệ trật tự [H8.8.8.7]. Nhà trường đã tiến hành lắp 

đặt các hệ thống camera quan sát tại một số khu vực trọng điểm, hệ thống 

camera này cũng đã góp phần quan trọng vào việc quan sát, theo dõi đồng thời 

ghi lại những hiện tượng, sự việc xảy ra một cách chính xác nhất. [H8.8.8.8]. 

Hằng năm, nhà trường thường xuyên đăng ký thực hiện phong trào bảo vệ 

an ninh tổ quốc [H8.8.8.9] và được UBND thành phố Đà Nẵng công nhận là cơ 

quan “An toàn về an ninh trật tự” [H8.8.8.10]. 

Nhà trường đã thành lập Ban kiểm tra và thực hiện công tác an toàn lao 

động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. 
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Định kỳ 3 tháng 1 lần Ban này đi kiểm tra trong toàn trường, báo cáo lại những 

vấn đề cần giải quyết cho Ban Giám hiệu để có biện pháp thích hợp [H8.8.8.11]. 

Nhà trường hằng năm đều có báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy với PA83, 

Công an thành phố Đà Nẵng [H8.8.8.12]. 

Với những biện pháp hữu hiệu trên, công tác bảo vệ tài sản, trật tự, an 

toàn, an ninh trong thời gian qua luôn được đảm bảo, không có trường hợp mất 

mát tài sản nào xảy ra. 

Nhà trường cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy 

tổ chức tập huấn và phổ biến một số thông tin liên quan công tác Phòng cháy 

chữa cháy cho CBVC và HSSV trong toàn trường [H8.8.8.13]. Nhà trường đã 

lập các hộp thư góp ý và đường dây điện thoại nóng để xử lý sự cố, khi có các 

tình huống khẩn cấp xảy ra. 

2. Điểm mạnh: 

Nhà trường đã có nhiều biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn về người và 

tài sản cho CBVC và HSSV. Có bộ phận bảo vệ chuyên trách, phối hợp chặt chẽ 

với lực lượng an ninh địa phương; trang bị hệ thống camera giám sát, nên trong 

những năm qua không để xảy ra mất mát tài sản. 

3. Những tồn tại: 

Tình hình an ninh trật tự trong những năm gần đây có nhiều diễn biến 

phức tạp nhất là vào các ngày lễ, tết và hoạt động sự kiện. 

4. Kế hoạch hành động: 

Cần tăng cường công tác bảo vệ trong các dịp lễ, tết và tổ chức hoạt động 

sự kiện. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 8: 

Cơ sở vật chất của nhà trường đủ đáp ứng nhu cầu đào tạo. Thư viện có đủ 

sách báo phục vụ SV. Phòng học đảm bảo đủ diện tích cho số lượng SV mỗi lớp 

học; xưởng thí nghiệm thực hành có đầy đủ trang thiết bị cho SV thực tập; có đủ 

phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên; các phòng máy tính đủ 
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cho SV học tập các học phần tin học cơ bản và chuyên ngành; có mạng không 

dây hỗ trợ SV học tập; ký túc xá bảo đảm phục vụ chỗ ở cho các đối tượng 

chính sách; có sân bãi và trang thiết bị cho hoạt động thể dục, thể thao, văn nghệ 

của SV. 

Trang thiết bị thí nghiệm, thực hành hiện đại, công nghệ cao chưa nhiều; 

ký túc xá chưa đáp ứng nhu cầu nội trú theo quy mô đào tạo; kinh phí hàng năm 

đầu tư cho phát triển cơ sở vật chất còn ít so với nhu cầu phát triển. 
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Tiêu chuẩn 9: Tài chính và quản lý tài chính 

Mở đầu:  

Trường CĐCN, ĐHĐN là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, tự đảm bảo 

một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, là đơn vị dự toán cấp 3 chịu sự quản 

lý trực tiếp của ĐHĐN và Bộ GD&ĐT. 

Hoạt động tài chính của trường thực hiện theo Nghị định 43/NĐ-CP ngày 

25/4/2006 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, 

tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính; theo Quy chế chi tiêu nội bộ của ĐHĐN 

và của trường. Công tác quản lý tài chính của nhà trường từng bước hoàn thiện, 

đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và đúng quy định của Nhà nước. 

 Hàng năm hoạt động tài chính của trường được báo cáo quyết toán một 

cách chính xác, đầy đủ, kịp thời và được cấp trên phê duyệt theo đúng chế độ 

quy định, được báo cáo công khai tại hội nghị CBVC hàng năm. 

Tiêu chí 9.1: Có quy chế chi tiêu nội bộ; thực hiện quản lý tài chính theo quy 

định về chế độ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu. 

1. Mô tả: 

Trường CĐCN thực hiện quản lý tài chính dựa trên Điều lệ của trường 

cao đẳng, Luật giáo dục đại học [H9.9.1.1] cùng các văn bản quy định hiện hành 

của Nhà nước [H9.9.1.2; H9.9.1.3]. 

Trên cơ sở văn bản quy định của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của 

Đại học Đà Nẵng [H9.9.1.4], Trường CĐCN đã xây dựng Phụ lục quy chế chi 

tiêu nội bộ để phù hợp với tình hình tài chính của nhà trường [H9.9.1.5]. Phụ lục 

quy chế chi tiêu nội bộ đã được xây dựng, thảo luận rộng rãi, dân chủ, công 

khai, có ý kiến tham gia của công đoàn cơ sở và đã được ban hành thành văn 

bản pháp lý. Phụ lục quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường bao gồm các quy 

định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức thu chi thống nhất trong toàn trường, đảm 

bảo cho nhà trường và các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, sử 

dụng các nguồn kinh phí chủ động, tiết kiệm có hiệu quả góp phần tăng cường 

cơ sở vật chất và nâng cao thu nhập cho CBVC. 

Trong phạm vi nguồn tài chính được cấp có thẩm quyền giao hàng năm 
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[H9.9.1.6], nhà trường tổ chức thảo luận, công bố việc phân bổ kinh phí, chủ 

động bố trí nguồn kinh phí để thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo được hoạt 

động thường xuyên của đơn vị, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng thu, tiết kiệm 

chi, tăng thêm thu nhập cho cán bộ, giáo viên nhà trường thể hiện qua các Báo 

cáo hội nghị tổng kết năm học [H1.1.2.11], trong đó có phần báo cáo về tài 

chính. 

Năm tài chính kết thúc, nhà trường lập báo cáo tài chính năm nộp cho cơ 

quan chủ quản theo quy định [H9.9.1.7]. Sau khi trang trải các khoản chi phí, 

nộp các khoản thuế theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại được 

trích 50% cho thu nhập tăng thêm CBVC và lập các quỹ như: quỹ ổn định thu 

nhập, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp theo 

đúng chế độ quy định hiện hành của Nhà nước [H9.9.1.8]. 

Mức trích các quỹ được quy định như sau: quỹ phát triển hoạt động sự 

nghiệp tối thiểu 25% số chênh lệch thu lớn hơn chi; quỹ phúc lợi và khen 

thưởng không quá 3 tháng tiền lương, tiền công và thu nhập tăng thêm bình 

quân trong năm; số còn lại trích quỹ ổn định thu nhập (nếu cần thiết). Việc trích 

lập các quỹ và sử dụng các quỹ được thông qua Ban Giám hiệu, tổ chức công 

đoàn và theo Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.  

Công tác quản lý tài chính của nhà trường được thực hiện theo Quyết định 

số 19/2006/QĐ/BTC [H9.9.1.9]. Hiện nay, nhà trường đã thực hiện công tác kế 

toán, quản lý tài chính bằng các phần mềm, 95% khối lượng công việc kế toán 

được thực hiện trên phần mềm quản lý tài chính Misa, là phần mềm sử dụng 

thống nhất trong toàn ĐHĐN [H9.9.1.10]. Đặc biệt, nhà trường đã xây dựng 

phần mềm quản lý tổng thể, trong đó, các thông tin liên quan đến các khoản thu 

của SV như học phí, các khoản lệ phí đều được tự động liên thông giữa Phòng 

Đào tạo với Phòng KH-TC [H9.9.1.11]. Nhà trường cũng đã liên kết với Ngân 

hàng Công thương để tự động hóa trong việc thu học phí của SV; việc thanh 

toán lương và giải quyết chế độ của CBVC cũng được tự động thanh toán qua 

tài khoản cá nhân. Nhờ ứng dụng CNTT nên công tác kế toán của trường đảm 

bảo tính chính xác, thông tin nhanh và đầy đủ, phục vụ cho công tác quyết toán, 
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báo cáo định kỳ hoặc đột xuất đúng theo yêu cầu của quản lý tài chính và cơ 

quan chủ quản cấp trên. 

2. Điểm mạnh: 

Trường đã ban hành Phụ lục quy chế chi tiêu nội bộ, công tác tài chính 

thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch và hiệu quả cho từng bộ 

phận và hoạt động chung của nhà trường. 

Thực hiên quản lý tài chính theo đúng quy định của Nhà nước và công tác 

kế toán được tin học hóa bằng các phần mềm, đảm bảo tính chính xác, kịp thời, 

hiệu quả. 

3. Những tồn tại: 

Quy chế chi tiêu nội bộ chưa điều chỉnh, bổ sung kịp thời với tình hình 

thực tế. 

4. Kế hoạch hành động: 

Trong năm 2016, nhà trường sẽ rà soát, bổ sung, điều chỉnh lại Quy chế 

chi tiêu nội bộ để phù hợp với tình hình thực tiễn và khả năng tài chính của nhà 

trường. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Tiêu chí 9.2: Có các nguồn tài chính ổn định, đáp ứng các hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và các hoạt động hợp pháp khác của trường. 

1. Mô tả: 

Các nguồn tài chính của nhà trường, bao gồm:  

+ Nguồn thu từ ngân sách Nhà nước cấp: nguồn kinh phí hoạt động 

thường xuyên của nhà trường được ngân sách Nhà nước bảo đảm một phần kinh 

phí; kinh phí thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, kinh phí đầu tư xây dựng 

cơ sở vật chất mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động đào tạo. Nguồn thu này 

chiếm tỷ trọng khoảng từ 25% đến 28% tổng nguồn thu của trường và được cấp 

thông qua quyết định giao dự toán ngân sách Nhà nước của ĐHĐN [H9.9.2.1]. 

+ Nguồn thu phí và lệ phí: Mức thu từ người học theo chế độ quy định 

hiện hành của Nhà nước và theo thông báo mức thu hàng năm của ĐHĐN 
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[H9.9.2.2]. Nguồn thu này chiếm tỷ trọng rất lớn khoảng từ 56% đến 67% trong 

tổng nguồn thu của trường. 

+ Nguồn thu sự nghiệp hợp pháp khác: gồm các khoản thu về hợp đồng 

đào tạo liên kết, đào tạo ngắn hạn với các doanh nghiệp, các đơn vị trong khu 

vực thành phố Đà Nẵng, sử dụng cơ sở vật chất, lãi ngân hàng, thanh lý tài sản 

và các hoạt động dịch vụ khác. Mức thu của các hoạt động dịch vụ này do Hiệu 

trưởng quyết định theo nguyên tắc đảm bảo bù đắp chi phí và có tích lũy. 

Nguồn thu của nhà trường đều được cập nhật, ghi chép và hạch toán đầy 

đủ vào sổ sách kế toán theo từng nội dung, theo quy định của Nhà nước được 

thể hiện thông qua báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí của đơn vị [H9.9.2.3]. 

Hàng năm, vào giữa tháng 6 nhà trường triển khai công tác thực hiện 

nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm hiện hành và kế hoạch cho năm tiếp theo được 

tiến hành công khai, minh bạch theo quy định với sự tham gia của các đơn vị 

liên quan trong nhà trường [H9.9.2.4]. 

Để đảm bảo nguồn tài chính cho các hoạt động, nhà trường đã phân bổ 

kinh phí theo kế hoạch hoạt động của các đơn vị, đáp ứng được các nhu cầu 

trọng tâm như chi hoạt động đào tạo, NCKH, chi cho nghiệp vụ chuyên môn, chi 

cho con người và đầu tư cơ sở vật chất. 

- Đảm bảo các hoạt động chi thường xuyên; 

- Đảm bảo được lộ trình tăng lương của Chính phủ và Bộ Tài chính ban 

hành; 

- Có chính sách hỗ trợ cho giảng viên trẻ đang tập sự chưa có giờ giảng 

200.000đ/tháng nhưng không quá 12 tháng và được ưu tiên đăng ký đề tài 

NCKH cấp trường; 

- Trích 2% từ nguồn thu học phí để chi hỗ trợ cho hoạt động KHCN của 

CBVC và HSSV [H9.9.2.5]; 

- Các hoạt động phong trào đoàn thể như hoạt động của Đoàn thanh niên, 

Hội sinh viên, Công đoàn, Đảng [H9.9.2.6]; 

- Đầu tư cho việc xây dựng, sửa chữa chống xuống cấp, mua sắm tài sản 

trang thiết bị phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và NCKH trên cơ sở kế 
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hoạch được duyệt của ĐHĐN hàng năm [H9.9.2.7]. 

Trong thời gian qua, mặc dù kinh phí còn eo hẹp nhưng nhà trường luôn 

thực hiện cân đối các nguồn tài chính để đảm bảo các hoạt động của trường 

được thực hiện theo đúng kế hoạch. Các bộ phận chức năng, các khoa có nhu 

cầu về kinh phí hoạt động, đầu tư cơ sở vật chất chính đáng đều được đáp ứng 

đầy đủ, kịp thời. Việc quản lý, phân bổ nguồn kinh phí hợp lý, sử dụng có hiệu 

quả nên đã duy trì, đảm bảo được các hoạt động và tái đầu tư phát triển về con 

người cũng như cơ sở vật chất của nhà trường. Hàng năm sau khi trang trải các 

khoản chi phí trường đều có khoản chênh lệch thu chi để chi lương tăng thêm và 

trích lập các quỹ theo quy định. 

2. Điểm mạnh: 

Nguồn tài chính của nhà trường trong những năm qua tương đối ổn định, 

khai thác và sử dụng đúng mục đích đáp ứng được yêu cầu cho các hoạt động 

đào tạo, NCKH, tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo thu nhập cho CBVC. 

3. Những tồn tại: 

Nhà trường chưa khai thác hết tiềm năng sẵn có về cơ sở vật chất, liên kết 

đào tạo, đào tạo ngắn hạn chưa nhiều và nhất là trong hoạt động NCKH. 

4. Kế hoạch hành động: 

Xây dựng kế hoạch mở rộng các loại hình đào tạo: đào tạo theo địa chỉ, 

mở thêm các loại hình đào tạo, chuyển giao công nghệ trong hoạt động NCKH 

và tận dụng cơ sở vật chất sẵn có, tăng cường các hoạt động dịch vụ có thu trong 

phạm vị chức năng, nhiệm vụ được giao. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Tiêu chí 9.3: Thực hiện công khai tài chính để giảng viên, cán bộ, công nhân 

viên biết và tham gia kiểm tra, giám sát. 

1. Mô tả: 

Công khai tài chính là biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của 

CBVC của nhà trường. Việc công khai các nguồn tài chính của trường được tiến 

hành thực hiện thường xuyên thông qua hội nghị CBVC hằng năm [H9.9.3.1], 

công khai các khoản thu chi, trích lập và sử dụng các quỹ để các bộ phận, CBVC 
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kiểm tra, giám sát, kịp thời phản ánh những vấn đề còn vướng mắc chưa rõ 

trong công tác quản lý tài chính với Ban thanh tra của nhà trường. Ban thanh tra 

có trách nhiệm kiểm tra cụ thể, rõ ràng, minh bạch để trả lời theo kiến nghị của 

CBVC, góp phần nâng cao hiệu quả dân chủ trong hoạt động tài chính và quản 

lý tài chính qua báo cáo công tác của Ban Thanh tra Nhân dân [H9.9.3.2] và 

được công bố công khai trên website của nhà trường ở mục 3 công khai (công 

khai tài chính) [H9.9.3.3]. 

Công tác quản lý tài chính hàng năm của nhà trường được kiểm tra chặt 

chẽ và thường xuyên của tổ tự kiểm tra tài chính nội bộ của trường [H9.9.3.4]. 

Báo cáo quyết toán hàng năm của nhà trường [H9.9.3.5 ] được cơ quan chủ quản 

cấp trên (Ban Kế hoạch - Tài chính – ĐHĐN) luôn đánh giá tốt thông qua biên 

bản xét duyệt quyết toán hàng năm tại trường [H9.9.3.6]. Trong các đợt thanh 

tra tài chính và kiểm tra của Kiểm toán Nhà nước, trường được đánh giá tốt 

trong công tác quản lý tài chính, không vi phạm các quy định về tài chính thông 

qua biên bản kiểm toán [H9.9.3.7]. 

2. Điểm mạnh: 

Nhà trường thực hiện tốt công tác công khai tài chính theo định kỳ hoặc 

đột xuất theo quy định của Nhà nước và công khai tại hội nghị CBVC hằng năm.  

Công tác tài chính và quản lý tài chính của nhà trường ngày càng đi vào 

nề nếp và có hiệu quả thiết thực. 

3. Những tồn tại: 

Hình thức công khai tài chính của nhà trường chưa đa dạng. 

4. Kế hoạch hành động: 

Trong năm 2016, nhà trường sẽ đa dạng hoá các hình thức công khai tài 

chính như: niêm yết công khai tại đơn vị, thông báo bằng văn bản đến các đơn 

vị, cá nhân, công khai trong các cuộc họp giao ban của nhà trường. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Kết luận về Tiêu chuẩn 9: 

Trong những năm qua nhà trường đã thực hiện công tác quản lý tài chính 

có hiệu quả, sử dụng hợp lý các nguồn thu, đảm bảo nhu cầu chi cho các hoạt 
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động của nhà trường đúng quy định, công khai, minh bạch. Trường tuân thủ đầy 

đủ các quy định của Nhà nước, bộ, ngành, quy chế chi tiêu của ĐHĐN và phụ 

lục quy chế chi tiêu nội bộ của trường. 

Các hoạt động tài chính của trường được công khai minh bạch, được thực 

hiện kiểm tra, kiểm toán hàng năm nên đảm bảo đúng quy định trong quản lý tài 

chính. 

Trong thời gian tới trường sẽ tiếp tục khai thác và tìm kiếm các nguồn thu 

thông qua mở rộng qui mô các loại hình đào tạo, các hoạt động dịch vụ có thu và 

chuyển giao KHCN nhằm đáp ứng các hoạt động đào tạo,nghiên cứu khoa học, 

tăng cường cơ sở vật chất và đảm bảo thu nhập cho CBVC. 
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Tiêu chuẩn 10: Quan hệ giữa nhà trường và xã hội 

Mở đầu:  

Nhà trường đã thiết lập được mối quan hệ với các cơ sở văn hoá, nghệ 

thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng, chính quyền và tổ chức xã hội ở địa 

phương nhằm phối hợp và giải quyết tốt những vấn đề về an ninh trật tự, môi 

trường, phát triển phong trào văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động xã hội, từ 

thiện, hiến máu nhân đạo...Các hoạt động này đã hỗ trợ tích cực cho công tác 

giáo dục, rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, nâng cao đời sống văn 

hoá tinh thần cho CBVC và HSSV đồng thời góp phần tuyên truyền, quảng bá 

hình ảnh của nhà trường với địa phương và xã hội. 

Tiêu chí 10.1: Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với các cơ sở 

văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao, thông tin đại chúng ở địa phương. 

1. Mô tả: 

Cùng với nhiệm vụ chính là đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho xã 

hội, Trường CĐCN rất quan tâm đến việc nâng cao đời sống tinh thần, tạo điều 

kiện thuận lợi cho CBVC và SV của nhà trường tham gia các hoạt động văn hoá, 

văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương. 

Trường CĐCN thường xuyên tổ chức các hoạt động, phong trào văn nghệ 

cho cán bộ viên chức, học sinh sinh viên với tinh thần phát huy nguồn lực sẵn có 

của nhà trường kết hợp với sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ sở văn hóa, nghệ thuật 

[H10.10.1.1]. 

Trường CĐCN được sự hỗ trợ rất lớn từ Trung tâm Thể thao và Khoa 

Giáo dục Thể chất [H10.10.1.2] trực thuộc Đại học Đà Nẵng trong hoạt động thể 

dục thể thao cho CBVC [H10.10.1.3] và SV [H10.10.1.4] của trường. 

Nhiều năm qua, giữa Trường CĐCN với các tổ chức thông tin đại chúng 

như Tạp chí điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng 

(Ictdanang) [H10.10.1.5], Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng, Báo 

Tuổi trẻ, Báo Thanh niên, Tạp chí VIETNAM BUSINESS FORUM 

[H10.10.1.6] đã tạo được mối quan hệ gắn kết chặt chẽ trong việc đưa tin, tuyên 

truyền về các hoạt động tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc 



-114- 

tế, quan hệ với doanh nghiệp và hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể của 

trường. 

2. Điểm mạnh: 

Nhà trường đã thiết lập được mối quan hệ với cơ sở thể dục thể thao, 

thông tin đại chúng ở địa phương góp phần quảng bá rộng rãi hình ảnh, hoạt 

động của trường và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thể dục thể thao 

của CBVC và SV ngày càng phát triển. 

3. Những tồn tại: 

Mối quan hệ với các cơ sở văn hóa, nghệ thuật tại địa phương còn ít. 

4. Kế hoạch hành động: 

Nhà trường mở rộng và tăng cường mối quan hệ với các cơ sở văn hóa, 

nghệ thuật để được hỗ trợ về chuyên môn làm phong phú hơn đời sống tinh thần 

cho CBVC và SV. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

Tiêu chí 10.2: Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với chính 

quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương để thực hiện các hoạt động văn 

hoá - xã hội. 

1. Mô tả: 

Trường CĐCN đóng trên địa bàn phường Thanh Bình, quận Hải Châu, là 

khu vực trung tâm của thành phố Đà Nẵng. Trường đã chủ động phối hợp với 

UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công an phường Thanh Bình 

[H10.10.2.1; H10.10.2.2], Phòng PA83 Công an thành phố Đà Nẵng 

[H10.10.2.3], cơ quan ở địa phương [H10.10.2.4] trong nhiều hoạt động nhằm 

đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống ngăn ngừa tệ nạn xã hội trên địa bàn, 

phối hợp trong các công tác tuyên truyền và thực hiện đường lối chủ trương 

chính sách của Đảng và Nhà nước. 

Trường đã tích cực phối hợp với chính quyền [H10.10.2.5; H10.10.2.6], 

các cơ quan [H10.10.2.7], đoàn thể [H10.10.2.8] ở địa phương triển khai thực 

hiện nhiều hoạt động vì môi trường, phòng chống tội phạm, ma túy và tệ nạn xã 

hội, chương trình chung sức cộng đồng, tình nguyện mùa hè xanh, hiến máu 
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nhân đạo, thể dục thể thao ... Các hoạt động trên được đưa tin rộng rãi trên các 

phương tiện thông tin đại chúng [H10.10.1.5].  

2. Điểm mạnh: 

Nhà trường đã có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, chính quyền, 

đoàn thể địa phương tổ chức có hiệu quả nhiều hoạt động văn hóa - xã hội, xây 

dựng cảnh quan sạch đẹp, xây dựng và bảo vệ môi trường lành mạnh bên trong 

và ngoài trường. 

3. Những tồn tại: 

Các hoạt động phối hợp với đoàn thể địa phương còn ít. 

4. Kế hoạch hành động: 

Nhà trường chỉ đạo các tổ chức đoàn thể trong trường tăng cường tổ chức 

các hoạt động phối hợp với các đoàn thể địa phương. 

5. Tự đánh giá:   Đạt  

 

Kết luận về Tiêu chuẩn 10: 

Trường Cao đẳng Công nghệ đã phối hợp với các cơ sở văn hoá, nghệ 

thuật, thể dục thể thao, các cơ quan thông tin đại chúng trong việc tạo ra môi 

trường giáo dục lành mạnh cho sinh viên và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, tài 

chính phục vụ hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho sinh viên và 

tuyên truyền cho nhà trường.  

Nhà trường đã xây dựng được mối quan hệ chặt chẽ, có hiệu quả với 

chính quyền, cơ quan, đoàn thể địa phươngtrong việc đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn xã hội, môi trường sạch, đẹp trong khu vực trường và địa bàn thành phố; 

đảm bảo trật tự, an ninh, bảo đảm môi trường sạch, đẹp trong khu vực trường và 

địa phương; ngăn chặn các tội phạm và tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường. 

Các hoạt động và kết quả giáo dục của nhà trường được đưa tin trên các phương 

tiện thông tin đại chúng góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh, nghĩa cử cao 

đẹp của CBVC, HSSV trường đến xã hội. 
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Phần IV: KẾT LUẬN 

Công tác tự đánh giá của nhà trường được triển khai rộng rãi đến tất cả 

CBVC và HSSV, để nâng cao nhận thức của mọi người về các tiêu chuẩn đánh 

giá chất lượng đồng thời qua đó xây dựng văn hóa chất lượng, nâng cao chất 

lượng đào tạo và uy tín của trường. Các bước tự đánh giá được triển khai đầy đủ 

theo hướng dẫn nhằm giúp cho các nhóm hoàn thành nhiệm vụ.. 

Báo cáo tự đánh giá đã mô tả đầy đủ thực trạng nhà trường, nêu rõ những 

mặt mạnh để CBVC tiếp tục phát huy, những mặt yếu để nhà trường có kế 

hoạch khắc phục trong giai đoạn tiếp theo. Báo cáo tự đánh giá đã được lấy ý 

kiến của cán bộ chủ chốt, của giảng viên, nhân viên và HSSV. 

Kết quả tự đánh giá của trường với 55/55 tiêu chí đạt yêu cầu. Quá trình tự 

đánh giá cho thấy các mặt hoạt động của nhà trường đã trải rộng khắp các tiêu 

chí tuy nhiên vẫn có sự không đồng đều giữa các mặt hoạt động. Trên cơ sở tự 

đánh giá trường đã xây dựng kế hoạch duy trì những điểm mạnh, tập trung nhiều 

hơn những mặt còn yếu trong 5 năm tiếp theo. 

Hội đồng tự đánh giá của trường đã thống nhất đánh giá trường đạt tiêu 

chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT. 
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ 

Mã trường: DDC 

 

Tên trường: CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

Khối ngành: A, B, K 

Ngày hoàn thành tự đánh giá: 30/11/2015 

Các mức đánh giá: Đ: Đạt ; C: Chưa đạt ; KĐG: Không đánh giá 

Tiêu chuẩn 1: Sứ mạng và mục tiêu của trường cao 

đẳng. 

 5.3 Đ   

 5.4 Đ   

1.1 Đ    5.5 Đ   

1.2 Đ     5.6 Đ   

Tiêu chuẩn 2: Tổ chức và quản lý 

 5.7  Đ   

 

Tiêu chuẩn 6: Người học 2.1 Đ    

2.2 Đ    6.1 Đ   

2.3 Đ    6.2 Đ   

2.4 Đ    6.3 Đ   

2.5 Đ    6.4 Đ   

2.6 Đ    Tiêu chuẩn 7: Nghiên cứu khoa học; ứng dụng, phát triển 

và chuyển giao công nghệ  2.7 Đ    

2.8 Đ     7.1 Đ   

2.9 Đ     7.2 Đ   

Tiêu chuẩn 3: Chương trình giáo dục 

 7.3 Đ   

 7.4 Đ   

3.1 Đ    7.5 Đ   

3.2 Đ    Tiêu chuẩn 8: Thư viện, trang thiết bị học tập  

 và cơ sở vật chất khác  3.3 Đ    

3.4 Đ    8.1 Đ   

3.5 Đ    8.2 Đ   

3.6 Đ    8.3 Đ   

Tiêu chuẩn 4: Hoạt động đào tạo 

 8.4 Đ   

 8.5 Đ   

4.1 Đ    8.6 Đ   

4.2 Đ    8.7 Đ   

4.3 Đ    8.8 Đ   

4.4 Đ    

Tiêu chuẩn 9: Tài chính và quản lý tài chính  4.5 Đ    

4.6 Đ    9.1 Đ   

4.7 Đ    9.2 Đ   

4.8 Đ    9.3 Đ   

4.9 Đ    

Tiêu chuẩn 10:Quan hệ giữa nhà trường và xã hội  Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và 

nhân viên 

 

  10.1 Đ   

5.1 Đ    10.2 Đ   

5.2 Đ        

Tổng hợp: 

- Số tiêu chuẩn có ít nhất 1 tiêu chí đạt:…10….; Số tiêu chí đạt: 55 (chiếm 100%); 

- Số tiêu chí chưa đạt: 0 (chiếm 0%); Số tiêu chí không đánh giá: 0 (chiếm 0.%). 

 Đà Nẵng, ngày.... tháng.... năm 201.. 

HIỆU TRƯỞNG 
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Phần V: PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục 

CƠ SỞ DỮ LIỆU  

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

Thời điểm báo cáo: tính đến ngày 31/5/2016 

I. Thông tin chung của nhà trường  

1. Tên trường (theo quyết định thành lập):  

Tiếng Việt:  Trường Cao Đẳng Công Nghệ, Đại học Đà Nẵng 

Tiếng Anh:  The University of Danang - College of Technology 

2. Tên viết tắt của trường: 

Tiếng Việt:   CĐCN, ĐHĐN 

Tiếng Anh:   UD-CT 

3. Tên trước đây (nếu có):  Trường Kỹ Thuật Đà Nẵng (1962) 

   Trường Công nhân Kỹ Thuật Nguyễn Văn Trỗi (1976) 

   Trường Kỹ Thuật Nguyễn Văn Trỗi (1993) 

4. Cơ quan/Bộ chủ quản:  Đại học Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo 

5. Địa chỉ trường: 48 Cao Thắng, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 

6. Thông tin liên hệ: Điện thoại   0511 3822 571 Số fax 0511 3894 884 

E-mail: pctho@dct.udn.vn  Website http://www.dct.udn.vn 

7. Năm thành lập trường:  1994  theo Nghị định số 32/CP 

8. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I:    1996 

9. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I:  1999 

10. Loại hình trường đào tạo: 

Công lập   Bán công   Dân lập  Tư thục  

Loại hình khác:  Không 

II. Giới thiệu khái quát về nhà trường  

11. Khái quát về lịch sử phát triển, tóm tắt thành tích nổi bật của trường: nêu 

tóm tắt các giai đoạn phát triển, tổng số khoa, ngành, quan hệ hợp tác, thành tích 

nổi bật: 

Trường CĐCN là một trường công lập; thành viên của ĐHĐN được thành 

lập theo Nghị định 32/CP ngày 04 tháng 4 năm 1994 của Chính Phủ. Thừa 

hưởng cơ sở vật chất của Trường Kỹ thuật Đà Nẵng có truyền thống đào tạo 

nhân lực kỹ thuật từ năm 1962, đến năm 1976 được đổi tên thành Trường Công 

nhân Kỹ thuật Nguyễn Văn Trỗi, năm 1987 được Chính Phủ Liên Xô giúp đỡ 

trang bị lại toàn bộ thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo, Trường CĐCN xứng 

đáng là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật và công nghệ phục vụ cho 
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nhu cầu phát triển kinh tế xã hội khu vực miền Trung - Tây nguyên. 

Hiện nay trường có hai cấp đào tạo cử nhân cao đẳng và trung cấp chuyên 

nghiệp; gồm bốn khoa với 17 chuyên ngành đào tạo cấp cao đẳng, 16 chuyên 

ngành đào tạo cao đẳng liên thông và 9 chuyên ngành trung cấp chuyên nghiệp.  

Từ lúc đội ngũ giảng viên cơ hữu chỉ đủ để đảm nhiệm công tác giảng dạy 

thực hành, đến nay hầu hết các học phần chuyên môn đều do giảng viên của nhà 

trường giảng dạy. Đội ngũ CBVC của trường hiện đã có 234 người, trong đó có 

166 cán bộ giảng dạy gồm 1 PGS, 17 tiến sĩ, 99 thạc sĩ và 49 giảng viên có trình 

độ đại học. Với cơ chế đại học vùng, trường còn được sự hỗ trợ của các giáo sư, 

phó giáo sư và đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên chính từ 

các trường thành viên khác trong ĐHĐN về đào tạo chuyên môn, khoa học cơ 

bản, chính trị và ngoại ngữ. 

Qui mô đào tạo của nhà trường liên tục phát triển, ngành nghề đào tạo 

không ngừng được bổ sung để thích ứng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất 

nước. Từ năm học 2004-2005, trường được Bộ GD&ĐT cho phép triển khai đào 

tạo thí điểm liên thông trung cấp chuyên nghiệp - cao đẳng - đại học ở một số 

ngành học. 

Nét nổi bật là từ năm học 2006 - 2007 nhà trường đã tiên phong triển khai 

đào tạo theo học chế tín chỉ đối với cấp cao đẳng: SV được chủ động sắp xếp kế 

hoạch học tập của mình trực tuyến qua mạng Internet; đăng ký môn học, tra cứu 

thư viện, quản lý điểm, thời khoá biểu của giảng viên, SV, quản lý học phí cũng 

thông qua mạng trực tuyến; quản lý thẻ SV thông qua ảnh và mã vạch; xây dựng 

công cụ WebCT triển khai học liệu mở upload-download tài liệu học tập trực 

tuyến. 

Trong những năm qua, nhờ nỗ lực của nhà trường cùng với sự hỗ trợ tích 

cực của ĐHĐN, Trường CĐCN đã thiết lập được mối quan hệ song phương với 

nhiều trường đại học và cao đẳng trên thế giới, đặc biệt là ở Pháp, Canada, Úc, 

Ấn Độ, Đài Loan và các nước ASEAN. 

Những thành tích mà nhà trường đã nhận được gồm Huân chương Lao 

động Hạng Ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua của UBND 

Thành phố Đà Nẵng, nhiều bằng khen của Bộ trưởng, chủ tịch UBND Thành 

phố Đà Nẵng cho các đơn vị, cá nhân trong toàn trường. 

12. Cơ cấu tổ chức hành chính của nhà trường (sơ đồ mô tả tổ chức hành chính 

của nhà trường ): 
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13. Danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường: 

(các phòng, ban, khoa, trung tâm chỉ ghi cấp trưởng) 

Các đơn vị 

(bộ phận) 

 

Họ và tên 
Chức danh, 

học vị, chức vụ 

 

Điện thoại, email 

1. Hiệu 

trưởng 

Phan Cao Thọ PGS, Tiến sĩ 0511 3532 501 

pctho@dct.udn.vn 
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2. Phó Hiệu 

trưởng 

Nguyễn Thế Tranh GVC, Thạc sĩ 0511 3835 747 

nttranh@dct.udn.vn 

Hoàng Dũng GVC, Tiến sĩ 0511 3532 596 

hdung@dct.udn.vn 

Nguyễn Anh Duy GV, Tiến sĩ 0511 3532 597 

naduy@dct.udn.vn 

3. Tổ chức 

Đảng 

Phan Cao Thọ PGS, Tiến sĩ 

Bí thư Đảng ủy 

0511 3532 501 

pctho@dct.udn.vn 

4. Công đoàn Lê Thị Hải Anh Kỹ sư,  

Chủ tịch CĐ 

0511 3863 940 

lthanh@dct.udn.vn 

5. Đoàn 

TNCS 

Phạm Thị Tú 

Phương 

Kỹ sư, 

Bí thư đoàn 

0511 3896 602 

pttphuong@dct.udn.vn 

6. Phòng 

Đào tạo 

Nguyễn Thanh Hội GV, Tiến sĩ, 

Trưởng phòng 

0511 3896 639 

nthoi@dct.udn.vn 

7. Phòng TC 

-HC 

Đoàn Chí Thiện CVC, Thạc sĩ, 

Trưởng phòng 

0511 3894 399 

dcthien@dct.udn.vn 

8. Phòng 

CTHSSV 

Võ Quang Trường  Thạc sĩ, 

Trưởng phòng 

0511 3530 368 

vqtruong@dct.udn.vn 

9. Phòng 

QLKH & 

HTQT 

Phan Quí Trà GVC, Tiến sĩ,  

Trưởng phòng 

0511 3530 168 

pqtra@dct.udn.vn 

10. Phòng 

KH-TC 

Nguyễn Thị Thịnh Cử nhân, 

Trưởng phòng 

0511 3895 839 

ntthinh@dct.udn.vn 

11. Phòng 

KT, 

ĐBCLGD, 

TTr và PC 

Phan Ngọc Kỳ GV, Thạc sĩ, 

Trưởng phòng 

0511 3532 093 

pnky@dct.udn.vn 

12. Tổ Thư 

viện 

Vũ Thị Kiều Loan Thạc sĩ, 

Tổ trưởng 

0511 3896 601 

vtkloan@dct.udn.vn 

13. TT Đào 

tạo, Bồi 

dưỡng và Tư 

vấn KTCN 

Phan Cao Thọ PGS, Tiến sĩ 0511 3532 501 

pctho@dct.udn.vn 

14. TT Hỗ 

trợ SV & 

Quan hệ DN 

Nguyễn Thế Tranh GVC, Thạc sĩ,  

Giám đốc TT 

0913 497 348 

nttranh@dct.udn.vn 

15. TT 

Nghiên cứu 

& Triển khai 

Thiết bị 

Nâng chuyển 

Nguyễn Xuân Hùng GVC, Tiến sĩ,  

Giám đốc TT 

0913 476 885 

nxhung@dct.udn.vn 

mailto:hdung@dct.udn.vn
mailto:naduy@dct.udn.vn
mailto:dcthien@dct.udn.vn
mailto:ntthinh@dct.udn.vn
mailto:pnky@dct.udn.vn
mailto:vtkloan@dct.udn.vn
mailto:nxhung@dct.udn.vn
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16. Khoa  

Cơ khí 

Hồ Trần Anh Ngọc GV, Tiến sĩ,  

Trưởng khoa 

0511 3894 883 

htangoc@dct.udn.vn 

17. Khoa 

Điện 

Nguyễn Linh Nam GV, Tiến sĩ,  

Trưởng khoa 

0511 3532 597 

nlnam911@dct.udn.vn 

18. Khoa  

Công nghệ 

Hóa học 

Trần Minh Thảo GV, Tiến sĩ, 

Trưởng khoa 

0511 3519 689 

tmthao@dct.udn.vn 

19. Khoa Kỹ 

thuật Xây 

dựng 

Phan Tiến Vinh GV, Thạc sĩ,  

Trưởng khoa 

0511 3519 690 

ptvinh@dct.udn.vn 

14. Các ngành/ chuyên ngành đào tạo (còn gọi là chương trình đào tạo): 

Số lượng ngành đào tạo cao đẳng:    17 

Số lượng ngành đào tạo cao đẳng liên thông:  16 

Số lượng ngành đào tạo TCCN:    09 

15. Các loại hình đào tạo của nhà trường (đánh dấu X vào các ô tương ứng): 

Có Không 

Chính quy        

Không chính quy       

Từ xa         

Liên kết đào tạo với nước ngoài     

Liên kết đào tạo trong nước     

Nâng bậc       

16. Tổng số các khoa đào tạo: ……………………4….…………………….. 

III. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của nhà trường  

17. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên (gọi chung là cán bộ) của 

nhà trường: 

STT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I Cán bộ cơ hữu 
Trong đó: 

  216 

I.1 Cán bộ trong biên chế 30 8 38 

I.2 Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 

1 năm trở lên) và hợp đồng 

không xác định thời hạn 

98 80 178 

II Các cán bộ khác  

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 

năm, bao gồm cả giảng viên 

thỉnh giảng) 

2 4 6 

 Tổng số   222 

mailto:htangoc@dct.udn.vn
mailto:ptvinh@dct.udn.vn
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(Nhà trường cần có cơ sở dữ liệu về cán bộ của nhà trường, bao gồm cả 

cơ hữu và hợp đồng ngắn hạn. Từ cơ sở dữ liệu lấy ra các thông tin trên). 

18. Thống kê, phân loại giảng viên (chỉ tính những giảng viên trực tiếp giảng 

dạy trong 4 năm gần đây: 

Số 

TT 

Trình độ, học 

vị, chức danh 

Số 

lượng 

giảng 

viên 

Giảng viên cơ hữu Giảng 

viên 

thỉnh 

giảng 

trong 

nước 

Giảng 

viên 

quốc tế 

Giảng viên 

trong biên 

chế trực 

tiếp giảng 

dạy 

Giảng viên 

hợp đồng 

dài hạn 

trực tiếp 

giảng dạy 

Giảng 

viên kiêm 

nhiệm là 

cán bộ 

quản lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 0 0 0 
2 Phó Giáo sư 14 0 0 1 13 0 
3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 
4 Tiến sĩ 63 1 7 9 46 0 
5 Thạc sĩ 225 5 78 16 126 0 
6 Đại học 95 6 40 3 46 0 
7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 
8 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 
 Tổng số 397 12 125 29 231 0 

(Khi tính số lượngcác TSKH, TS thì không bao gồm những giảng viên vừa có 

học vị vừa có chức danh khoa học vì đã tính ở 2 dòng trên) 

Tổng số giảng viên cơ hữu = Cột (3) - cột (7) =  166 người 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu: 166/222 = 74,8 % 

19. Quy đổi số lượng giảng viên của nhà trường (theo hướng dẫn tại công văn số 

1325/BGDĐT ngày 09/02/2007): 
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Số liệu bảng 19 được lấy từ bảng 18 nhân với hệ số quy đổi. 

Số 

TT 

Trình độ, học 

vị, chức danh 

Hệ 

số 

quy 

đổi 

Số 

lượng 

giảng 

viên 

Giảng viên cơ hữu 

GV 

thỉnh 

giảng 

GV 

quốc 

tế 

GV quy 

đổi 

GV trong 

biên chế 

trực tiếp 

giảng 

dạy 

GV hợp 

đồng dài 

hạn trực 

tiếp giảng 

dạy 

GV 

kiêm 

nhiệm 

là cán 

bộ 

quản lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 Hệ số quy đổi   1,0 1,0 0,3 0,2 0.2  

1 Giáo sư, Viện 

sĩ 

 

3,0 
0 0 0 0 0 0 0 

2 Phó giáo sư 2,5 14 0 0 0,75 6,5 0 3,81 

3 Tiến sĩ khoa học 3,0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 2,0 63 2 14 5,4 18,4 0 42,6 

5 Thạc sĩ 1,3 225 6,5 101,4 6,24 32,76 0 151,22 

6 Đại học 1,0 95 6 40 0,9 9,2 0 48,11 

7 Cao đẳng 0,5 0 0 0 0 0 0 0 

8 Trình độ khác 0,2 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng  397 14,5 155,4 13,29 66,86 0 245,74 

Cách tính: 

Cột 10= cột 3. (cột 5 + cột 6 + 0,3.cột 7 + 0,2.cột 8 + 0,2.cột 9) 

20. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số 

người): 

STT 
Trình độ / học 

vị 

Số 

lượng

, 

người 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Phân loại 

theo giới 

tính 

Phân loại theo tuổi 

Nam Nữ < 30 
30-

40 

41-

50 

51-

60 

> 

60 
1 Giáo sư, Viện sĩ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 1 0,6 1 0 0 0 0 1 0 
3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 Tiến sĩ 17 10,2 13 4 0 9 5 2 1 
5 Thạc sĩ 99 59,6 66 33 32 52 4 11 0 
6 Đại học 49 29,5 27 22 26 11 1 11 0 
7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng 166 100 107 59 58 72 10 25 1 
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20.1 Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng 

ngoại ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu: 

STT Tần suất sử dụng 

Tỷ lệ (%) giảng viên cơ hữu sử 

dụng ngoại ngữ và tin học 

Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của 

công việc) 
6,1% 73,9% 

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời 

gian của công việc) 
29,6% 17,4% 

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời 

gian của công việc) 
40,0% 1,7% 

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian 

của công việc) 
18,3% 3,5% 

5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng 

(0-20% thời gian của công việc) 
6,1% 3,5% 

6 Tổng 100% 100% 

20.2 Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu:   36 tuổi 

20.3 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ 

hữu của nhà trường:  18/166 = 10,8 % 

20.4 Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của nhà trường:   99/166 = 59,6 % 

IV. Người học 

 (Người học bao gồm sinh viên cao đẳng và học sinh trung cấp chuyên nghiệp) 

21. Tổng số học sinh đăng ký dự thi vào trường, số sinh viên/học sinh trúng 

tuyển và nhập học trong 4 năm gần đây (hệ chính quy): 

Năm học Số thí 

sinh dự 

thi 

(người) 

Số  

trúng 

tuyển  

(người) 

Tỷ lệ 

cạnh 

tranh  

Số nhập 

học thực 

tế  

(người) 

Điểm 

tuyển đầu 

vào 

(thang 

điểm 30) 

Điểm trung 

bình của 

sinh 

viên/học 

sinh được 

tuyển 

Số lượng 

sinh 

viên/học 

sinh quốc 

tế nhập học 

(người) 

Cao đẳng Dự thi 

và xét 

tuyển 

   Theo 

điểm 

chuẩn 

của Bộ 

GD&ĐT 

  
2011-2012   2212   
2012-2013   1771   
2013-2014   2043   
2014-2015   1997   
2015-2016   1546   

Cao đẳng 

liên thông 

       

2011-2012    296    
2012-2013    179    
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2013-2014    45    
2014-2015    21    
2015-2016    4    

TCCN        
2011-2012    1350    
2012-2013    734    
2013-2014    396    
2014-2015    340    
2015-2016    190    

Số lượng sinh viên/học sinh hệ chính quy đang học tập tại trường (theo hướng 

dẫn tại công văn số 1325/BGDĐT ngày 09/02/2007):  5.018 người (tính cả 

TCCN) 

22. Thống kê, phân loại số lượng sinh viên/học sinh nhập học trong 4 năm gần 

đây các hệ chính quy và không chính quy: 

Đơn vị: người 

Các tiêu chí 

 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1. Sinh viên cao đẳng 

Trong đó: 
1950 2448 2018 1550 

Hệ chính quy cao đẳng 1771 2403 1997 1546 

Hệ chính quy cao đẳng liên thông 179 45 21 4 

2. Học sinh TCCN 

Trong đó: 
734 396 340 190 

Hệ chính quy 734 396 340 190 

Hệ không chính quy 0 0 0 0 

Tổng số sinh viên/học sinh chính quy (chưa quy đổi)  9.626 / 4 năm 

Tổng số sinh viên/học sinh quy đổi (theo hướng dẫn tại công văn số 

1325/BGDĐT ngày 09/02/2007) (CĐ x 1+CĐLT x 0,5+TCCN x 0,5)  

8.671,5 / 4 năm 
Tỷ lệ sinh viên/học sinh trên giảng viên (sau khi quy đổi)  

(8.671,5 sv /245,74gvqđ) =  35,3 sv/gv 4 năm 

23. Số sinh viên/học sinh quốc tế nhập học trong 4 năm gần đây: 

Đơn vị: người 

 Năm học 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Số lượng 0 0 0  

Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh 

viên/học sinh quy đổi 
0% 0% 0% 0% 

24. Sinh viên/học sinh có chỗ ở trong kí túc xá/ tổng số sinh viên/học sinh có 
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nhu cầu: 

Các tiêu chí 

 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1. Tổng diện tích phòng ở (m2) 5700 5700 5700 5700 5700 

2. Sinh viên/học sinh có nhu cầu về 

phòng ở (trong và ngoài ký túc xá), 

người 

5400 5730    

3. Số lượng sinh viên/học sinh được 

ở trong ký túc xá, người 

748 772 740 720 640 

4. Tỷ số diện tích trên đầu sinh 

viên/học sinh ở trong ký túc xá, 

m
2
/người 

7,620 7,38 7,703 7,917 8,91 

25. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học tham gia nghiên cứu khoa học: 

 Năm học 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

Số lượng 42 30 54 74 201 

Tỷ lệ (%) trên tổng số 

sinh viên/học sinh quy đổi 
0.42% 0.30% 0.54% 0.74% 2,32% 

26. Thống kê số lượng người tốt nghiệp trong 4 năm gần đây: 

Đơn vị: người 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1. Sinh viên tốt nghiệp cao 

đẳng 

Trong đó: 

 

Hệ chính quy 1388 1486 1413 1165  

Hệ không chính quy 0 0 0 0  

2. Học học sinh tốt nghiệp 

TCCN 

Trong đó: 

 

Hệ chính quy 459 775 530 198  

Hệ không chính quy 0 0 0 0  

(Tính cả những học viên đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang 

chờ cấp bằng) 

27. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên cao đẳng hệ chính quy: 

Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2011- 2012- 2013- 2014- 2015-
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2012 2013 2014 2015 2016 

1. Số lượng sinh viên tốt nghiệp 

(người) 

1388 1486 1413 1165  

2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp so với số 

tuyển vào (%) 
55,36 76,95 55,72 57,73 

 

3. Đánh giá của sinh viên tốt nghiệp 

về chất lượng đào tạo của nhà trường: 
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này 

 chuyển xuống câu 4 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  

điền các thông tin dưới đây 

 

3.1 Tỷ lệ sinh viên trả lời đã học 

được những kiến thức và kỹ năng cần 

thiết cho công việc theo ngành tốt 

nghiệp (%) 

  

47,7% 66,3% 

 

3.2 Tỷ lệ sinh viên trả lời chỉ học 

được một phần kiến thức và kỹ năng 

cần thiết cho công việc theo ngành 

tốt nghiệp (%) 

  

46,9% 31,1% 

 

3.3 Tỷ lệ sinh viên trả lời KHÔNG 

học được những kiến thức và kỹ năng 

cần thiết cho công việc theo ngành 

tốt nghiệp 

  

5,5% 2,7% 

 

4. Sinh viên có việc làm trong năm 

đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này 

 chuyển xuống câu 5 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  

điền các thông tin dưới đây 

 

4.1 Tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng 

ngành đào tạo (%) 
  

16,2% 33,2%  

 -Sau 6 tháng tốt nghiệp  

 -Sau 12 tháng tốt nghiệp  

4.2 Tỷ lệ sinh viên có việc làm trái 

ngành đào tạo (%) 
  3% 8% 

 

4.3 Thu nhập bình quân/tháng của 

sinh viên có việc làm (triệu đồng) 
3,1 3,6 3,7 4,1 

 

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về 

sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng 

ngành đào tạo: 
A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này 

 chuyển xuống kết thúc bảng này 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  

điền các thông tin dưới đây 

 

5.1 Tỷ lệ sinh viên đáp ứng yêu cầu 

của công việc, có thể sử dụng được 
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ngay (%) 

5.2 Tỷ lệ sinh viên cơ bản đáp ứng 

yêu cầu của công việc, nhưng phải 

đào tạo thêm (%) 

   

 

 

5.3 Tỷ lệ sinh viên phải được đào tạo 

lại hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 

tháng (%) 

   

 

 

Ghi chú:  

- Sinh viên tốt nghiệp là sinh viên có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp 

theo quy định, kể cả những sinh viên chưa nhận được bằng tốt nghiệp. 

- Sinh viên có việc làm là sinh viên tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm. 

- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp. 

- Các mục bỏ trống đều được xem là nhà trường không điều tra về việc này. 

28. Tình trạng tốt nghiệp của học sinh TCCN hệ chính quy: 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 
1. Số lượng học sinh tốt nghiệp (người) 459 775 530 198  
2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp so với số tuyển 

vào (%) 
45,90 62,30 39,26 26,98 

 

3. Đánh giá của học sinh tốt nghiệp chất 

lượng đào tạo của nhà trường: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề 

này  chuyển xuống câu 4 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  

điền các thông tin dưới đây 

  

3.1 Tỷ lệ học sinh trả lời đã học được 

những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt nghiệp (%) 

     

3.2 Tỷ lệ học sinh trả lời chỉ học được một 

phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt nghiệp (%) 

     

3.3 Tỷ lệ học sinh trả lời KHÔNG học được 

những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt nghiệp 

     

4. Học sinh có việc làm trong năm đầu tiên 

sau khi tốt nghiệp: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề 

này  chuyển xuống câu 5 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  

điền các thông tin dưới đây 

 

4.1 Tỷ lệ học sinh có việc làm đúng ngành 

đào tạo (%) 

     

 -Sau 6 tháng tốt nghiệp      

 -Sau 12 tháng tốt nghiệp      
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4.2 Tỷ lệ học sinh có việc làm trái ngành 

đào tạo (%) 

     

4.3 Thu nhập bình quân/tháng của học sinh 

có việc làm 

     

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về học sinh 

tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo: 

A. Nhà trường không điều tra về vấn đề này 

 chuyển xuống và kết thúc bảng này 

B. Nhà trường có điều tra về vấn đề này  

điền các thông tin dưới đây 

 

5.1 Tỷ lệ học sinh đáp ứng yêu cầu của công 

việc, có thể sử dụng được ngay (%) 

     

5.2 Tỷ lệ học sinh cơ bản đáp ứng yêu cầu 

của công việc, nhưng phải đào tạo thêm 

(%) 

     

5.3 Tỷ lệ học sinh phải được đào tạo lại 

hoặc đào tạo bổ sung ít nhất 6 tháng (%) 

     

Ghi chú: Sử dụng các chú thích ở câu 27 

V. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

29. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ 

của nhà trường được nghiệm thu trong 4 năm gần đây: 

TT Phân loại đề tài 
Hệ 

 số** 

Số lượng 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

 

2015-

2016 

Tổng 

(đã 

quy 

đổi) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)  (8) 

1 Đề tài cấp NN 2,0 0 0 0 0  0 

2 Đề tài cấp Bộ* 1,0 0 1 0 0  1 

3 Đề tài cấp 

trường 

0,5 17 19 25 26 Chưa 
43,5 

4 Tổng  17 20 25 26  44,5 

Cách tính: Cột 8 = cột 3. (cột 4 + cột 5 + cột 6 + cột 7) 

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học 

hàm và chức danh khoa học Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số đề tài quy đổi:  44,5 

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) 

trên cán bộ cơ hữu:  0,2 đề tài/1 cán bộ cơ hữu 

30. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường 

trong 4 năm gần đây: 

STT Năm Doanh thu từ Tỷ lệ doanh thu từ Tỷ số Doanh thu từ 
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NCKH và 

chuyển giao 

công nghệ 

(triệu VNĐ) 

NCKH và chuyển 

giao công nghệ so 

với tổng kinh phí 

đầu vào của nhà 

trường (%) 

NCKH và chuyển giao 

công nghệ trên cán bộ cơ 

hữu  

(triệu VNĐ/ người) 

1 2012 0 0 0 

2 2013 0 0 0 

3 2014 0 0 0 

4 2015 0 0 0 

5 2016    

31. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa học 

trong 4 năm gần đây: 

 

Số lượng đề tài 

Số lượng cán bộ tham gia  

Ghi chú Đề tài cấp 

NN 

Đề tài 

cấp Bộ* 

Đề tài cấp 

trường 

Từ 1 đến 3 đề tài 0 0 104  

Từ 4 đến 6 đề tài  0 0 0  

Trên 6 đề tài 0 0 0  

Tổng số cán bộ tham gia 0 0 136  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

32. Số lượng sách của nhà trường được xuất bản trong 4 năm gần đây: 

 

STT Phân loại sách 

 

Hệ số 

** 

Số lượng 

2012 2013 2014 2015 Tổng (đã quy 

đổi) 

1 Sách chuyên khảo 2,0 0 0 1 0 2 

2 Sách giáo trình 1,5 0 0 0 0 0 

3 Sách tham khảo 1,0 1 0 1 0 2 

4 Sách hướng dẫn 0,5 0 0 0 0 0 

5 Tổng  1  0 2 0 4 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học 

hàm và chức danh khoa học Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số sách (quy đổi):  4 

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:  0,018 

33. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết sách trong 4 năm gần đây: 

 

Số lượng sách 

Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách 

Sách 

chuyên 

khảo 

Sách giáo 

trình 

Sách 

tham 

khảo 

Sách 

hướng 

dẫn 

Từ 1 đến 3 cuốn sách  2 1 1 0 

Từ 4 đến 6 cuốn sách  0 0 0 0 
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Trên 6 cuốn sách  0 0 0 0 

Tổng số cán bộ tham gia 2 1 1 0 

34. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của nhà trường được đăng tạp chí trong 

4 năm gần đây: 

STT Phân loại tạp chí 

 

Hệ 

 số** 

Số lượng 

2012 2013 2014 2015 
Tổng (đã 

quy đổi) 

1 Tạp chí KH quốc tế 1,5 
9 12 9 22 78 

2 Tạp chí KH cấp 

Ngành trong nước 

1,0 
36 21 34 43 134 

3 Tạp chí / tập san 

của cấp trường 

0,5 
12 5 34 0 25,5 

4 Tổng  57 38 77 65 237,5 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học 

hàm và chức danh khoa học Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi):  237,5 

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 237,5/222 = 1,1 bài/cb 

35. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường tham gia viết bài đăng tạp chí trong 

4 năm gần đây: 

Số lượng CBGD có bài báo 

đăng trên tạp chí 

Nơi đăng 

Tạp chí 

KH quốc 

tế 

Tạp chí KH cấp 

Ngành trong 

nước 

Tạp chí / tập 

san của cấp 

trường 

Từ 1 đến 5 bài báo  35 49 41 

Từ 6 đến 10 bài báo  1 15 0 

Từ 11 đến 15 bài báo  0 8 0 

Trên 15 bài báo  0 0 0 

Tổng số cán bộ tham gia 36 72 41 

36. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của nhà trường báo cáo tại các 

Hội nghị, Hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu 

trong 4 năm gần đây: 

Số 

TT 

Phân loại  

hội thảo 

 

Hệ 

 số** 

Số lượng 

2012 2013 2014 2015 Tổng 

(đã quy 

đổi) 

1 Hội thảo quốc tế 1,0 5 10 1 1 17 

2 Hội thảo trong nước 0,5 14 5 10 3 16 

3 Hội thảo cấp trường 0,25 4 2 7 2 3,75 

4 Tổng  23 17 18 6 36,75 

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường vì đã 

được tính 1 lần) 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng học 
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hàm và chức danh khoa học Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số bài báo cáo (quy đổi):   36,75 

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu:36,75/226 = 0,2 bài/ cb 

37. Số lượng cán bộ cơ hữu của nhà trường có báo cáo khoa học tại các Hội 

nghị, Hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 4 

năm gần đây: 

Số lượng CB có báo cáo khoa 

học tại các Hội nghị, Hội thảo 

Cấp hội thảo 

Hội thảo 

quốc tế 

Hội thảo  

trong nước 

Hội thảo ở 

trường 

Từ 1 đến 5 báo cáo 22 35 72 

Từ 6 đến 10 báo cáo  1 18 0 

Từ 11 đến 15 báo cáo  0 5 0 

Trên 15 báo cáo  0 0 0 

Tổng số cán bộ tham gia 23 58 72 

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường) 

38. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp: 

Năm học Số bằng phát minh, sáng chế được cấp 

(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) 

2011-2012 0 

2012-2013 0 

2013-2014 0 

2014-2015 0 

39. Nghiên cứu khoa học của sinh viên/học sinh: 

39.1. Số lượng sinh viên/học sinh của nhà trường tham gia thực hiện đề tài khoa 

học trong 4 năm gần đây: 

 

Số lượng đề tài 

Số lượng sinh viên/học sinh tham gia  

Ghi 

chú 

Đề tài 

cấp NN 

Đề tài 

cấp Bộ* 

Đề tài cấp 

trường 

Từ 1 đến 3 đề tài 0 0 200  

Từ 4 đến 6 đề tài  0 0 0  

Trên 6 đề tài 0 0 0  

Tổng số sinh viên/học sinh tham gia 0 0 401  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

39.2. Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên/học sinh:  

(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công 

trình được công bố) 

STT 
Thành tích nghiên cứu 

khoa học  

Số lượng 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

1 Số giải thưởng nghiên cứu 

khoa học, sáng tạo 
6 9 11 20 35 

2 Số bài báo được đăng, công 

trình được công bố 
18 15 23 30 31 
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VI. Cơ sở vật chất, thư viện, tài chính 

40. Tổng diện tích đất sử dụng của trường (tính bằng m
2
):  38 945 

41. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m
2
): 

 - Nơi làm việc: 1 200  Nơi học: 16 849  Nơi vui chơi giải trí: 8 324 

42. Diện tích phòng học (tính bằng m
2
): 

 - Tổng diện tích phòng học: 9 418 (cả xưởng và hội trường: 18 158) 

 - Tỷ số diện tích phòng học trên sinh viên/học sinh chính quy:  

 (9418/5018 ) = 1,88 m
2
/SV hoặc (18 158/5018= 3,62m

2
/SV ) 

43. Tổng số đầu sách trong thư viện của nhà trường:  

 3.900 đầu sách. 

 74.021 bản sách. 

Tổng số đầu sách gắn với các ngành đào tạo có cấp bằng của nhà trường:  

 3.504 đầu sách. 

 73.038 bản sách. 

44. Tổng số máy tính của trường:  

- Dùng cho hệ thống văn phòng: 83 

- Dùng cho sinh viên/học sinh học tập: 295 

Tỷ số số máy tính dùng cho sinh viên/học sinh trên sinh viên/học sinh chính 

quy: (295/5018) = 0,15 máy/SV 

45. Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 4 năm gần đây: 

- Năm 2012: 46.132.872.822 VNĐ 

- Năm 2013: 48.399.307.762 VNĐ 

- Năm 2014: 46.819.755.703 VNĐ 

- Năm 2015: 45.710.990.376 VNĐ 

46. Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 4 năm gần đây: 

- Năm 2010-2011: 21.569.764.126 VNĐ 

- Năm 2011-2012: 30.861.787.771 VNĐ 

- Năm 2012-2013: 28.157.020.462 VNĐ 

- Năm 2013-2014: 31.293.772.908 VNĐ 

- Năm 2014-2015: 29.826.564.417 VNĐ 

VII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng 

 Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây 

1. Giảng viên: 

Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 166 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 

(166/222) = 74,8% 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên 
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cơ hữu của nhà trường (%): (18/222) = 8,1% 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của nhà trường (%):(99/222) = 44,6% 

2. Người học (sinh viên/học sinh): 

Tổng số sinh viên/học sinh chính quy (người): 9626 

Tổng số sinh viên/học sinh quy đổi (người): 8.671.5 

Tỷ số sinh viên/học sinh trên giảng viên (sau khi quy đổi): 

(8671,5sv / 245,74 gvqđ) = 35,3 / (SV/GV4 năm)  

Tỷ lệ sinh viên/học sinh tốt nghiệp so với số tuyển vào (%):chưa có số 

liệu tốt nghiệp  

 7414/11744 = 63,13 % 

3. Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng đào tạo của nhà trường: 

Tỷ lệ sinh viên/học sinh trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng 

cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%):  12,6% 

Tỷ lệ sinh viên/học sinh trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ 

năng cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 7,6% 

4. Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 

Tỷ lệ sinh viên/học sinh có việc làm đúng ngành đào tạo (%): 17,5% 

Tỷ lệ sinh viên/học sinh có việc làm trái ngành đào tạo (%): 5,5% 

Thu nhập bình quân/tháng của sinh viên/học sinh có việc làm (Triệu 

VNĐ): 3,6 triệu đồng 

5. Đánh giá của nhà tuyển dụng về Người học tốt nghiệp có việc làm đúng 

ngành đào tạo: 

Tỷ lệ sinh viên/học sinh đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được 

ngay (%):  

Tỷ lệ sinh viên/học sinh cơ bản đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng 

phải đào tạo thêm (%):  

6. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: 

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy 

đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,2 đề tài/1 cán bộ cơ hữu 

Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu: 0 

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,018 cuốn/1 

cán bộ cơ hữu 

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,8 bài/ cb 

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,2 bài /cb 

7. Cơ sở vật chất: 

Tỷ số máy tính dùng cho sinh viên/học sinh trên sinh viên/học sinh chính 
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quy: 0,15 máy/sv 

Tỷ số diện tích phòng học trên sinh viên/học sinh chính quy: 3,62 m
2
/ sv 

Tỷ số diện tích ký túc xá trên sinh viên/học sinh chính quy: 1,16 m
2
/ sv 
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Phụ lục 2: QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ 

 

Số: 573 /QĐ-CĐCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đà nẵng, ngày 26 tháng 11 năm 2015 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ 

 

 Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập 

Trường Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng; 

Căn cứ Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ 

kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 6950/QĐ-ĐHĐN ngày 01/12/2014 của Giám đốc Đại học 

Đà Nẵng về việc ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Đà Nẵng, các 

cơ sở giáo dục đại dọc thành viên và các đơn vị trực thuộc; 

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Khảo thí, Đảm bảo chất lượng giáo dục, 

Thanh tra và Pháp chế và ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Điều 1. Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Cao đẳng Công nghệ gồm các 

ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. 

 Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá Trường Cao đẳng Công 

nghệ theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 Điều 3.Trưởng phòng Khảo thí, Đảm bảo Chất lượng Giáo dục, Thanh tra và 

Pháp chế, Trưởng các Phòng, Trưởng các Khoa, Tổ trưởng trực thuộc và các thành 

viên của Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Ban ĐBCLGD ĐHĐN 

- BGH (để biết) 

- Lưu: VT, KTTT 

HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

 

 

 

PGS. TS. PHAN CAO THỌ 
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 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ 
(Kèm theo quyết định số 573/QĐ-CĐCN ngày 26 tháng 11 năm 20153) 

Stt Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1 PGS. TS. PHAN CAO THỌ Hiệu trưởng,  

Bí thư Đảng ủy  

Chủ tịch HĐ 

2 ThS. NGUYỄN THẾ TRANH Phó Hiệu trưởng, Phó Bí 

thư Đảng ủy  

Phó Chủ tịch 

HĐ 

3 PGS. TS. NGÔ VĂN 

DƯỠNG 

Phó Giám đốc Đại học 

Đà Nẵng 

Ủy viên HĐ 

4 TS. HOÀNG DŨNG Phó Hiệu trưởng Ủy viên HĐ 

5 TS. NGUYỄN ANH DUY Phó Hiệu trưởng  Ủy viên HĐ 

6 ThS. ĐOÀN CHÍ THIỆN Trưởng phòng Tổ chức-

Hành chính  

Ủy viên HĐ 

7 TS. NGUYỄN THANH HỘI Trưởng phòng Đào tạo  Ủy viên HĐ 

8 TS. PHAN QUÍ TRÀ Trưởng phòng 

QLKH&HTQT 

Ủy viên HĐ 

9 ThS. VÕ QUANG TRƯỜNG Trưởng phòng Công tác 

Học sinh-Sinh viên 

Ủy viên HĐ 

10 CN. NGUYỄN THỊ THỊNH Trưởng phòng Kế hoạch-

Tài chính 

Ủy viên HĐ 

11 TS. HỒ TRẦN ANH NGỌC Trưởng khoa Cơ khí Ủy viên HĐ 

12 TS. TRẦN MINH THẢO Trưởng khoa Công nghệ 

Hóa học 

Ủy viên HĐ 

13 ThS. PHAN TIẾN VINH Trưởng khoa Kỹ thuật 

Xây dựng 

Ủy viên HĐ 

14 TS. NGUYỄN LINH NAM Trưởng khoa Điện Ủy viên HĐ 

15 KS. PHẠM THU Phó trưởng phòng Tổ 

chức-Hành chính 

Ủy viên HĐ 

16 TS. VÕ NHƯ TIẾN Đại diện giảng viên Ủy viên HĐ 

17 ThS. DƯƠNG NGỌC THỌ Chủ tịch Công đoàn Ủy viên HĐ 

18 KS. PHẠM THỊ TÚ 

PHƯƠNG 

Bí thư Đoàn trường Ủy viên HĐ 

19 ThS. VÕ ANH TUẤN Phó Chủ tịch Hội sinh 

viên  

Ủy viên HĐ 

20 SV. MAI ĐĂNG HẬU Đại diện sinh viên Ủy viên HĐ 

21 ThS. NGUYỄN VĂN THIẾT Phó trưởng phòng KT, 

ĐBCLGD, TTr và PC 

 

Thư ký HĐ 
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ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 77 /QĐ-CĐCN 

 

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 3 năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục cao đẳng 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Nghị định số 32/CP ngày 04/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập 

Trường Cao đẳng Công nghệ thuộc Đại học Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

giáo dục trường cao đẳng; 

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính, 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1: Thành lập Hội đồng tự đánh giá Trường Cao đẳng Công nghệ gồm các ông 

(bà) có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2: Hội đồng có nhiệm vụ triển khai tự đánh giá chất lượng giáo dục cao đẳng 

theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 3: Các ông (bà) Trưởng phòng, Trưởng khoa, các đơn vị trực thuộc và các 

thành viên của Hội đồng tự đánh giá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận: (Đã ký) 

-Như Điều 3; 

- Ban ĐBCL – ĐHĐN (để b/c); 

- Lưu VT, ĐBCLGD. 

 

 PGS. TS. PHAN CAO THỌ 
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 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ 
(Kèm theo quyết định số 77/QĐ-CĐCN ngày 03 tháng 3 năm 20153) 

Stt Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1 PGS. TS. PHAN CAO 

THỌ 

Hiệu trưởng  Chủ tịch 

HĐ 

2 ThS. NGUYỄN THẾ 

TRANH 

Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu 

trưởng 

Phó Chủ 

tịch HĐ 

3 PGS. TS. NGÔ VĂN 

DƯỠNG 

Phó Giám đốc Đại học Đà 

Nẵng 

Ủy viên 

HĐ 

4 TS. HOÀNG DŨNG Phó Hiệu trưởng Ủy viên 

HĐ 

5 TS. NGUYỄN ANH DUY Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa 

Điện 

Ủy viên 

HĐ 

6 ThS. DƯƠNG NGỌC THỌ Chủ tịch Công đoàn, Trưởng 

phòng Đào tạo 

Ủy viên 

HĐ 

7 ThS. ĐOÀN CHÍ THIỆN Trưởng phòng Tổ chức-Hành 

chính 

Ủy viên 

HĐ 

8 ThS. TRẦN QUỐC VIỆT Trưởng phòng Công tác Học 

sinh-Sinh viên 

Ủy viên 

HĐ 

9 TS. PHAN QUÍ TRÀ Trưởng phòng Quản lý Khoa 

học và Hợp tác Quốc tế  

Ủy viên 

HĐ 

10 CN. NGUYỄN THỊ 

THỊNH 

Trưởng phòng Kế hoạch-Tài 

chính 

Ủy viên 

HĐ 

11 TS. HỒ TRẦN ANH 

NGỌC 

Trưởng khoa Cơ khí Ủy viên 

HĐ 

12 TS. TRẦN MINH THẢO Trưởng khoa Công nghệ Hóa 

học 

Ủy viên 

HĐ 

13 ThS. PHAN TIẾN VINH Phó trưởng khoa phụ trách 

khoa Kỹ thuật Xây dựng 

Ủy viên 

HĐ 

14 KS. PHẠM THU Phó trưởng phòng Tổ chức-

Hành chính 

Ủy viên 

HĐ 

15 KS. PHẠM THỊ TÚ 

PHƯƠNG 

Bí thư Đoàn trường Ủy viên 

HĐ 

16 TS. VÕ NHƯ TIẾN Đại diện giảng viên Ủy viên 

HĐ 

17 ThS. NGUYỄN VĂN 

THIẾT 

Phó trưởng Phòng KT, 

ĐBCLGD, TTr và PC 

Thư ký HĐ 
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Phụ lục 3: Danh sách thành viên Ban Thư ký và các nhóm công tác 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ 

(Kèm theo quyết định số 573/QĐ-CĐCN ngày 26 tháng 11 năm 2015) 

Stt Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

1 ThS. NGUYỄN VĂN THIẾT Phòng KTĐBCLGDTT&PC  Trưởng ban 

thư ký 

2 KS. LÊ THỊ HẢI ANH Phòng Tổ chức-Hành chính Ủy viên 

3 CN. TRẦN THỊ PHÚC HIẾU Phòng Tổ chức-Hành chính Ủy viên 

4 KS. NGUYỄN VĂN THÔI Phòng Tổ chức-Hành chính Ủy viên 

5 KS. HUỲNH NHẬT NAM Phòng Đào tạo Ủy viên 

6 ThS. NGUYỄN HỮU THÀNH Phòng CTHSSV Ủy viên 

7 CN. LÊ UYỂN CHI Phòng QLKH&HTQT Ủy viên 

8 CN. NGUYỄN SONG LY Phòng Kế hoạch-Tài chính Ủy viên 

9 KS. TRẦN THỊ KIM THANH Phòng KTĐBCLGDTT&PC Ủy viên 

DANH SÁCH CÁC NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

Stt Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ 

 

 

Nhóm 

1 

PGS. TS. PHAN CAO THỌ Hiệu trưởng   

Các tiêu chí chiến 

lược phát triển 

trường  

ThS. NGUYỄN THẾ TRANH BT ĐU, Phó Hiệu trưởng 

TS. HOÀNG DŨNG Phó Hiệu trưởng 

TS. NGUYỄN ANH DUY Phó Hiệu trưởng  

KS. LÊ THỊ HẢI ANH Phó phòng TC-HC 

 

Nhóm 

2 

ThS. ĐOÀN CHÍ THIỆN Trưởng phòng TC-HC  

Các tiêu chí tổ 

chức cán bộ 
PGS. TS. PHAN CAO THỌ Hiệu trưởng  

ThS. PHAN QUANG TÙNG Chuyên viên 

CN. TRẦN THỊ PHÚC HIẾU Chuyên viên 

 

 

Nhóm 

3  

TS. NGUYỄN THANH HỘI Trưởng phòng Đào tạo  

Các tiêu chí 

chương trình đào 

tạo  

TS. NGUYỄN ANH DUY Phó Hiệu trưởng  

ThS. NGUYỄN VĂN LÀNH Phó phòng Đào tạo 

ThS. NGUYỄN TẤN HÒA Phó phòng Đào tạo  

KS. HUỲNH NHẬT NAM Chuyên viên 

 

Nhóm 

4 

ThS. VÕ QUANG TRƯỜNG Trưởng phòng CTHSSV  
 

Các tiêu chí công 

tác HSSV  ThS. NGUYỄN THẾ TRANH Phó Hiệu trưởng  

ThS. NGUYỄN HỮU THÀNH Chuyên viên 

 

Nhóm 

5 

TS. PHAN QUÍ TRÀ Trưởng phòng QLKH  

Các tiêu chí 

NCKH – HTQT 
TS. HOÀNG DŨNG Phó Hiệu trưởng 

ThS. LÊ VŨ Phó phòng QLKH 

CN. LÊ UYỂN CHI Chuyên viên 

 

Nhóm 

6 

KS. PHẠM THU Phó phòng TC-HC  

Các tiêu chí cơ sở 

vật chất 
ThS. NGUYỄN THẾ TRANH Phó Hiệu trưởng  

KS. PHAN VĂN MẪN Phó phòng CTHSSV 

KS. NGUYỄN VĂN THÔI  Chuyên viên  

 

Nhóm 

7 

CN. NGUYỄN THỊ THỊNH Trưởng phòng KH-TC  

Các tiêu chí công 

tác tài chính 
PGS. TS. PHAN CAO THỌ Hiệu trưởng  

CN. NGUYỄN SONG LY Chuyên viên 

 

Nhóm 

8 

ThS. NGUYỄN VĂN THIẾT Phó trưởng phòng KT, 

ĐBCLGD, TTr&PC  

 

Các tiêu chí đảm 

bảo chất lượng 

giáo dục  TS. NGUYỄN ANH DUY Phó Hiệu trưởng  

KS. TRẦN THỊ KIM THANH Chuyên viên 
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Phụ lục 4: Kế hoạch tự đánh giá 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ 

Số: 55/ CĐCN-ĐBCL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 3 năm 2015 

KẾ HOẠCH TỰ ĐÁNH GIÁ 

1. Mục đích tự đánh giá 

Nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo và để đăng ký kiểm định chất 

lượng. 

2. Phạm vi tự đánh giá 

Đánh giá các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

giáo dục trong một chu kỳ kiểm định chất lượng. 

3. Hội đồng tự đánh giá 

3.1. Thành phần Hội đồng tự đánh giá 

Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số 77/QĐ-CĐCN ngày 03 

tháng 03 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ, Hội đồng gồm có 

17 thành viên. 

3.2. Ban thư ký giúp việc và các nhóm công tác chuyên trách: 

Ban thư ký gồm 9 thành viên và có 8 nhóm chuyên trách theo Quyết định số 

77/QĐ-CĐCN ngày 03 tháng 03 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công 

nghệ. 

3.3. Phân công thực hiện 

Stt Tiêu chuẩn,  

tiêu chí  

Nhóm chịu 

trách nhiệm  

Ghi chú  

1 Tiêu chuẩn 1; 10 

và tiêu chí 2.7; 

2.8 

Nhóm 1, trưởng nhóm 

PGS. TS. Phan Cao Thọ  

Gồm 6 tiêu chí về sứ mạng, mục 

tiêu, quan hệ nhà trường với xã 

hội, tổ chức Đảng và đoàn thể 

2 Tiêu chuẩn 2; 5 

và tiêu chí 8.8 

Nhóm 2, trưởng nhóm 

ThS. Đoàn Chí Thiện 

Gồm 13 tiêu chí về tổ chức và 

đội ngũ, không gồm tiêu chí 2.6; 

2.7; 2.8; 5.7 

3 Tiêu chuẩn 3; 4 Nhóm 3, trưởng nhóm 

ThS. Dương Ngọc Thọ  

Gồm 13 tiêu chí về đào tạo, 

không gồm tiêu chí 4.2; 4.4 

4 Tiêu chuẩn 6 Nhóm 4, trưởng nhóm 

ThS. Trần Quốc Việt  

Gồm 3 tiêu chí về người học, 

không gồm tiêu chí 6.4 
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5 Tiêu chuẩn 7 Nhóm 5, trưởng nhóm 

TS. Phan Quí Trà  

Gồm 5 tiêu chí về nghiên cứu 

khoa học 

6 Tiêu chuẩn 8 Nhóm 6, trưởng nhóm 

KS. Phạm Thu  

Gồm 7 tiêu chí về cơ sở vật chất, 

không gồm tiêu chí 8.8 

7 Tiêu chuẩn 9 Nhóm 7, trưởng nhóm 

CN. Nguyễn Thị Thịnh  

Gồm 3 tiêu chí về tài chính 

8 Tiêu chí 2.6;4.2 

4.4;5.7; 6.4  

Nhóm 8, trưởng nhóm 

ThS Nguyễn Văn Thiết  

Gồm 5 tiêu chí về đảm bảo chất 

lượng 

 

4. Công cụ đánh giá 

Sử dụng Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng ban hành 

kèm theo Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 37/2012/QĐ-

BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các tài 

liệu hướng dẫn khác. 

5. Kế hoạch thuê chuyên gia từ bên ngoài  

Thuê một chuyên gia phổ biến kinh nghiệm thu thập minh chứng và viết báo 

cáo trong một buổi. 

6. Thời gian biểu 

Thời gian thực hiện tự đánh giá khoảng 6 tháng, theo lịch trình sau: 

 

Thời gian Các hoạt động Đơn vị thực 

hiện 

Tuần 1 - 2 

02/3/2015 

đến 

13/3/2015 

 Họp Hội đồng tự đánh giá để:  

- Công bố quyết định thành lập Hội đồng tự đánh 

giá; 

- Thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu; 

- Dự kiến các nhóm công tác chuyên trách để giúp 

các thành viên Hội đồng thực hiện trách nhiệm được 

giao. 

 Tiến hành dự thảo kế hoạch tự đánh giá. 

 Hội đồng tự 

đánh giá 

 

 

 

 

 Hội đồng TĐG 

Tuần 3 - 4 

16/3/2015 

đến 

27/3/2015 

 Phổ biến chủ trương triển khai tự đánh giá đến toàn 

thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học (thông 

qua các khoa, phòng, giáo viên chủ nhiệm); 

 Hoàn thành bản dự thảo kế hoạch tự đánh giá. 

 Các Phòng, 

Khoa, GVCN 

 

 Ban thư ký 
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Tuần 5-6 

30/3/2015 

đến 

10/4/2015 

 Công bố kế hoạch tự đánh giá đã được phê duyệt, 

thông báo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên 

Hội đồng và các nhóm công tác chuyên trách giúp 

việc cho Hội đồng. 

 Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ triển 

khai tự đánh giá cho các thành viên của Hội đồng tự 

đánh giá, các cán bộ chủ chốt của nhà trường, khoa, 

phòng; 

 Hội đồng tự 

đánh giá 

 

 Ban thư ký 

Tuần 7– 13 

13/4/2015 

đến 

29/5/2015 

 Chuẩn bị đề cương báo cáo tự đánh giá; 

 Thu thập thông tin và minh chứng; 

 Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được; 

 Mô tả thông tin và minh chứng thu được; 

 Phân tích, lý giải các kết quả đạt được; 

 Các nhóm 

chuyên trách 

 Các Phòng, 

Khoa, GV 

cung cấp minh 

chứng  

Tuần 14 

01/6/2015 

đến 

05/6/2015 

 Họp Hội đồng tự đánh giá để: 

o Xác định các vấn đề phát sinh từ các thông tin và 

minh chứng thu được; 

o Xác định nhu cầu thu thập thông tin bổ sung; 

o Điều chỉnh đề cương báo cáo tự đánh giá và xây 

dựng đề cương chi tiết. 

 Hội đồng tự 

đánh giá  

Tuần 15 

08/6/2015 - 

12/6/2015 

 Thu thập, xử lý thông tin bổ sung; 

 Họp Hội đồng tự đánh giá để thông qua đề cương chi 

tiết báo cáo tự đánh giá. 

 Thư ký nhóm 

 Hội đồng tự 

đánh giá 

Tuần 16 - 17 

15/6/2015 

đến 

26/6/2015 

 Thu thập thông tin bổ sung; 

 Các cuộc họp bổ sung; 

 Dự thảo báo cáo tự đánh giá; 

 Kiểm tra lại các thông tin và minh chứng được sử 

dụng trong báo cáo tự đánh giá. 

 Thư ký nhóm 

 Hội đồng 

TĐG 

 Ban thư ký 

 Ban thư ký 

 Nghỉ hè  

Tuần 18 - 19 

10/8/2015-

21/8/2015 

 Hội đồng tự đánh giá họp với các khoa, bộ môn, 

phòng, ban… để thảo luận về báo cáo tự đánh giá, xin 

ý kiến góp ý. 

 Hội đồng tự 

đánh giá, 

Khoa, bộ môn 

Tuần 20 - 21 

24/8/2015 

đến 

04/9/2015 

 Họp Hội đồng tự đánh giá để thông qua bản báo cáo 

tự đánh giá đã sửa chữa; 

 Công bố báo cáo tự đánh giá trong nội bộ nhà trường 

và thu thập các ý kiến đóng góp. 

 Hội đồng tự 

đánh giá  

 Ban thư ký 

Tuần 22 

07/9/2015-

11/9/2015 

 Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện bản báo cáo 

tự đánh giá 

 Ban thư ký 

Tuần 23 

14/9/2015-

 Công bố bản báo cáo tự đánh giá đã hoàn thiện (trong 

nội bộ nhà trường ) 

 Chủ tịch HĐ 
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18/9/2015 

Tuần 24 

21/9/2015 - 

25/9/2015 

 Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình tự đánh 

giá, các biểu mẫu và các phần khác của tài liệu hướng 

dẫn; 

 Nộp bản báo cáo tự đánh giá. 

 Ban thư ký 

 

 Ban thư ký 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 (Đã ký) 

 

 

 

 PGS. TS. PHAN CAO THỌ 

- Lưu V 



-146- 



-147- 

Phụ lục 5: DANH MỤC MINH CHỨNG 

DANH MỤC VÀ MÃ MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 1 

Mã 

minh 

chứng 

 

Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

 

Nơi ban hành 

 

Ghi chú 

 TIÊU CHÍ 1.1    

H1.1.1.1 Quyết định về việc ban hành sứ mạng, tầm nhìn Trường 

CĐCN 

267/QĐ-CĐCN 

 17/6/2015 

CĐCN  

 Quyết định về việc ban hành sứ mạng, tầm nhìn Trường 

CĐCN 

445/QĐ-CĐCN 

29/12/2014 

CĐCN  

H1.1.1.2 Nghị định 32/CP về việc thành lập Đại học Đà Nẵng 32/CP 

4/4/1994 

Chính phủ 

 

 

H1.1.1.3 Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại 

học Đà Nẵng 

2455/QĐ-ĐT 

21/6/1996 

Bộ GD&ĐT  

H1.1.1.4 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của trường CĐCN 

235/QĐ-CĐCN  

01/6/2016 

CĐCN  

H1.1.1.5 Thông tư 08/2014 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động  

của đại học vùng 

08/2014/TT-

BGDĐT  

20/3/2014 

Bộ GD&ĐT  

 Quyết định quy định nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHĐN và các 

cơ sở giáo dục đại học thành viên  

 6950/QĐ-ĐHĐN 

1/12/2014 

ĐHĐN  

H1.1.1.6 http//www.dct.udn.vn/GioiThieu/3/Su-mang--Tam-nhin--

Muc-tieu-dao-tao.aspx 

15/10/2015 CĐCN  

 Pano của Trường  CĐCN  

H1.1.1.7 Niên giám 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015 

CĐCN  
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H1.1.1.8  Kỷ yếu 45 năm xây dựng và phát triển 1962-2007 của 

Trường CĐCN 

11/2007 CĐCN  

 Kỷ yếu 50 năm xây dựng và phát triển 1962-2012 của Trường 

CĐCN 

12/2012 CĐCN  

 Brochure của trường năm 2015 2015 CĐCN  

 Thông tin tuyển sinh năm 2015 2015 CĐCN  

H1.1.1.9 Danh sách giảng viên cơ hữu giảng dạy theo ngành 29/5/2014 CĐCN  

 Danh sách giảng viên cơ hữu Trường CĐCN 27/10/2014 CĐCN  

 Danh sách CBVC Trường CĐCN năm 2015 26/6/2015 CĐCN  

 Danh sách giảng viên cơ hữu Trường CĐCN năm 2015 26/6/2015 CĐCN  

 Danh sách giảng viên CBVC các trường thành viên ĐHĐN 

giảng dạy tại Trường CĐCN năm 2015 

 CĐCN  

 Đề án vị trí việc làm của trường năm 2016 97/TTr-CĐCN 

8/5/2015 

CĐCN  

 Danh sách CBVC Trường CĐCN năm 2016 5/2016   

 Danh sách giảng viên cơ hữu Trường CĐCN năm 2016    

H1.1.1.10 Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 162/CĐCN 

6/7/2015 

CĐCN  

H1.1.1.11 Quyết định phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển tổng thể 

Đại học Đà Nẵng trọng điểm đến năm 2015” 

3315/QĐ-

BGDĐT,03/7/2006 

Bộ GD&ĐT  

H1.1.1.12 Tờ trình về việc thành lập Trường Đại học - ĐHĐN 312/TTr-CĐCN, 

15/9/2011 

CĐCN  

 Tờ trình về việc sắp xếp và nâng cấp Trường Cao đẳng Công 

nghệ trở thành Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, ĐHĐN 

185/TTr-LTCĐCN, 

01/10/2014 

CĐCN  

 Đề án thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trên cơ sở 

sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học thành viên ĐHĐN 

(2014) 

01/2015 ĐHĐN  
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H1.1.1.13 Báo cáo thực trạng viêc thực hiện định hướng chiến lược phát 

triển trường giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn 2020 

98/BC-CĐCN, 

20/06/2012 

CĐCN  

 Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Công nghệ từ năm 

2015 đến năm 2020 

110/CLPT-CĐCN 

19/5/2015 

CĐCN  

H1.1.1.14 Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tại đại hội Đảng bộ 

Trường CĐCN lần thứ VI (nhiệm kỳ 2010-2015) 

21/4/2010 Đảng bộ 

trường 

 

 Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tại đại hội Đảng bộ 

Trường CĐCN lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020) 

44-BC/ĐU, 

02/4/2015 

Đảng bộ 

trường 

 

H1.1.1.15 Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành 

phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước 

33-NQ/TW, 

16/10/2003 

Ban Chấp 

hành Trung 

ương Đảng 

 

 Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã 

hội thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 

1866/QĐ-TTg 

08.10.2010 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

 Quyết định phê duyệt Đề án Quy hoạch phát triển nhân lực 

thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2011-2020 

 5882/QĐ-UBND, 

23/7/2012 

UBND TP 

Đà Nẵng 

 

 Nghị quyết đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần 

thứ XXI 

10/2015 Thành ủy  

Đà Nẵng 

 

H1.1.1.16 Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 

xã hội vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung đến năm 

2020 

 1114/QĐ-TTg, 

 09/7/2013 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

H1.1.1.17 Quyết định Phê duyệt chiến lược phát triển công nghiệp Việt 

Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 

879/QĐ-TTg 

09/6/2014 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

 Quyết định về việc điều chỉnh quy hoạch mạng lưới các 

trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006-2020 

37/2013/ QĐ-TTg 

26/6/2013 

Thủ tướng 

Chính phủ 

 

 Nghị quyết về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học 

Việt Nam giai đoạn 2006-2020 

14/2005/NQ-CP 

02/11/2005 

Chính phủ  
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 TIÊU CHÍ 1.2    

H1.1.2.1 Chương trình hành động của Đảng ủy-Ban Giám hiệu Trường 

CĐCN về việc thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2010-2015) 

 01/CTHĐ-ĐU 

 15/7/2010 

Đảng ủy- 

Ban Giám hiệu 

 

H1.1.2.2 Danh sách SV tốt nghiệp năm học 2010-2011 đến năm học 

2014-2015 

 CĐCN  

 Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện năm học 2014-2015 và 

triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 

24/7/2015 CĐCN  

H1.1.2.3 Báo cáo tại Hội nghị CCVC năm học 2015-2016 2/10/2015 CĐCN Có ghi rõ 

mục tiêu 

 Nghị quyết Hội nghị CCVC năm học 2015-2016 7/10/2015   

H1.1.2.4 http//www.dct.udn.vn/GioiThieu/3/Su-mang--Tam-nhin--

Muc-tieu-dao-tao.aspx 

15/10/2015 CĐCN  

H1.1.2.5 Luật Giáo dục 2005 Quốc Hội  

H1.1.2.6 Luật Giáo dục Đại học (Luật 08/2012/QH13) 2012 Quốc Hội  

H1.1.2.7 Nghị quyết đại hội Đảng bộ Trường CĐCN lần thứ VI (nhiệm 

kỳ 2010-2015) 

 21/4/2010 Đảng bộ 

trường 

 

 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường CĐCN lần thứ VII 

(nhiệm kỳ 2015-2020) 

 8/4/2015 Đảng bộ 

trường 

 

H1.1.2.8 Báo cáo tại Hội nghị CBVC năm 2011 15/9/2011 CĐCN  

 Báo cáo tại Hội nghị CBVC năm 2012 26/9/2012 CĐCN  

 Báo cáo tại Hội nghị CBVC năm 2013 21/9/2013 CĐCN  

 Báo cáo tại Hội nghị CBVC năm 2014 20/9/2014 CĐCN  

 Báo cáo tại Hội nghị CBVC năm học 2015-2016 2/10/2015 CĐCN  

H1.1.2.9 Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2011 17/9/2011 CĐCN  

 Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2012 26/9/2012 CĐCN  

 Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2013 21/9/2013 CĐCN  

 Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2014 20/9/2014 CĐCN  
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 Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2015-2016 Số 250/NQ-CĐCN, 

7/10/2015 

CĐCN  

H1.1.2.10 Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu tại cuôc họp giao ban 

tháng 12/2014 

Số 266/TB-HCTH, 

2/12/2014 

CĐCN  

 Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu tại cuôc họp giao ban 

tháng 1/2015 

Số 07/TB-TCHC, 

6/1/2015 

CĐCN  

 Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu tại cuôc họp giao ban 

tháng 12/2015 

Số 352/TB-TCHC, 

8/12/2015 

CĐCN  

 Thông báo kết luận của Ban Giám hiệu tại cuôc họp giao ban 

tháng 1/2016 

Số 371/TB-TCHC, 

5/1/2016 

CĐCN  
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DANH MỤC VÀ MÃ MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 2 

 

Mã 

minh 

chứng 

 

Tên minh chứng 

Số, ngày/tháng 

ban hành 

 

Nơi ban hành 

 

Ghi chú 

 TIÊU CHÍ 2.1    

H2.2.1.1 Thông tư Ban hành Điều lệ trường cao đẳng 01/2015/TT-

BGDĐT 15/1/2015 

Bộ GD&ĐT  

H2.2.1.2 Quyết định thành lập Hội đồng trường 6440/QĐ-ĐHĐN 

15/122015 

ĐHĐN  

 

 TIÊU CHÍ 2.2    

H2.2.2.1 Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng  3169/QĐ-ĐHĐN 

23/6/2015 

ĐHĐN  

H2.2.2.2 Lý lịch khoa học của Hiệu trưởng  2015 ĐHĐN  

H2.2.2.3 Các thành tích của Nhà trường và của Hiệu trưởng 2014-2016 Bộ GD&ĐT, ĐHĐN  

H2.2.2.4 Quyết định bổ nhiệm các Phó Hiệu trưởng 

+ Phó Hiệu trưởng ThS. Nguyễn Thế Tranh 

+ Phó Hiệu trưởng TS. Hoàng Dũng  

+ Phó Hiệu trưởng TS. Nguyễn Anh Duy 

 

 4537, 28/8/2015 

 4545, 28/8/2015 

 4546, 28/8/2015 

 

ĐHĐN 

ĐHĐN 

ĐHĐN 

 

 

H2.2.1.5 Bảng phân công nhiệm vụ trong Ban Giám hiệu 2013,2014,2015 CĐCN  

H2.2.2.6 Lý lịch khoa học của các Phó Hiệu trưởng  2015 ĐHĐN  

H2.2.2.7 - Kết quả xếp loại đảng viên  

- Kết quả xếp loại viên chức  

 2012-2015 

2015 

ĐU CĐCN 

CĐCN 
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 TIÊU CHÍ 2.3    

H2.2.3.1 - Quyết định thành lập Hội đồng, nhiệm kỳ 2010-2015 

 

- Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng KH & ĐT 

 

- Quyết định thành lập Hội đồng, nhiệm kỳ 2015-2020 

 4456/QĐ-ĐHĐN 

26/7/2013 

 3160/QĐ-ĐHĐN 

02/6/2014 

595/QĐ-CĐCN 

ĐHĐN 

 

ĐHĐN 

 

CĐCN 

 

H2.2.3.2 Quy chế làm việc của Hội đồng 581b/QĐ-CĐCN 

07/6/2011 

CĐCN  

H2.2.3.3 Nghị quyết, báo cáo, kết luận của Hội đồng KH&ĐT 2010-2015 Hội đồng   

 

 TIÊU CHÍ 2.4    

H2.2.4.1 Nghị định 32/NĐ-CP v/v thành lập trường  32,04/4/1994 Chính phủ  

H2.2.4.2 Q/đ thành lập Phòng Quản lý Khoa học và HTQT  1230,07/6/2006 ĐHĐN  

H2.2.4.3 Quyết định v/v thành lập phòng CTHSSV  86,08/01/2008 ĐHĐN  

H2.2.4.4 Quyết định thành lập Phòng Đào tạo  91, 08/01/2008 ĐHĐN  

H2.2.4.5 Quyết định thành lậpTổ Đảm bảo chất lượng 37/QĐ-CĐCN 

20/3/2007 

CĐCN  

H2.2.4.6 Quyết định thành lậpTổ KT và Đảm bảo chất lượng giáo dục 3713/QĐ-ĐHĐN 

6/11/2008 

ĐHĐN  

H2.2.4.7 Quyết định thành lập Tổ Thư viện  6061, 04/10/2012 ĐHĐN  

H2.2.4.8 Quyết định thành lập các phòng chức năng  7415 

16/12/2014 

ĐHĐN  

H2.2.4.9 Quyết định thành lập Khoa KTXD và Khoa CNHH  247,3/3/2002 ĐHĐN  

H2.2.4.10 Quyết định thành lập các bộ môn trực thuộc Khoa  3133;3134;3135; 

3136;4326;8871 

ĐHĐN  



-154- 

H2.2.4.11 Quyết định bổ nhiệm các lãnh đạo Phòng, Khoa 2015 CĐCN  

H2.2.4.12 Danh sách thành viên của các phòng, khoa, bộ môn 2015,2016 CĐCN  

H2.2.4.13 Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng chức 

năng, khoa, bộ môn 

 184/QĐ- CĐCN 

6/5/2015 

CĐCN  

 

 TIÊU CHÍ 2.5    

H2.2.5.1 QĐ thành lập Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh 

nghiệp 

 5819,12/11/2010 ĐHĐN  

H2.2.5.2 QĐ thành lập Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng và tư vấn kỹ thuật 

công nghệ 

 146,06/01/2012 ĐHĐN  

H2.2.5.3 Quy chế tổ chức và hoạt động của các Trung tâm 

 

Báo cáo hoạt động hàng năm, kế hoạch hoạt động 

600b/QĐ-CĐCN 

27/6/2011 

2015 

 

CĐCN 

 

H2.2.5.4 Danh sách các Xưởng thực hành và Phòng Thí nghiệm 2015 CĐCN  

H2.2.5.5 Báo cáo thể hiện hoạt động của các tổ chức nghiên cứu  2014,2015 CĐCN  

     

 

 TIÊU CHÍ 2.6    

H2.2.6.1 Quyết định thành lập Tổ Đảm bảo chất lượng 

 

37/QĐ-CĐCN 

20/3/2007 

 

CĐCN 

 

H2.2.6.2 Quyết định thành lập Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo 

dục CĐCN 

Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng 

 

Quyết định bổ nhiệm nhân viên 

 

Quyết định bổ nhiệm nhân viên 

3713/QĐ-ĐHĐN 

6/11/2008 

05/QĐ-CĐCN 

05/1/2009 

129/QĐ-CĐCN 

9/6/2009 

130/QĐ-CĐCN 

ĐHĐN 

 

CĐCN 

 

CĐCN 

 

CĐCN 
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9/6/2009  

H2.2.6.3 Quyết định thành lập các phòng chức năng Trường Cao đẳng 

Công nghệ, ĐHĐN 

7415/QĐ- ĐHĐN 

16/12/2014 

ĐHĐN  

H2.2.6.4 Quyết định bổ nhiệm Trưởng phòng 

 

Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng phòng 

361/QĐ-CĐCN 

14/9/2015 

10/QĐ-CĐCN 

15/1/2015 

CĐCN  

H2.2.6.5 Danh sách các thành viên Phòng KT,ĐBCL,TT& PC 

Thống kê trình độ tin học, ngoại ngữ 

Quyết định cho phép cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại nước ngoài 

2015 

 

5097/QĐ-ĐHĐN 

29/8/2014 

CĐCN 

 

ĐHĐN 

 

H2.2.6.6 Chứng chỉ đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo 

dục đại học & THCN 

Chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo kiểm định viên 

kiểm định chất lượng giáo dục đại học & THCN 

KĐV-VNU0100 

3/9/2014 

0000016  

16/6/2016 

Đại học Quốc 

Gia Hà Nội 

ĐHĐN 

 

H2.2.6.7 Tập huấn văn hóa chất lượng và vai trò, hoạt động của trung 

tâm đảm bảo chất lượng 

18/3/2009 BGD&ĐT  

H2.2.6.8 Tập huấn tự đánh giá đại học 5/12/2014 BGD&ĐT  

H2.2.6.9 Chứng nhận tham dự tập huấn Áp dụng CDIO để phát triển 

chương trình đào tạo  

24/4/2013 Đại học Turku, 

Phần Lan 

 

H2.2.6.10 Xây dựng, điều chỉnh và kiểm định chương đào tạo theo tiêu 

chuẩn AUN-QA 

7/4/2015 ĐHĐN  

H2.2.6.11 Báo cáo kết quả công tác đảm bảo chất lượng giáo dục học kỳ 

2, năm học 2014-2015 

21/5/2015  

CĐCN 

 

H2.2.6.12 Chương trình công tác đảm bảo chất lượng năm học 2012-2013  

Chương trình công tác đảm bảo chất lượng năm học 2013-2014  

 

19/CĐCN-ĐBCL 

109/CTCT-

CĐCN 22/8/2013 

CĐCN  
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Chương trình công tác đảm bảo chất lượng năm học 2014-2015 130/ĐBCL-

CĐCN 11/8/2014 

H2.2.6.13 Lập kế hoạch dự giờ học kỳ 2 năm học 2015-2016 của khoa 

 

Lập danh sách dự giờ học kỳ 2 năm học 2015-2016 

 

Kế hoạch dự giờ giảng học kỳ I năm 2013-2014 

 

Kế hoạch dự giờ giảng năm 2012-2013 

78/CĐCN-KTTT 

10/3/2016 

109/CĐCN-

KTTT 23/3/2016 

141/KH-CĐCN 

3/10/2013 

37/KH-CĐCN 

18/4/2013 

CĐCN  

H2.2.6.14 Kết quả khảo sát hoạt động giảng dạy của giảng viên 10/10/2015 CĐCN  

H2.2.6.15 Phiếu khảo sát chất lượng đào tạo 2010 CĐCN  

H2.2.6.16 Phiếu khảo sát sinh viên tốt nghiệp 2012 CĐCN  

H2.2.6.17 Quyết định ban hành quy định về quy trình xây dựng và sử 

dụng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần 

Công văn nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi học kỳ 1 năm học 

2015-2016 

120/QĐ-CĐCN 

30/3/2015 

353/CĐCN-

KTTT 

CĐCN  

H2.2.6.18 Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng Trường CĐCN 2010 

Báo cáo tự đánh giá kiểm định chất lượng Trường CĐCN 2013 

2010 

05/12/2013 

CĐCN  

H2.2.6.19 Kết luận đợt đánh giá nội bộ Trường cao đẳng công nghệ, Đại 

học Đà Nẵng 

30/12/2015 

ĐHĐN 

ĐHĐN  

H2.2.6.20 Thẻ kiểm định viên của TS Nguyễn Anh Duy 

Quyết định cử cán bộ tham gia khóa đào tạo kiểm định viên  

 

Quyết định cử cán bộ tham gia khóa đào tạo kiểm định viên  

 

Quyết định cử cán bộ tham gia khóa đào tạo kiểm định viên 

2015 

109/QĐ-CĐCN 

14/3/2016 

110/QĐ-CĐCN 

14/3/2016 

111/QĐ-CĐCN 

 

CĐCN 

 

CĐCN 

 

CĐCN 
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Quyết định cử cán bộ tham gia khóa đào tạo kiểm định viên 

14/3/2016 

112/QĐ-CĐCN 

14/3/2016 

 

CĐCN 

 

 TIÊU CHÍ 2.7     

H2.2.7.1 - Quyết định thành lập Đảng bộ 

 

 272-QĐ/TV 

 27/6/2000 

Đảng ủy ĐHĐN  

 - Quyết định chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-

2015 

 48-QĐ/BTV, 

 29/04/2010 

Đảng ủy ĐHĐN  

 - Quyết định chuẩn y Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-

2020 

 1164/ĐU,  

 14/4/2015 

Đảng ủy ĐHĐN  

H2.2.7.2 - Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy Chi bộ Khoa Điện nhiệm kỳ 

2012-2015 

 05-QĐ/BTV, 

 26/6/2012 

Đảng ủy trường  

 - Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy Chi bộ Phòng Đào tạo và 

CTHSSV nhiệm kỳ 2012-2015 

 06-QĐ/BTV, 

 26/6/2012 

Đảng ủy trường  

 - Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy Chi bộ Phòng Hành chính 

Tổng hợp nhiệm kỳ 2012-2015 

 07-QĐ/BTV, 

 26/6/2012 

Đảng ủy trường  

 - Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy Chi bộ Khoa Hóa – Xây dựng 

nhiệm kỳ 2012-2015 

 08-QĐ/BTV, 

 26/6/2012 

Đảng ủy trường  

 - Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy Chi bộ Khoa Cơ khí nhiệm 

kỳ 2012-2015 

 09-QĐ/BTV, 

 26/6/2012 

Đảng ủy trường  

 - Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy Chi bộ Phòng Tổ chức Hành 

chính nhiệm kỳ 2015-2017 

 09-QĐ/BTV, 

11/3/2015 

Đảng ủy trường  

 - Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy Chi bộ Khoa Điện nhiệm kỳ 

2015-2017 

 10-QĐ/BTV, 

11/3/2015 

Đảng ủy trường  

 - Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy Chi bộ Khoa Cơ khí nhiệm 

kỳ 2015-2017 

 11-QĐ/BTV, 

11/3/2015 

Đảng ủy trường  
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 - Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy Chi bộ Khoa Kỹ thuật Xây 

dựng nhiệm kỳ 2015-2017 

 12-QĐ/BTV, 

11/3/2015 

Đảng ủy trường  

 - Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy Chi bộ Khoa Công nghệ Hóa 

học nhiệm kỳ 2015-2017 

 13-QĐ/BTV, 

11/3/2015 

Đảng ủy trường  

 - Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy Chi bộ Liên Phòng Đào tạo 

và Khoa học nhiệm kỳ 2015-2017 

14-QĐ/BTV, 

11/3/2015 

Đảng ủy trường  

 - Quyết định chuẩn y Ban Chi ủy Chi bộ Liên Phòng Công tác 

HSSV nhiệm kỳ 2015-2017 

15-QĐ/BTV, 

11/3/2015 

Đảng ủy trường  

H2.2.7.3 - Quy chế làm việc của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020  01/QC-ĐU, 

 27/4/2015 

Đảng ủy trường  

 - Quy chế làm việc của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015  01/QC-ĐU, 

 12/7/2010 

Đảng ủy trường  

H2.2.7.4 - Chương trình làm việc toàn khóa của Đảng bộ Trường CĐCN 

nhiệm kỳ 2015-2020 

 63-CTr/ĐU, 

 7/5/2015 

Đảng ủy trường  

H2.2.7.5 Nghị quyết hội nghị giữa nhiệm kỳ Đảng bộ Trường CĐCN lần 

thứ VI (nhiệm kỳ 2010-2015) 

 29/8/2013 Đảng ủy trường  

H2.2.7.6 Nghị quyết về việc phát triển hoạt động đảm bảo chất lượng tại 

Trường CĐCN giai đoạn 2013-2015 và tầm nhìn đến năm 2020 

 03-NQCĐ/ĐU, 

 14/01/2013 

Đảng ủy trường  

 Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an 

ninh và trật tự - phòng cháy, chữa cháy năm 2014 

 06-NQ/ĐU, 

10/3/2014 

Đảng ủy trường  

 Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an 

ninh và trật tự - phòng cháy, chữa cháy năm 2015 

 30-NQ/ĐU, 

29/12/2015 

Đảng ủy trường  

 Nghị quyết về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an 

ninh và trật tự - phòng cháy, chữa cháy năm 2016 

 36-NQ/ĐU, 

01/02/2016 

Đảng ủy trường  

H2.2.7.7 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường CĐCN khóa 

VI về phương hướng, nhiệm vụ năm 2013 

 02-NQ/ĐU, 

 08/01/2013 

Đảng ủy trường  

 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường CĐCN khóa  07-NQ/ĐU, Đảng ủy trường  
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VI về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014  16/01/2014 

 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường CĐCN khóa 

VI về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 

 29-NQ/ĐU, 

 29/12/2015 

Đảng ủy trường  

 Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường CĐCN khóa 

VII về phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 

 35-NQ/ĐU, 

 3/02/2016 

Đảng ủy trường  

H2.2.7.8 Nghị quyết về những công tác trọng tâm tháng 1/2011 01-NQ/ĐU,  

 10/01/2011 

Đảng ủy trường  

 Nghị quyết về những công tác trọng tâm tháng 10/2011 10-NQ/ĐU,  

 6/12/2011 

Đảng ủy trường  

 Nghị quyết về những công tác trọng tâm tháng 1/2012  01-NQ-ĐU,  

 3/01/2012 

Đảng ủy trường  

 Nghị quyết về những công tác trọng tâm tháng 12/2012  11-NQ-ĐU,  

 10/12/2012 

Đảng ủy trường  

 Nghị quyết về những công tác trọng tâm tháng 12/2013  12-NQ-ĐU,  

 9/12/2013 

Đảng ủy trường  

 Nghị quyết về những công tác trọng tâm tháng 1/2014  01-NQ-ĐU,  

 13/01/2014 

Đảng ủy trường  

 Nghị quyết về những công tác trọng tâm tháng 12/2014  25-NQ-ĐU,  

28/11/2014 

Đảng ủy trường  

 Nghị quyết về những công tác trọng tâm tháng 1/2015  28-NQ-ĐU,  

 30/12/2014 

Đảng ủy trường  

 Nghị quyết về những công tác trọng tâm tháng 12/2015  25-NQ-ĐU,  

28/11/2014 

Đảng ủy trường  

 Nghị quyết về những công tác trọng tâm tháng 6/2016  44-NQ-ĐU,  

30/5/2016 

Đảng ủy trường  

H2.2.7.9 Chương trình hành động (thực hiện Nghị quyết ĐH lần thứ XI 

của Đảng, Nghị quyết XX Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng, Nghị 

 31-CTHĐ/ĐU-

BGH, 11/07/2011 

Đảng ủy- 

Ban Giám hiệu 
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quyết ĐH Đảng bộ ĐHĐN lần thứ IV, Nghị quyết ĐH Đảng bộ 

Trường CĐCN lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2015 

 Chương trình hành động (thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ 

ĐHĐN lần thứ V, Nghị quyết ĐH Đảng bộ Trường CĐCN lần 

thứ VII, nhiệm kỳ 201-2015 

 131-CTHĐ/ĐU-

BGH, 01/10/2015 

Đảng ủy- 

Ban Giám hiệu 

 

H2.2.7.10 Chương trình hành động về việc thực hiện nghị quyết 60-

NQCĐ/ĐU, 4/8/2011 của Đảng ủy ĐHĐN về đẩy mạnh hoạt 

động NCKH, chuyển giao công nghệ, quan hệ doanh nghiệp và 

đào tạo sau đại học 

 35-CTHĐ/ĐU-

BGH, 

 19/9/2011 

Đảng ủy- 

Ban Giám hiệu 

 

 Chương trình hành động về việc tiếp tục thực hiện tốt đào tạo 

theo hệ thống tín chỉ trong tình hình mới của Trường CĐCN 

 01- CTHĐ/ĐU-

BGH, 31/01/2012 

Đảng ủy- 

Ban Giám hiệu 

 

 Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) và Chương trình hành 

động14-Ctr/TU của Thành ủy Đà Nẵng “về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc trong tình hình mới” 

 08-CTHĐ/ĐU-

BGH,  

 15/3/2012 

Đảng ủy- 

Ban Giám hiệu 

 

 Chương trình hành động thực hiện Kết luận 51-KL/TW về Đề 

án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng 

yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định 

hướng XHCN và hội nhập quốc tế” và Nghị quyết 20-NQ/TW 

về “Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong 

điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập 

quốc tế” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) 

54-CTHĐ/ĐU-

HT, 

 8/4/2013 

Đảng ủy- 

Hiệu trưởng 

 

H2.2.7.11 Kế hoạch về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

phát triển Đảng trong học sinh sinh viên Trường CĐCN 

 24-KH/ĐU, 

 26/02/2013 

Đảng ủy trường  

 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 01 của Ban 

Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN “Về việc phát triển một số cơ sở 

21-KH/ĐU-HT, 

15/3/2016 

Đảng ủy- 

Hiệu trưởng 
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giáo dục đại học thành viên theo định hướng nghiên cứu hoặc 

ứng dụng” 

 

H2.2.7.12 Thông báo kết luận tại hội nghị liên tịch giữa Ban Thường vụ 

đảng ủy đối với công tác công đoàn  

 39-CV/BTV, 

 25/10/2011 

Đảng ủy trường  

 Thông báo kết luận tại hội nghị liên tịch giữa Ban Thường vụ 

đảng ủy đối với công tác công đoàn  

 52-CV/ĐU, 

 27/8/2012 

Đảng ủy trường  

 Thông báo kết luận tại hội nghị liên tịch giữa Ban Thường vụ 

đảng ủy đối với công tác công đoàn  

 80-CV/ĐU, 

 28/6/2013 

Đảng ủy trường  

 Thông báo kết luận tại hội nghị liên tịch giữa Ban Thường vụ 

đảng ủy đối với công tác công đoàn  

120-CV/BTV, 

28/10/2014 

Đảng ủy trường   

 Thông báo kết luận tại hội nghị liên tịch giữa Ban Thường vụ 

đảng ủy với Ban Thường vụ Công đoàn Trường  

125-CV/BTV, 

28/9/2015 

Đảng ủy trường  

 Thông báo kết luận tại hội nghị liên tịch giữa Ban Thường vụ 

đảng ủy với Ban Thường vụ Công đoàn Trường  

12-CV/BTV, 

3/3/2016 

Đảng ủy trường  

H2.2.7.13 Thông báo kết luận tại hội nghị liên tịch giữa Ban Thường vụ 

đảng ủy đối với Ban Thường vụ ĐTN Trường CĐCN 

40-CV/BTV, 

25/10/2011 

Đảng ủy trường  

 Thông báo kết luận tại hội nghị liên tịch giữa Ban Thường vụ 

đảng ủy đối với Ban Thường vụ ĐTN Trường CĐCN 

 53-CV/BTV, 

27/8/2012 

Đảng ủy trường  

 Thông báo kết luận tại hội nghị liên tịch giữa Ban Thường vụ 

đảng ủy đối với Ban Thường vụ ĐTN Trường CĐCN 

 81-CV/BTV, 

28/6/2013 

Đảng ủy trường  

 Thông báo kết luận tại hội nghị liên tịch giữa Ban Thường vụ 

đảng ủy đối với Ban Thường vụ ĐTN Trường CĐCN 

121-CV/BTV, 

28/10/2014 

Đảng ủy trường  

 Thông báo kết luận tại hội nghị liên tịch giữa Ban Thường vụ 

đảng ủy đối với Ban Thường vụ ĐTN Trường CĐCN 

126-CV/BTV, 

28/9/2015 

Đảng ủy trường  

 Thông báo kết luận tại hội nghị liên tịch giữa Ban Thường vụ 

đảng ủy đối với Ban Thường vụ ĐTN Trường CĐCN 

33-CV/BTV, 

5/4/2016 

Đảng ủy trường  

H2.2.7.14 Thông báo đối thoại với HSSV  29/11/2012 Ban Giám hiệu  
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 Lịch tiếp cán bộ, nhân viên và giảng viên của Cấp uỷ trường   62-CV/LT ĐU-

BGH-CĐ, 

 5/5/2015 

Đảng ủy- 

Ban Giám hiệu-

Công đoàn 

 

 Quy định Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với 

HSSV 

199/QĐ-CĐCN, 

11/5/2015 

CĐCN   

 Biên bản giao lưu đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với 

HSSV năm học 2015-2016 

19/01/2016 CĐCN  

H2.2.7.15 Phụ lục thực hiện đăng kí tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh 

và kết nạp đảng viên mới từ năm 2010 đến 2014 

22/12/2014 Đảng ủy trường  

H2.2.7.16 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2011 5/12/2011 Đảng ủy trường  

 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2012 30/11/2012 Đảng ủy trường  

 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2013 Số 149-BC/ĐU, 

16/12/2013 

Đảng ủy trường  

 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2014 Số 156-BC/ĐU, 

18/12/2014 

Đảng ủy trường  

 Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015 Số 170-BC/ĐU, 

28/12/2015 

Đảng ủy trường  

H2.2.7.17 Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2011 6/12/2010 Đảng ủy trường  

 Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2012 6/12/2011 Đảng ủy trường  

 Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2013 30/11/2012 Đảng ủy trường  

 Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2014 16/12/2013 Đảng ủy trường  

 Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2015 18/12/2014 Đảng ủy trường  

 Phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2016 28/12/2015 Đảng ủy trường  

H2.2.7.18 Quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững 

mạnh năm 2011 

136-QĐ/ĐU, 

23/12/2011 

Đảng ủy ĐHĐN  

 Quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững 

mạnh năm 2012 

384-QĐ/ĐU, 

25/12/2012 

Đảng ủy ĐHĐN  
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 Quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững 

mạnh năm 2013 

638-QĐ/ĐU, 

31/12/2013 

Đảng ủy ĐHĐN  

 Quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm 

vụ năm 2014 

 945-QĐ/BTV, 

 12/01/2015 

Đảng ủy ĐHĐN  

 Quyết định công nhận tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững 

mạnh năm 2015 

125-QĐ/BTV, 

12/01/2016 

Đảng ủy ĐHĐN  

H2.2.7.19 Quyết định khen thưởng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu 

biểu năm 2010 

 74-QĐ/ĐU, 

 23/12/2010 

Đảng ủy ĐHĐN  

 Quyết định khen thưởng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu 

biểu năm 2011 

 137-QĐ/ĐU, 

 23/12/2011 

Đảng ủy ĐHĐN  

 Quyết định tặng Bằng khen cho tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu 

chuẩn trong sạch, vững mạnh 3 năm liền (2009-2011) 

2965-QĐ/TU, 

05/01/2012 

Thành ủy  

Đà Nẵng 

 

 Quyết định về việc khen thưởng các tập thể tiêu biểu trong học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đợt 

19/5/2013 

 478-QĐ/BTV, 

 4/5/2013 

Đảng ủy ĐHĐN  

 

 TIÊU CHÍ 2.8    

H2.2.8.1 

 

Quyết định về việc công nhận Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm 

tra Công đoàn cơ sở Trường CĐCN khóa VII (nhiệm kỳ 2011-

2013) 

 158/QĐ-

CĐĐHĐN 

 12/12/2012 

Công đoàn 

ĐHĐN 

 

 Quyết định về việc công nhận BCH, BTV, Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch Công đoàn Trường CĐCN khóa VIII, nhiệm kỳ 2012-2015 

 106/QĐ-

CĐĐHĐN 

 12/12/2012 

Công đoàn 

ĐHĐN 

 

H2.2.8.2 

 

Quyết định về việc chuẩn y BCH Đoàn Trường CĐCN, nhiệm 

kỳ 2012-2014, 2014-2017 

 87 QĐ/ ĐTN-

ĐHĐN 9/4/2012 

Đoàn ĐHĐN  

 Quyết định về việc chuẩn y BCH Đoàn Trường CĐCN, nhiệm 

kỳ 2014-2017 

 136 QĐ/ ĐHĐN-

ĐTN, 8/01/2015 

Đoàn ĐHĐN  
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H2.2.8.3 

 

Quyết định về việc kiện toàn BCH Hội sinh viên Trường 

CĐCN, nhiệm kỳ 2011-2013 

 75 QĐ/HSV-

ĐHĐN 30/8/2013 

Hội Sinh viên 

ĐHĐN 

 

H2.2.8.4 

 

Quyết định thành lập Chi hội Cựu chiến binh Trường CĐCN  125-QĐ/CCB 

 26/10/2009 

Hội Cựu chiến 

binh ĐHĐN 

 

H2.2.8.5 Quy chế làm việc của BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ 2011-

2013 

 06/QĐ-TV, 

 30/3/11 

 

Công đoàn 

CĐCN 

 

 Quy chế làm việc của BCH Công đoàn trường nhiệm kỳ 2012-

2015 

 07/QĐ-TV, 

 4/3/2013 

Công đoàn 

CĐCN 

 

H2.2.8.6 Quyết định về việc thành lập các ban hoạt động 18/QĐ-ĐTN 

 6/6/2012 

Đoàn trường 

CĐCN 

 

 Quy chế hoạt động-phân công nhiệm vụ thường trực văn phòng 

đoàn 

 10/10/2012 Đoàn CĐCN  

H2.2.8.7 Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ VII (2011-2013) 

 

 15/01/2011 

 

Công đoàn 

CĐCN 

 

 Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ VIII (2012-2015) 28/11/2012 Công đoàn 

CĐCN 

 

 Chương trình công tác của Công đoàn trường năm 2014 06/CT-CĐCĐCN, 

15/3/14 

Công đoàn 

CĐCN 

 

 Chương trình công tác của Công đoàn trường năm 2015 04/CT-CĐCĐCN, 

10/02/2015 

Công đoàn 

CĐCN 

 

 Chương trình công tác trọng tâm của Công đoàn trường năm 

2016 

01/CT-CĐCĐCN, 

25/01/2016 

Công đoàn 

CĐCN 

 

H2.2.8.8 Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCSHCM Trường CĐCN nhiệm kỳ 

2014-2017 

25/12/2014 Đoàn Trường 

CĐCN 

 

 Chương trình công tác Đoàn và PTTN năm học 2011-2012  04 KH/ĐTN-

CĐCN, 5/10/2011 

Đoàn Trường 

CĐCN 
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 Chương trình công tác Đoàn và PTTN năm học 2012-2013  05 KH/ĐTN-

CĐCN, 4/10/2012 

Đoàn Trường 

CĐCN 

 

 Chương trình công tác Đoàn và PTTN năm học 2013-2014  26/ĐTN, 

19/9/2013 

Đoàn Trường 

CĐCN 

 

 Chương trình công tác Đoàn và PTTN năm học 2014-2015  30/ĐTN, 

20/10/2014 

Đoàn Trường 

CĐCN 

 

 Chương trình công tác Đoàn và PTTN năm học 2015-2016 46/ĐTN, 

15/9/2015 

Đoàn Trường 

CĐCN 

 

H2.2.8.9 Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên CĐCN năm 

học 2013-2014 

03 CT/HSV-

CĐCN,20/8/2013 

Hội SV CĐCN  

 Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên CĐCN năm 

học 2014-2015 

04/CT-HSV 

CĐCN, 17/8/2014 

Hội SV CĐCN  

 Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên CĐCN năm 

học 2015-2016 

05/CT-HSV, 

20/9/2015 

Hội SV CĐCN  

H2.2.8.10 Kế hoạch công tác của Chi hội Cựu chiến binh Trường CĐCN 

năm 2012 

 10/01/2012 CHCCB CĐCN  

 Kế hoạch công tác của Chi hội Cựu chiến binh Trường CĐCN 

năm 2013 

10/01/2013 CHCCB CĐCN  

 Kế hoạch công tác của Chi hội Cựu chiến binh Trường CĐCN 

năm 2014 

10/01/2014 CHCCB CĐCN  

 Kế hoạch công tác của Chi hội Cựu chiến binh Trường CĐCN 

năm 2015 

15/01/2015 CHCCB CĐCN  

 Kế hoạch công tác của Chi hội Cựu chiến binh Trường CĐCN 

năm 2016 

7/12/2015 CHCCB CĐCN  

H2.2.8.11 Báo cáo tổng kết công tác hoạt động Công đoàn năm học 2012-

2013  

 10-BC/CĐ 

CĐCN 12/6/2013 

Công đoàn 

CĐCN 

 

 Báo cáo tổng kết công tác hoạt động Công đoàn năm học 2013-  8-BC/CĐ CĐCN Công đoàn  
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2014  12/6/2014 CĐCN 

 Báo cáo tổng kết công tác hoạt động Công đoàn năm học 2014-

2015 

 28/BC-CĐ 

CĐCN 17/6/2015 

Công đoàn 

CĐCN 

 

 Báo cáo tổng kết công tác hoạt động Công đoàn năm học 2015-

2016 

 23/BC-CĐ 

CĐCN 9/6/2016 

Công đoàn 

CĐCN 

 

H2.2.8.12 Báo cáo kết quả hoạt động Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên 

năm 2011-2012 

 14/BC-ĐTN 

 15/9/2012 

Đoàn trường 

CĐCN 

 

 Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 

học 2012-2013 

 19/BC-ĐTN 

 19/8/2013 

Đoàn trường 

CĐCN 

 

 Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 

học 2013-2014 

 23/BC-ĐTN 

 19/9/2014 

Đoàn trường 

CĐCN 

 

 Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 

học 2014-2015 

 20/BC-ĐTN 

 19/8/2015 

Đoàn trường 

CĐCN 

 

 Báo cáo tổng kết chiến dịch HSSV tình nguyện hè 2014  22/BC-ĐTN 

 20/8/2014 

Đoàn trường 

CĐCN 

 

 Báo cáo tổng kết chiến dịch HSSV tình nguyện hè 2015  28/BC-ĐTN 

 20/7/2015 

Đoàn trường 

CĐCN 

 

H2.2.8.13 Báo cáo hoạt động của Chi hội Cựu chiến binh năm 2011 9/12/2011 CHCCB CĐCN  

 Báo cáo hoạt động của Chi hội Cựu chiến binh năm 2012 9/12/2012 CHCCB CĐCN  

 Báo cáo hoạt động của Chi hội Cựu chiến binh năm 2013 9/10/2013 CHCCB CĐCN  

 Báo cáo hoạt động của Chi hội Cựu chiến binh năm 2014 9/10/2014 CHCCB CĐCN  

 Báo cáo hoạt động của Chi hội Cựu chiến binh năm 2015 8/8/2015 CHCCB CĐCN  

H2.2.8.14 Quy chế phối hợp công tác giữa chính quyền các cấp và Công 

đoàn trường CĐCN 

20/QĐ-BTVCĐ, 

17/6/2015 

Công đoàn  

CĐCN 

 

 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế 

dân chủ ở cơ sở Trường CĐCN 

 01-QĐ/ĐU,  

 02/01/2012 

Đảng ủy CĐCN  

 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ  02-QĐ/ĐU  Đảng ủy CĐCN  
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đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Trường CĐCN  18/01/2012 

 Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Trường CĐCN 

 01-TB/BCĐ, 

 18/01/2012 

Ban Chỉ đạo  

thực hiện QCDC 

 

 Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo 

thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Trường CĐCN 

 03-QĐ/BCĐ, 

 18/01/2012 

Ban Chỉ đạo  

thực hiện QCDC 

 

 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Trường CĐCN  

06-QĐ/ĐU 

5/5/2014 

Đảng ủy CĐCN  

 Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Trường CĐCN 

Sô 59-TB/BCĐ 

 5/5/2014 

Ban Chỉ đạo 

QCDC 

 

 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Trường CĐCN  

23-QĐ/BTV 

5/5/2015 

Đảng ủy CĐCN  

 Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Trường CĐCN 

 61-TB/BCĐ, 

 5/5/2015 

Ban Chỉ đạo  

thực hiện QCDC 

 

H2.2.8.15 Báo cáo thực hiện QCDC ở cơ sở trường CĐCN năm 2012, 

nhiệm vụ công tác năm 2013 

 66-BC/QCDC-

BCĐ, 01/11/2012 

Ban Chỉ đạo 

QCDC 

 

 Báo cáo thực hiện QCDC ở cơ sở trường CĐCN năm 2013, 

nhiệm vụ công tác năm 2014 

 121-BC/QCDC-

BCĐ, 7/11/2013 

Ban Chỉ đạo 

QCDC 

 

 Báo cáo thực hiện QCDC ở cơ sở trường CĐCN năm 2014, 

nhiệm vụ công tác năm 2015 

123-BC/BCĐ, 

6/11/2014 

Ban Chỉ đạo 

QCDC 

 

 Báo cáo tổng kết về thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2015 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2016 

 146-BC/BCĐ, 

 02/11/2015 

Ban Chỉ đạo 

QCDC 

 

H2.2.8.16 Thông báo về việc thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW26/5/2014 của 

Bộ Chính trị; Luật Tiếp công dân; Nghị định 64/2014/NĐ-CP 

của Chính phủ  

27/TB-CĐCĐCN, 

10/6/2015 

Công đoàn 

CĐCN 

 

 Thông báo tiếp đoàn viên công đoàn, CBVC, người lao động 22/TB-CĐCĐCN, 

28/5/2015 

Công đoàn 

CĐCN 

 

 Lịch công tác tuần (45) từ ngày 02/11/2015 đến ngày  CĐCN  
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08/11/2015 

 Lịch công tác tuần (51) từ ngày 14/12/2015 đến ngày 

20/12/2015 

 CĐCN  

 Thông báo về việc giao lưu đối thoại học sinh sinh viên với 

lãnh đạo nhà trường 

 170/TB-CĐCN, 

 5/11/2013 

CĐCN  

 Thông báo lịch tiếp CBVC, khách, phụ huynh, học sinh, sinh 

viên 

 01/01/2010 CĐCN  

H2.2.8.17 Giấy chứng nhận đạt danh hiệu “Công đoàn vững mạnh xuất 

sắc” năm học 2010-2011 

 230/QĐCN-CĐ 

ĐHĐN,16/8/2011 

Công đoàn 

ĐHĐN 

 

 Quyết định công nhận danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh 

xuất sắc” năm học 2012-2013 

 85/QĐKT- CĐ 

ĐHĐN,12/8/2013 

Công đoàn 

ĐHĐN 

 

 Quyết định công nhận danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh 

xuất sắc” năm học 2014-2015 

 93/QĐKT- CĐ 

ĐHĐN,8/7/2015 

Công đoàn 

ĐHĐN 

 

H2.2.8.18 Quyết định về việc tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam cho Công đoàn trường 

 861/QĐ-TLĐ 

 20/7/2011 

Tổng Liên đoàn 

Lao động  

Việt Nam 

 

 Giấy khen của BCH Công đoàn ĐHĐN tặng cho Công đoàn 

trường năm học 2012-2013 

86/QĐKT-CĐ 

ĐHĐN,12/8/2013 

Công đoàn 

ĐHĐN 

 

 Quyết định về việc tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Công 

đoàn Giáo dục Việt Nam  

121/QĐ-KT-

CĐN, 12/7/2013 

Công đoàn Giáo 

dục Việt Nam 

 

 Quyết định về việc tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Công 

đoàn Giáo dục Việt Nam  

128/QĐ-KT-

CĐN, 15/7/2013 

Công đoàn Giáo 

dục Việt Nam 

 

 Giấy khen của BCH Công đoàn ĐHĐN tặng cho Công đoàn 

trường năm học 2013-2014 

 225/QĐKT-CĐ 

ĐHĐN,22/8/2014 

Công đoàn 

ĐHĐN 

 

H2.2.8.19 Nghị quyết về việc công nhận danh hiệu đơn vị xuất sắc cho 

Đoàn Trường CĐCN đạt thành tích trong công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên năm học 2010-2011 

 66 QĐKT/ĐTN-

ĐHĐN, 

 22/9/2011 

Đoàn ĐHĐN  
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 Bằng khen của BCH Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

Thành phố Đà Nẵng tặng cho Đoàn trường đã có thành tích tốt 

trong chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè 

năm 2011 

 128/NQKT 

 28/8/2011 

Thành Đoàn  

Đà Nẵng 

 

 Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng tặng đoàn trường có 

thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 

năm 2013 

 6318/QĐ-UBND 

 12/9/2013 

UBND  

TP Đà Nẵng 

 

 Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ 

Chí Minh tặng cho Đoàn trường đã có thành tích xuất sắc trong 

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2014 

152/QĐ/TWĐTN 

 8/9/2014 

Trung ương 

ĐTNCSHCM 

 

 Quyết định về việc khen thưởng các tập thể đạt thành tích xuất 

sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên ĐHĐN năm 

học 2013-2014 

 123 QĐ/ ĐHĐN- 

ĐTN, 

 01/10/2014 

Đoàn ĐHĐN  

 Giấy khen của UBND Huyện Tiên Phước tặng cho Đoàn 

trường đã có thành tích tích cực trong Chiến dịch tình nguyện 

hè năm 2014 tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam 

 3359/QĐ-KT 

 25/7/2014 

UBND huyện 

Tiên Phước 

 

 Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng tặng cho Đoàn 

trường có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận 

động hiến máu tình nguyện năm 2013 

4287/QĐ-UBND, 

30/6/2014 

UBND  

TP Đà Nẵng 

 

 Giấy khen của Đoàn ĐHĐN cho Đoàn trường đạt thành tích 

trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính 

trị  

137 QĐ/ĐHĐN-

ĐTN, 

30/01/2015 

  

 Quyết định tặng cờ của Đoàn ĐHĐN cho Đoàn trường vì đã có 

thành tích xuất sắc tại Hội thi “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” 

141 QĐ/ĐHĐN-

ĐTN, 

19/5/2015 

  

H2.2.8.20 Bằng khen của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tặng Hội 

sinh viên trường có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và 

70 QĐ/ 

TUWUWHSSV, 

Trung ương Hội 

SV Việt Nam 
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phong trào sinh viên nhiệm kì 2006-2011 26/9/2011 

 Giấy khen của Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng tặng đơn vị đạt 

giải nhì Hội thi “Thủ lĩnh Sinh viên” năm 2013 

 80 QĐ/HSV-

ĐHĐN,3/11/2013 

Hội sinh viên 

ĐHĐN 

 

H2.2.8.21 Giấy khen của Hội Cựu chiến binh Đại học Đà Nẵng tặng cho 

Chi hội Cựu chiến binh Trường năm 2011 

 202-KT/CCB, 

 20/12/2011 

Hội Cựu chiến 

binh ĐHĐN 

 

 Giấy khen của Hội Cựu chiến binh Đại học Đà Nẵng tặng cho 

Chi hội Cựu chiến binh Trường năm 2012 

 20-KT/CCB, 

12/12/2012 

Hội Cựu chiến 

binh ĐHĐN 

 

 Giấy khen của Hội Cựu chiến binh Đại học Đà Nẵng tặng cho 

Chi hội Cựu chiến binh Trường năm 2015 

 24-KT/CCB, 

15/12/2015 

Hội Cựu chiến 

binh ĐHĐN 

 

 

 TIÊU CHÍ 2.9    

H2.2.9.1 Trích ngang hồ sơ của đội ngũ cán bộ quản lý  2015 CĐCN  

H2.2.9.2 Danh sách trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý 2015, 2016 CĐCN  

H2.2.9.3 Công văn về quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý 

Quy định của ĐHĐN về quy trình bổ nhiệm cán bộ 

 53/TTr-ĐU 

263/QĐ-CĐCN 

Đảng ủy  

CĐCN 

 

H2.2.9.4 Quyết định cử đi học Cao cấp chính trị, Trung cấp chính trị 

Các chứng chỉ 

2014 

2015 

ĐHĐN  

H2.2.9.5 Quyết định công nhận Lao động tiên tiến năm học 2011-2012  273/QĐ-CĐCN 

07/9/2012 

CĐCN  

Quyết định công nhận Lao động tiên tiến năm học 2012-2013  227/QĐ-CĐCN 

05/7/2013 

CĐCN  

Quyết định công nhận Lao động tiên tiến năm học 2013-2014  189/QĐ-CĐCN 

01/7/2014 

CĐCN  

Quyết định công nhận Lao động tiên tiến năm học 2014-2015  288/QĐ-CĐCN 

30/6/2015 

CĐCN  

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2012 - 2013 

 

 4682/QĐ-ĐHĐN 

12/8/2013 

ĐHĐN 
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Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2013 - 2014 

 

 4754/QĐ-ĐHĐN 

18/8/2014 

ĐHĐN 

 

 

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2014 - 2015 

 

 4363/QĐ-ĐHĐN 

18/8/2015 

ĐHĐN 

 

 

Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm học 2014 - 2015 

 

5540/QĐ-

BGDDT 

13/11/2015 

Bộ GD&ĐT  
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DANH MỤC VÀ MÃ MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 3 

 

Mã 

minh 

chứng 

 

Tên minh chứng 

Số, ngày /tháng 

ban hành 

 

Nơi ban hành 

 

Ghi chú 

 TIÊU CHÍ 3.1    

H3.3.1.1 Quy định về quản lý giảng dạy và kiểm tra đánh giá. 
164/QĐ-CĐCN 

10/06/2014 
CĐCN  

H3.3.1.2 

Thông tư Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối 

thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi 

tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại 

học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương 

trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ 

07/2015/TT-

BGDĐT 

16/04/2015 

BGDĐT  

H3.3.1.3 
Quyết định về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và 

cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” 

43/2007/QĐ-

BGDĐT 

15/08/2007 

BGDĐT  

H3.3.1.4 Chương trình đào tạo 2015 21/09/2015 CĐCN  

H3.3.1.5 
Thông tư ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng - an 

ninh 

31/2012/BGDĐ

T 12/09/2012 
BGDĐT  

H3.3.1.6 
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chương trình 

đào tạo 

111/QĐ-CĐCN 

16/04/2014 
CĐCN  

H3.3.1.7 Các biên bản họp bộ môn 2014 CĐCN  

H3.3.1.8 
Bản tổng hợp phiếu góp ý, phản biện dự thảo chương trình 

đào tạo 
 CĐCN  

H3.3.1.9 
Thông báo kết luận cuộc họp lần 1 của Ban chỉ đạo xây 

dựng chương trình đào tạo 

174/TB-CĐCN 

18/09/2014 
CĐCN  

H3.3.1.10 Chương trình đào tạo một số ngành của Đại học Bách 2014 Trường Đại học  
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khoa Đà Nẵng BKĐN 

H3.3.1.11 
Chương trình đào tạo một số ngành của Đại học Bách 

khoa thành phố Hồ Chí Minh 
2014 

Trường Đại học 

BK TPHCM 
 

H3.3.1.12 
Chương trình đào tạo một số ngành của Đại học Sư phạm 

Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh 
2014 

Trường Đại học 

SPKT-TPHCM 
 

H3.3.1.13 Chương trình đào tạo của trường nước ngoài 04/2000 
Cégep du Vieux, 

Montreal, Canada 
 

H3.3.1.14 
Phiếu góp ý, phản biện chương trình đào tạo cho các đối 

tượng 
2014, 2015 CĐCN  

H3.3.1.15 Biên bản họp bộ môn phân tích ý kiến phản hồi 2015 CĐCN  

H3.3.1.16 
Quyết định của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng 

thẩm định các CTĐT các Khoa 
 CĐCN  

 Biên bản họp hội đồng thẩm định  CĐCN  

H3.3.1.17 Biên bản họp hội đồng thẩm định  CĐCN  
 

 TIÊU CHÍ 3.2    

H3.3.2.1 

Sứ mạng - Tầm nhìn - Mục tiêu đào tạo của trường: 

http://www.dct.udn.vn/GioiThieu/3/Su-mang--Tam-nhin--

Muc-tieu-dao-tao.aspx 

2016 CĐCN  

H3.3.2.2 
http://dct.udn.vn/daotao/curriculums.asp 

http://daotao.dct.udn.vn/viewsvtranscript.asp 
2016 CĐCN  

H3.3.2.3 Ma trận chuẩn đầu ra các ngành 2014 CĐCN  

H3.3.2.4 
Phân bổ chuẩn theo học kỳ và cây chương trình của 

CTĐT. 
2014 CĐCN  

H3.3.2.5 Hội thảo đào tạo nghề nghiệp gắn với nhu cầu xã hội 09/05/2008 CĐCN  

H3.3.2.6 Chuyến công tác khảo sát thực tế tại các doanh nghiệp. 08/08/2014 CĐCN  

H3.3.2.7 Học kỳ doanh nghiệp: http://dct.udn.vn/TinTuc/436/15 / 28/08/2015 CĐCN  
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Hoc-ky-doanh-nghiep-DCT-Diem-moi-trong-dao-tao.aspx 

H3.3.2.8 Quyết định mở ngành mới. 

8327/QĐ-ĐHĐN-

ĐT/30/12/2011 

4701/QĐ-ĐHĐN-

ĐT/25/10/2007 

ĐHĐN  

H3.3.2.9 
Công ty Shinko Technos đánh giá cao kỹ năng nghề 

nghiệp và khả năng chuyên môn của sinh viên tại trường 
 

Công ty 

Shinko 

Technos 

 

 

 TIÊU CHÍ 3.3    

H3.3.3.1 Mẫu 03 Đề cương chi tiết học phần. 2014 CĐCN  

H3.3.3.2 
Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và 

sử dụng giáo trình (tập bài giảng) lưu hành nội bộ 

183/QĐ-CĐCN 

27/04/2016 
CĐCN  

H3.3.3.3 Mẫu biên soạn bài giảng và tài liệu hướng dẫn TH-TT-TN 2014 CĐCN  

H3.3.3.4 
- Xuất bảng bài giảng trên web 

http://dct.udn.vn/daotao/courseList4u.asp 
28/09/2015 CĐCN  

H3.3.3.5 
Download tài liệu học tập trên web trường. 

http://dct.udn.vn/daotao/courseEnrol.asp 
28/09/2015 CĐCN  

 

 TIÊU CHÍ 3.4    

H3.3.4.1 
Mẫu phiếu khảo sát chương trình đào tạo dành cho nhà tuyển 

dụng. 
2014 CĐCN  

H3.3.4.2 Mẫu phiếu khảo sát chương trình đào tạo dành cho sinh viên. 2014 CĐCN  

H3.3.4.3 
Công văn gửi các doanh nghiệp về việc góp ý chương trình đào 

tạo và chất lượng đào tạo. 
02/07/2010 CĐCN  

H3.3.4.4 Phản hồi khảo sát chương trình đào tạo các ngành học. 29/07/2013 DN  

H3.3.4.5 Chuyến khảo sát doanh nghiệp về chương trình đào tạo năm 2014 CĐCN H3.3.2.12 
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2014. 

H3.3.4.6 Kết quả khảo sát tình trạng sinh viên tốt nghiệp. 2010 CĐCN  

H3.3.4.7 
Thống kê phản hồi của sinh viên tốt nghiệp qua website 

http://www.dct.udn.vn/daotao/TKFBTN.asp 
01/06/2016 CĐCN  

H3.3.4.8 
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà 

Nẵng đến năm 2020 

1866/QĐ-TTg 

08/10/2010 
CĐCN  

H3.3.4.9 

Thông báo tuyển dụng của các doanh nghiệp. 

http://www.dct.udn.vn/LoaiTinTuc/5/Tin-cac-Trung-tam-truc-

thuoc.aspx 

11/08/2015 

18/09/2009 
CĐCN  

 

 TIÊU CHÍ 3.5    

H3.3.5.1 
Biên bản ghi nhớ thỏa thuận công nhận & chuyển đổi tín chỉ đào 

tạo liên thông cao đẳng lên đại học với trường ĐHBK và ĐHKT 
01/09/2015 CĐCN  

H3.3.5.2 
Quyết định 384/QĐ-ĐHĐN-ĐT của GĐ ĐHĐN về ban hành quy 

định đào tạo Chương trình 2 giữa các trường thành viên ĐHĐN 
 ĐHĐN  

H3.3.5.3 Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ 24/06/2011   

H3.3.5.4 Chương trình đào tạo 2008, 2011 2008, 2011 CĐCN  

H3.3.5.5 Chương trình đào tạo 2011, 2015 2011, 2015 CĐCN  

H3.3.5.6 
Chương trình đào tạo ngành Thực phẩm của Trường CĐCN, 

ĐHBK 
2015 

CĐCN, 

ĐHBK 
 

H3.3.5.7 
Quyết định ban hành quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, 

đại học 2008 

06/2008/QĐ-

BGDĐT 

13/02/2008 

Bộ 

GD&ĐT 
 

H3.3.5.8 
Quy định ban hành quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, 

đại học 2012 

Số 55/2012/TT-

BGDDT 

25/12/2012 

Bộ 

GD&ĐT 
 

H3.3.5.9 Thông tư sửa đổi, bổ sung đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại 08/2015/TT- Bộ  
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học 2015 BGDĐT 

21/04/2015 

GD&ĐT 

H3.3.5.10 Biên bản ký kết hợp tác đào tạo với Trường Đại học Lunghwa 09/03/2010 CĐCN  

H3.3.5.11 
Quyết định cử sinh viên tham gia chương trình trao đổi sinh viên 

tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa – Đài Loan 

665/QĐ-CĐCN 

09/09/2011 
CĐCN  

H3.3.5.12 Danh sách sinh viên tốt nghiệp 2 chuyên ngành 2013, 2014, 2015 CĐCN  
 

 TIÊU CHÍ 3.6    

H3.3.6.1 Phiếu khảo sát về chương trình đào tạo dành cho sinh viên tốt nghiệp 2014, 2015 CĐCN  

H3.3.6.2 
Phản hồi về khóa học trên website của trường: 

http://daotao.dct.udn.vn/graduatefb.asp 
26/05/2016 CĐCN  

H3.3.6.3 
Biên bản Hội thảo Nhà trường và Doanh nghiệp trong đào tạo và tuyển 

dụng 

208/BB-CĐCN 

17/10/2014 
CĐCN  

H3.3.6.4 Phiếu khảo sát chương trình đào tạo dành cho doanh nghiệp. 2014 CĐCN  

H3.3.6.5 
Biên bản tổng hợp phiếu khảo sát dành cho doanh nghiệp về chương 

trình đào tạo. 
2014 CĐCN  
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DANH MỤC VÀ MÃ MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 4 

 

Mã 

minh 

chứng 

 

Tên minh chứng 

Số, ngày /tháng 

ban hành 

 

Nơi ban 

hành 

 

Ghi chú 

 TIÊU CHÍ 4.1    

H4.4.1.1 
Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh Quy chế 

tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016 

03/2016TT- 

BGDĐT 

14/03/2016 

BGD&ĐT  

H4.4.1.2 Chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy. 
2176/ĐHĐN-

ĐT 11/05/2015 
ĐHĐN  

H4.4.1.3 Thông tư xác định chỉ tiêu tuyển sinh  

32/2015TT-

BGDĐT 

16/12/2015 

BGD&ĐT  

H4.4.1.4 Công bố chỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ trên báo thanh niên 
2014, 2015, 

2016 

Thanh niên 

online 
 

H4.4.1.5 Công bố chỉ tiêu tuyển sinh ĐH-CĐ trên báo tuổi trẻ 2016 Báo tuổi trẻ  

H4.4.1.6 
Trang web tuyển sinh ĐHĐN. 

http://ts.udn.vn/  
30/09/2015 ĐHĐN  

H4.4.1.7 
Thông tin tuyển sinh các năm trên trang web trường 

CĐCN. 

2014, 2015, 

2016 
CĐCN  

H4.4.1.8 Kế hoạch tư vấn tuyển sinh năm 2016. 23/01/2016 CĐCN  

H4.4.1.9 Quyết định trúng tuyển và danh sách trúng tuyển, các đợt. 

4707/ĐHĐN-

ĐT 14/08/2012, 

5092/QĐ-

ĐHĐN-ĐT 

27/08/2013, 

ĐHĐN  

http://ts.udn.vn/
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5324/QĐ-

ĐHĐN-ĐT 

12/09/2014 

H4.4.1.10 
Thông báo và danh sách trúng tuyển các đợt trên trang web 

trường CĐCN. 
19/10/2015 CĐCN  

H4.4.1.11 Báo cáo hậu kiểm gởi ĐHĐN 2014, 2015 CĐCN  

 

 TIÊU CHÍ 4.2    

H4.4.2.1 Công khai danh sách tốt nghiệp các khóa của sinh viên 

http://www.dct.udn.vn/ChuyenTrang/13/Cong-khai-Danh-

sach-tot-nghiep-cac-khoa-cua-sinh-vien.aspx  

10/10/2015 CĐCN  

H4.4.2.2 Báo cáo tổng kết công tác năm 2010-2011 và chương trình 

công tác năm học 2011-2012 

20/8/2011 CĐCN  

H4.4.2.3 Trang sinh viên 

http://www.dct.udn.vn/daotao/ddktn.asp 

2015 CĐCN  

H4.4.2.4 Phiếu khảo sát sinh viên tốt nghiệp  2015   

H4.4.2.5 Danh sách sinh viên đã liên lạc bằng email hay điện thoại    

 

 TIÊU CHÍ 4.3    

H4.4.3.1 
Kế hoạch đào tạo năm học 2015 – 2016, 2016 – 2017 CĐ 

http://dct.udn.vn/daotao/kehoach2015.htm 
2015, 2016 CĐCN  

H4.4.3.2 Hợp đồng giảng dạy của chuyên gia ngoài trường. 

32/HĐ-CĐCN 

12/01/2015, 

33/HĐ-CĐCN 

12/1/2015 

CĐCN  
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 TIÊU CHÍ 4.4    

H4.4.4.1 Báo cáo của BCH công đoàn CĐCN nhiệm kỳ 2010 -2012 và 

phương hướng nhiệm kỳ 2012-2015 

Báo cáo của BCH công đoàn CĐCN tại đại hội công đoàn lần 

thứ VII, nhiệm kỳ (2011-2013) 

Nghị quyết công đoàn nhiệm kỳ 7 (2011-2013), nhiệm kỳ 8 

(2012-2015) 

28/11/2012 

 

220/BC-CĐ 

12/1/2011 

 

2011-2012 

CĐCN  

H4.4.4.2 Tọa đàm khoa học về “Đổi mới giáo dục & đào tạo và nâng cao 

chất lượng đào tạo nguồn nhân lực” 

8/12/2011 CĐCN  

H4.4.4.3 Danh sách các học phần đã upload 

http://www.dct.udn.vn/daotao/allcourselist.asp 

08/11/2010 CĐCN  

H4.4.4.4 QĐ ban hành các biện pháp thúc đẩy đổi mới dạy và học 09/ĐT-CĐCN 

18/01/2007 

CĐCN  

H4.4.4.5 Biểu mẫu đào tạo http://www.dct.udn.vn/daotao/bieumau.asp 10/11/2010 CĐCN  

H4.4.4.6 Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ĐH cho giảng viên ĐH, 

CĐ 

Thông báo nhập học lớp Triết học dành cho giảng viên tập sự 

03/10/2011 

 

29/9/2015 

ĐHĐN 

 

 

 

H4.4.4.7 Quyết định thành lập ban chỉ đạo tuần sinh hoạt công dân – 

HSSV CĐCN 

Lịch học tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa 12,13 cao đẳng, 

cao đẳng liên thông năm học 2014-2015 

 kế hoạch tổ chức “Tuần lễ sinh hoạt công dân – HSSV” năm 

học 2014-2015 

Kế hoạch sinh hoạt chính trị và lao động đầu năm học 2014-

2015 

Kế hoạch tổ chức “tuần sinh hoạt công dân – HSSV” đầu khóa 

năm học 2015-2016 

206/QĐ-CĐCN 

30/7/2014 

8/8/2014 

 

4707/ĐHĐN-

HSSV 

12/8/2014 

131/KH-CĐCN 

6/8/2014 

219/KH-CĐCN 

CĐCN 
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26/8/2015 

H4.4.4.8 Danh sách các học phần kiến thức kỹ năng mềm 2015 CĐCN  

H4.4.4.9 Mẫu Phiếu dự giờ 

Biên bản họp đánh giá dự giờ giảng viên 

2012 

7/3/2014 

CĐCN  

H4.4.4.10 Kế hoạch dự giờ năm 2012-2013 

 

Kế hoạch dự giờ học kỳ 1 năm 2013-2014 

 

Kế hoạch dự giờ học kỳ 2 năm 2013-2014 

37/KH-CĐCN 

18/4/2013 

141/KH-CĐCN 

3/10/2013 

29/KH-CĐCN 

CĐCN  

H4.4.4.11 Bài thuyết trình của nhóm sinh viên lớp 13MT1 

Hình ảnh lớp học với phương pháp bản đồ tư duy 

10/2015 

11/2015 

CĐCN  

 

 TIÊU CHÍ 4.5    

H4.4.5.1 
Hướng dẫn thực hiện Qui chế của Bộ GD-ĐT và Quy định của 

ĐHĐN liên quan đến đào tạo tín chỉ 
10/05/2013 ĐHĐN  

H4.4.5.2 Danh sách phân công cán bộ coi thi cuối kỳ. 2015 CĐCN  

H4.4.5.3 Mẫu biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi. 2015 CĐCN  

H4.4.5.4 
Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá Đồ án chuyên ngành 

cấp cao đẳng. 

250/QĐ/CĐCN-

ĐT 04/06/2015 
CĐCN  

H4.4.5.5 
Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu Ngân hàng câu hỏi 

thi 

242/QĐ-CĐCN 

01/06/2015 

243/QĐ-CĐCN 

01/06/2015 

395/QĐ-CĐCN 

21/09/2015 

76/QĐ-CĐCN 

CĐCN 
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29/02/2016 

77/QĐ-CĐCN 

29/02/2016 

78/QĐ-CĐCN 

29/02/2016 

79/QĐ-CĐCN 

29/02/2016 

83/QĐ-CĐCN 

03/03/2016 

243/QĐ-CĐCN 

01/06/2015 

H4.4.5.6 
Quy định về quy trình xây dựng và sử dụng ngân hàng câu hỏi 

thi kết thúc học phần 

120/QĐ-CĐCN 

30/03/2015 

CĐCN 
 

H4.4.5.7 
Quyết định thành lập các phòng chức năng thuộc Trường Cao 

đẳng Công nghệ 

7415/QĐ-

ĐHĐN 

16/12/2014 

CĐCN 

 

H4.4.5.8 
Chức năng, nhiệm vụ của phòng KT,ĐBCLGD, TT và pháp 

chế 
2016 CĐCN  

H4.4.5.9 
Trang Web phản hồi của sinh viên. 

http://dct.udn.vn/daotao/coursefeedback.asp 
2015 CĐCN  

 

 TIÊU CHÍ 4.6    

H4.4.6.1 

Thời khóa biểu cá nhân của sinh viên trên web: 

http://daotao.dct.udn.vn/timetable.asp 

Danh sách lớp học phần trên web: 

http://daotao.dct.udn.vn/xemdslhp.asp 

2015 CĐCN  

H4.4.6.2 Bảng điểm file Excel 2015 CĐCN  

http://daotao.dct.udn.vn/timetable.asp
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H4.4.6.3 
Trang download bảng điểm file excel của GV. 

http://dct.udn.vn/daotao/xemdslhp.asp 
2015 CĐCN  

H4.4.6.4 
Trang upload bảng điểm của phòng Đào tạo. 

http://dct.udn.vn/daotao/scoreUpload.asp 
2015 CĐCN  

H4.4.6.5 
Trang xem điểm lớp học phần của giảng viên. 

http://dct.udn.vn/daotao/listtklhp.asp 
23/10/2015 CĐCN  

H4.4.6.6 
Trang In phiếu điểm lớp học phần của GV. 

http://dct.udn.vn/daotao/inbangdiemlhp.asp 
23/10/2015 CĐCN  

H4.4.6.7 Mẫu phiếu điều chỉnh điểm của GV. 2015 CĐCN  

H4.4.6.8 Phiếu điểm giấy. 2015 CĐCN  

 

 TIÊU CHÍ 4.7    

H4.4.7.1 Quy chế quản lý điểm, cấp phát văn bằng của Bộ GD&ĐT. 

33/2007/QĐ-

BGDĐT 

20/06/2007 

Bộ 

GD&ĐT 
 

H4.4.7.2 
Quyết định ban hành các quy định xử lý học vụ và quản lý hệ 

đào tạo tín chỉ. 
02/01/2007 CĐCN  

H4.4.7.3 
Sinh viên xem điểm học phần trên web. 

http://www.dct.udn.vn/daotao/xd.asp 
23/10/2015 CĐCN  

H4.4.7.4 Hợp đồng dịch vụ SMS với NetPlus. 

003/CDCN-

HDDV 

01/09/2013 

CĐCN  

H4.4.7.5 Bảng điểm kết quả học tập toàn khóa. 2013 CĐCN  

H4.4.7.6 
Công bố kết quả tốt nghiệp trên website trường. 

http://www.dct.udn.vn/daotao/ddktn.asp 
2015 CĐCN  

H4.4.7.7 Giấy chứng nhận tốt nghiệp. 2015 CĐCN  
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H4.4.7.8 
Thông báo dự lễ phát bằng tốt nghiệp. 

http://dct.udn.vn/daotao/viewMsg.asp?mid=13347 
2015 CĐCN  

 

 TIÊU CHÍ 4.8    

H4.4.8.1 
Tra cứu thông tin sinh viên tốt nghiệp trên web. 

http://dct.udn.vn/daotao/gsearch.asp 
23/10/2015 CĐCN  

H4.4.8.2 
Kết quả khảo sát tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt 

nghiệp 

2013, 2014, 

2015 
CĐCN  

H4.4.8.3 Sổ phát bằng các năm 
2013, 2014, 

2015 
CĐCN  

H4.4.8.4 
Trang web xem phản hồi của sinh viên về học phần. 

http://daotao.dct.udn.vn/viewTKFB.asp 
2015 CĐCN  
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DANH MỤC VÀ MÃ MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 5 

 

Mã 

minh 

chứng 

 

Tên minh chứng 
Số, ngày /tháng 

ban hành 

 

Nơi ban 

hành 

 

Ghi chú 

 TIÊU CHÍ 5.1    

H5.5.1.1 Danh sách giảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn 

Từ 2010 đến 2015 CĐCN  

H5.5.1.2 Danh sách giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học  2014 - 2015 CĐCN  

H5.5.1.3 Hồ sơ Hội nghị CBVC năm học 2011 – 2012 10/2011 CĐCN  

Hồ sơ Hội nghị CBVC năm học 2012 – 2013 10/2012 CĐCN  

Hồ sơ Hội nghị CBVC năm học 2013 – 2014 10/2013 CĐCN  

Hồ sơ Hội nghị CBVC năm học 2014 – 2015 10/2014 CĐCN  

Hồ sơ Hội nghị CBVC năm học 2015 – 2016 10/2015 CĐCN  

H5.5.1.4 Hộp thư góp ý cho Nhà trường, cho Hiệu trưởng. 2015 CĐCN  

H5.5.1.5 Lịch tiếp CBVC hàng tháng 2015,2016 CĐCN  

H5.5.1.6 Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương cho CBVC  03/01/2013 CĐCN  

Bảng tổng hợp thanh toán tiền lương cho CBVC 10/2/2014 CĐCN  

Bảng thanh toán tiền lương tháng 06/2015 2015 CĐCN  

H5.5.1.7 Quyết định hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo 2012 79/QĐ-CĐCN CĐCN  

Quyết định hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo 2013 84/QĐ-CĐCN CĐCĐ  

Quyết định hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo 2014 97/QĐ-CĐCN CĐCN  

Quyết định hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo 2015 88/QĐ-CĐCN CĐCN  
H5.5.1.8 Quyết định nâng lương và thâm niên vượt khung 2012 243/QĐ-ĐHĐN ĐHĐN  

Quyết định nâng lương và thâm niên vượt khung 2013 26/QĐ-ĐHĐN ĐHĐN  

Quyết định nâng lương và thâm niên vượt khung 2014 434/QĐ-CĐCN CĐCN  
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Quyết định nâng lương và thâm niên vượt khung 2015 662/QĐ-CĐCN CĐCN  

H5.5.1.9 Quyết định hưởng phụ cấp độc hại năm 2013 409/QĐ-CĐCN CĐCN  

Quyết định hưởng phụ cấp độc hại năm 2014 2014 CĐCN  

Quyết định hưởng phụ cấp độc hại năm 2015 08/QĐ-CĐCN CĐCN  

H5.5.1.10 Danh sách CBVC đi tham quan hè ở nước ngoài 2012 219/QĐ-CĐCN CĐCN  

Danh sách CBVC đi tham quan hè ở nước ngoài 2013 2013 CĐCN  

Danh sách CBVC đi tham quan hè ở nước ngoài 2014 2014 CĐCN  

Danh sách CBVC đi tham quan hè ở nước ngoài 2015 3504/QĐ-ĐHĐN ĐHĐN  

H5.5.1.11 CBVC tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT do 

các cấp ĐHĐN 

2010 đến 2015 CĐCN  

 

 TIÊU CHÍ 5.2    

H5.5.2.1 Nghị quyết của Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2010 – 2015 2010 CĐCN  

Nghị quyết của Đảng bộ trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 08/4/2015 CĐCN  

H5.5.2.2 Phê duyệt về việc Đề án vị trí việc làm 2016  4375, 24/8/2015 ĐHĐN  

H5.5.2.3 Thông báo tuyển dụng trên website  2013-2015 CĐCN  

H5.5.2.4 Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng 

 

 5118, 29/8/2014 

 1112, 5/3/2015 
ĐHĐN 

ĐHĐN 

 

H5.5.2.5 Quyết định cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài 2015  166/QĐ- CĐCN 

22/4/2015 
CĐCN  

Quyết định cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài 2016 2016 CĐCN  

H5.5.2.6 Quyết định cử cán bộ đi dự hội nghị trong nước 2014-2016 CĐCN  

H5.5.2.7 Danh sách CBVC học ngoại ngữ 2012 đến 2015 CĐCN  

H5.5.2.8 Danh sách CBGV học Triết học sau đại học 2014,2015 CĐCN  

H5.5.2.9 Danh sách học bồi dưỡng nghiệp vụ hành chính  42/CĐCN-HCTH CĐCN  

H5.5.2.10 Quyết định cử cán bộ hướng dẫn tập sự  2010-2015 CĐCN  
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 TIÊU CHÍ 5.3    

H5.5.3.1 Thông tư 57 quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh  57, 02/12/2011 Bộ 

GD&ĐT 

 

H5.5.3.2 Danh sách giảng viên năm 2013 22/5/2013 CĐCN  

H5.5.3.3 Danh sách giảng viên năm 2014 27/10/2014 CĐCN  

H5.5.3.4 Danh sách giảng viên năm 2015 26/6/2015 CĐCN  

H5.5.3.5 Chương trình và kế hoạch đào tạo của trường  2015 CĐCN  

Lịch giảng dạy  2015 CĐCN  

H5.5.3.6 Danh sách giảng viên thỉnh giảng  2015 CĐCN  

 

 TIÊU CHÍ 5.4     

H5.5.4.1 Kết quả khảo sát giảng viên về khả năng sử dụng ngoại ngữ 

và tin học 
2015 

CĐCN  

H5.5.4.2 Thư mời, bài báo tham gia Hội thảo quốc tế, Hội thảo quốc 

gia 
2014- 2016 

  

H5.5.4.3 Danh sách giảng viên đi học nghiệp vụ sư phạm  2014 đến 2016 CĐCN  

 

 TIÊU CHÍ 5.5    

H5.5.5.1 Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/bộ môn kèm theo 

thông tin tuổi đời 

2015 CĐCN  

H5.5.5.2 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2015 265/KH-CĐCN CĐCN  

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng 2016 370/KH-CĐCN CĐCN  

H5.5.5.3 Quyết định tuyển dụng 2013 8222/QĐ-ĐHĐN ĐHĐN  

Quyết định tuyển dụng 2014 2776/QĐ-ĐHĐN ĐHĐN  

Quyết định tuyển dụng 2015 347/QĐ-CĐCN CĐCN  
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 TIÊU CHÍ 5.6    

H5.5.6.1 Danh sách đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên kèm theo các 

thông tin liên quan 
Năm 2015 CĐCN 

 

H5.5.6.2 Quy định về nhiệm vụ của các kỹ thuật viên, nhân viên trong 

việc hỗ trợ cán bộ và giảng viên sử dụng trang thiết bị phục vụ 

giảng dạy và nghiên cứu khoa học  

2012 CĐCN  

H5.5.6.3 Sinh viên phản hồi công tác quản lý phục vụ học kỳ 214 17/9/2015 CĐCN  

 

 TIÊU CHÍ 5.7    

H5.5.7.1 Quyết định về việc ban hành tạm thời Phiếu đánh giá, phân loại 

CBVC 

119/QĐ-CĐCN 

21/3/2016 

CĐCN  

H5.5.7.2 Thống kê ý kiến sinh viên phản hồi đối với công tác giảng dạy 

của giảng viên  

2013-2104 CĐCN  

H5.5.7.3 Quyết định ban hành qui định lấy ý kiến phản hồi từ người học 

về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

80/QĐ-CĐCN 

29/2/2016 

CĐCN  

H5.5.7.4 Tổng kết dự giờ học kỳ 1 2009-2010 

Tổng kết dự giờ học kỳ 2 2013-2014 

12/1/2010 

2/6/2014 

CĐCN  

H5.5.7.5 Phiếu đánh giá dự giờ trên lớp 2010 CĐCN  

H5.5.7.6 Hội thảo khoa học “Nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế 

tín chỉ”  

Hội thảo khoa học “Dạy học tiếng Anh chuyên ngành theo 

quan điểm lấy người học làm trung tâm” 

22/6/2011 

 

16/10/2010 

CĐCN  

H5.5.7.7 Công cụ WebCT: 

http://www.dct.udn.vn/daotao/courselDisplay.asp 

2010 CĐCN  

H5.5.7.8 Đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học tập    

H5.5.7.9 Đề cương chi tiết kỹ thuật điều khiển tự động 2015 CĐCN  

http://www.dct.udn.vn/daotao/courselDisplay.asp
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H5.5.7.10 Quyết định ban hành qui định về quản lý giảng dạy và kiểm tra, 

đánh giá 

164/QĐ-CĐCN 

10/6/2014 

CĐCN  

H5.5.7.11 Danh sách nộp đề thi và coi thi năm 2015 5/2015 CĐCN  

H5.5.7.12 

 

Thông báo kết luận cuộc họp sơ kết thí điểm và triển khai xây 

dựng ngân hang câu hỏi thi 
183/TB-CĐCN 

30/9/2014 

 

CĐCN 

 

 Công văn triển khai nhiệm vụ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi 187/CĐCN-ĐBCL 

2/10/2014 

 

CĐCN 

 

 Công văn thông báo cho sinh viên biết đối với những học phần 

đã có NHCHT 

201/CĐCN-KTTT 

14/8/2015 

 

CĐCN 
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DANH MỤC VÀ MÃ MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 6 

 

Mã 

minh 

chứng 

 

Tên minh chứng 

Số, ngày /tháng 

ban hành 

 

Nơi ban 

hành 

 

Ghi chú 

 TIÊU CHÍ 6.1    

H6.6.1.1 
Chương trình đào tạo 

http//www.dct.udn.vn/daotao/curriculums.asp 
12/10/2015 CĐCN  

H6.6.1.2 

http://daotao.dct.udn.vn/tonghopfb.asp 

Phản hồi về công tác giảng dạy – Học kỳ 209 

Phản hồi về công tác giảng dạy – Học kỳ 110 

Phản hồi về công tác giảng dạy – Học kỳ 214 

Phản hồi về công tác giảng dạy – Học kỳ 115 

 

02/3/2011 

27/4/2011 

11/01/2016 

20/5/2016 

CĐCN  

H6.6.1.3 
 + Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – HSSV đầu khóa 

cho năm học năm 2014-2015 

 153/KH-CĐCN 

25/08/2014 
CĐCN  

  + Công văn mời báo cáo viên Công an 

 94/CĐCN-

CTHSSV 

23/08/2010 

CĐCN  

 
+ Công văn hướng dẫn tổ chức " sinh hoạt Công dân - HSSV" 

năm học 2012-2013. 

 4692/ĐHĐN 

14/08/2012 
ĐHĐN  

 
+ Công văn hướng dẫn tổ chức " sinh hoạt Công dân - HSSV" 

năm học 2012-2013. 

 103b/KH-CĐCN 

07/08/2012 
CĐCN  

 
 + Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa năm 2010-2011 

 165/QĐ-CĐCN 

03/09/2010 
CĐCN   

 
 + Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa năm 2011-2012 

 655/QĐ-CĐCN 

26/08/2011 
CĐCN    
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 + Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa và đầu năm, năm học 2012-2013 

 238b/QĐ-CĐCN 

20/08/2012 
CĐCN   

 
 + Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tuần sinh hoạt công dân, 

năm học 2012-2013 

 237/QĐ-CĐCN 

05/08/2013 
CĐCN   

 
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tuần sinh hoạt công dân đầu 

khóa và đầu năm năm 2014-2015. 

 206/QĐ-CĐCN 

30/07/2014 
CĐCN    

 + Sổ tay cho dành cho học sinh Trung cấp chuyên nghiệp 
Năm 2013 đến 

2015 
CĐCN   

H6.6.1.4 
+ Lịch học tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa 2011-2012 đến 

2014-2015. 

 4707/ĐHĐN –

CTHSSV 

12/08/2014 

ĐHĐN  

 + Lịch học tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm 29/9/2010 CĐCN   

   22/8/2011     

   22/8/2012     

   12/9/2013     

   8/8/2013     

   8/8/2014     

   29/8/2015     

H6.6.1.5 Công văn về việc triển khai cho HSSV ký Bản cam kết 

 2616 /ĐHĐN-

CTHSSV 

03/06/2011 

ĐHĐN   

 Mẫu bản cam kết   ĐHĐN   

H6.6.1.6 
+ Mẫu phiếu thanh toán ra trường (có ô xác nhận của Phòng 

CTHSSV) 
22/1/2015 CĐCN   

H6.6.1.7 + Lịch học tuần lễ sinh hoạt đầu khóa Cao đẳng đợt II 10/11/2014 CĐCN  

 
+ Danh sách học sinh sinh viên đăng ký học lại tuần sinh hoạt 

công dân đầu khóa năm 2012 đến 2015. 
05/05/2015 CĐCN  
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Tài liệu học sinh hoạt công dân đầu khóa cho HS trung cấp và 

Cao đẳng  
03/10/2010 CĐCN  

H6.6.1.8 Ảnh giao lưu sinh viên với Khoa 2013 và 2014 CĐCN   

 

 TIÊU CHÍ 6.2       

H6.6.2.1 
Đơn xác nhận xin miễn giảm học phí do Phòng CTHSSV cấp cho 

SV để làm thủ tục xin miễn giảm học phí theo  
30/05/2014 CĐCN   

 Hướng dẫn về việc miễn giảm học phí cho HSSV 15/08/2014  CĐCN   

H6.6.2.2 
Điển hình "Giấy xác nhận" dùng để vay vốn do Phòng CTHSSV 

cấp cho SV. 
07/07/2015 CĐCN   

H6.6.2.3 
 Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập năm 2010 đến 

2011 

825/QĐ/CĐCN 

06/12/2011 
CĐCN   

 
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập năm 2011 đến 

2012 

 152/QĐ-CĐCN 

7/5/2012 
CĐCN   

 
 Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập năm 2013 đến 

2014 

 341/QĐ-CĐCN 

10/11/2014 
CĐCN   

 
 Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập năm 2014 đến 

2015 

 204/QĐ-CĐCN 

14/5/2015 
CĐCN  

 
Quyết định về việc ban hành quy định bổng toàn phần “Thử thách 

DCT” 

320/QĐ-CĐCN 

19/8/2015 
CĐCN  

 
Quyết định về việc cấp học bổng thử thách DCT học kỳ 1 năm 

học 2015-2016 

191/QĐ-CĐCN 

05/05/2016 
CĐCN   

H6.6.2.4 
Quyết định cấp trợ cấp xã hộicho HSSV là con mồ côi, người tàn 

tật, dân tộc và hộ nghèo học giỏi năm 2009 

 310/QĐ-CĐCN 

02/12/2009 
CĐCN   

 
Quyết định cấp trợ cấp xã hộicho HSSV là con mồ côi, người tàn 

tật, dân tộc và hộ nghèo học giỏi từ năm 2010 

53 /QĐ-CĐCN 

07/04/2010 
CĐCN   
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Quyết định cấp trợ cấp xã hộicho HSSV là con mồ côi, người tàn 

tật, dân tộc và hộ nghèo học giỏi từ năm 2010 

 82/QĐ-CĐCN 

25/05/2010 
CĐCN  

 
Quyết định cấp trợ cấp xã hộicho HSSV là con mồ côi, người tàn 

tật, dân tộc và hộ nghèo học giỏi từ năm 2010 

 61/QĐ-CĐCN 

26/04/2010 
CĐCN  

 
Quyết định cấp trợ cấp xã hộicho HSSV là con mồ côi, người tàn 

tật, dân tộc và hộ nghèo học giỏi từ năm 2012 

 343/QĐ-CĐCN 

18/10/2012 
CĐCN   

 
Quyết định cấp trợ cấp xã hộicho HSSV là con mồ côi, người tàn 

tật, dân tộc và hộ nghèo học giỏi từ năm 2013 

 102/QĐ-CĐCN 

10/04/2013 
CĐCN   

 
Quyết định cấp trợ cấp xã hộicho HSSV là con mồ côi, người tàn 

tật, dân tộc và hộ nghèo học giỏi từ năm 2014 

353/QĐ-CĐCN 

25/11/2015 
CĐCN   

H6.6.2.5 
Danh sách SVHS được học bổng do các Công Ty, xí nghiệp tài 

trợ năm 2014 đến 2015. 
04/10/2014 CĐCN   

 
Giấy mời của Hiệu trưởng tham dự lễ khai giảng năm học 2015-

2016 
25/05/2015 CĐCN   

 Danh sách sinh viên được các công ty tài trợ năm 2012  9/10/2012 CĐCN   

H6.6.2.6 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định  49/2010NĐ-CP 

14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn giảm học phí, hỗ trợ 

chi phí học tập và cơ chế thu sử dụng học phí đối với cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tư năm 2010-2011đến năm 

học 2014-2015 

 20/2014/TTLT-

BGDĐT-BTC-

BLĐTBXHH 

   

H6.6.2.7 
Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào 

tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ 

16/2006/TTLT/

BLĐTBXH 

20/11/2006 

BỘ 

LĐTBXH - 

BỘ GD & 

ĐT 

  

H6.6.2.8 
Quyết định về học bổng chính sách đối với học sinh sinh viên học 

tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thốnggiáo dục quốc dân 

 152/2007/QĐ-

TTG 14/9/2007 
Thủ tướng   
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H6.6.2.9 
Thông báo giải quyết chế độ miễn giảm học phí và chế độ chính 

sách cho HSSV Trường CĐCN. 

06/10/2015 

15/10/2015 
CĐCN   

 
Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí trợ cấp xã hội cho 

sinh viên theo Nghị định 49/2010 
15/08/2010  CĐCN   

 

Hướng dẫn về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh sinh 

viên theo Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của 

Thủ tưống Chính phủ 

11/09/2011  CĐCN  

 
Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí trợ cấp xã hội cho 

sinh viên theo Nghị định 74/2013 
11/09/2013  CĐCN  

 
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 

11/11/2013. 
11/12/2013  CĐCN  

 
Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí trợ cấp xã hội cho 

sinh viên theo Nghị định 86/2015 
23/11/2015  CĐCN  

H6.6.2.10 Thông tin đào tạo công bố công khai trên web nhà trường 21/01/2016 CĐCN   

 Các văn bản biểu mẫu của Phòng CT-HSSV 16/06/2016 CĐCN  

 Trang sinh viên 17/06/2016 CĐCN  

 Trang quản trị đào tạo 17/6/2016 CĐCN  

 Thông báo về nội dung sinh hoạt lớp 01/2016 CĐCN  

H6.6.2.11 Quy định của Phòng CT-HSSV 2015 CĐCN  

H6.6.2.12  Khám sức khỏe cho SV khi mới nhập học 
2012, 2013, 

2014 
CĐCN   

H6.6.2.13 Thông báo triệu tập các HSSV chưa khám sức  10/5/2014 CĐCN   

H6.6.2.14 Hợp đồng bảo hiểm học sinh sinh viên  
AD 0011/ 

12IK515 9/2012 
Bảo Hiểm    
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H6.6.2.15 Thẻ bảo hiểm y tế 02/12/2011 Bảo Hiểm    

H6.6.2.16 Sổ cấp phát thuốc cho học sinh sinh viên năm 2010 đến 2015 10/5/2014 CĐCN  

H6.6.2.17  Danh sách sinh viên khám sức khỏe khóa 13 năm 2015-2016 22/11/2015 CĐCN  

H6.6.2.18  Kế hoạch tổ chức đêm giao lưu văn nghệ chào đón SV khóa mới 10/10/2010 CĐCN  

H6.6.2.19 Văn nghệ chào đón tân sinh viên khóa năm 2015 11/5/2015 CĐCN  

H6.6.2.20 Thi văn nghệ 20/11năm 2014 20/11/2014 CĐCN  

H6.6.2.21 
Thông báo2 tổ chức đại hội thể dục thể thao Đại Học Đà Nẵng lần 

VIII-2013 

 1762/TB-GDTC 

12/04/2013 
ĐHĐN   

 
Thông báo3 tổ chức đại hội thể dục thể thao Đại Học Đà Nẵng lần 

IX-2015 

 1909/TB-

ĐHĐN 

20/04/2015 

ĐHĐN   

 
Điều lệ Đại hội thể dục thể thao sinh viên học sinh ĐHĐNlần thứ 

IX, 2015 

 357/QĐ- 

ĐHĐN 

19/01/2015 

ĐHĐN   

 
Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội TDTT HSSV ĐHĐN 

năm 2015 

98/QĐCĐCN 

19/3/2015 
 CĐCN   

H6.6.2.22 
Quyết định ban hành điều lệ Đại hội TDTT HSSV ĐHĐN lần thứ 

VIII-2013 

 592/QĐ 

01/02/2013 
ĐHĐN   

 Điều lệ Đại hội TDTT HSSV ĐHĐN lần thứ VIII-2013 01/02/2013 ĐHĐN   

 
Quyết định ban hành điều lệ Đại hội TDTT HSSV ĐHĐN 

năm2013 

 74/QĐ-

GĐT15/03/2013 
CĐCN   

 Danh sách tham dự đại hội TDTT Năm 2013 01/04/2013 CĐCN   
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 Danh sách tham dự đại hội TDTT Năm 2015 04/04/2015  CĐCN   

 Nội dung họp tổ chức tham dự đại hội TDTT SVHS Năm 2015 09/03/2015 CĐCN   

H6.6.2.23 Kỷ yếu đại hội thể dục, thể thao của SV từ năm 2015 Năm 2015 ĐHĐN  

H6.6.2.24 
 Cờ lưu niện của ban tổ đại hội thể thao ĐHĐN năm 2013, 2014, 

2015 
Năm 2014 CĐCN  

H6.6.2.25 Quyết định thành lập trung đội tự vệ Trường CĐCN 
144/QĐCĐCN 

27/05/2014 
CĐCN   

H6.6.2.26 
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Đội Thanh niên 

Xung kích 

 690/QĐ/CĐCN 

05/10/2011 
CĐCN   

H6.6.2.27 
Giấy đề nghị tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự tại ký túc 

xá trong ngày Noel và tết dương lịch 

28/4/2016 

08/12/2015 
CĐCN   

 
Kế hoạch và phương án tổ chức các hoạt động cho HSSV nội trú 

và triển khai phối hợp bảo vệ an ninh trật tự tại KTX 
10/12/2015 CĐCN  

 Lịch trực KTX 10/12/2015 CĐCN  

 
Quyết định chuẩn y Ban Đại diện HSSV nội trú năm học 2010-

2011 

291/QĐ-ĐHĐN 

23/11/2010 
CĐCN   

H6.6.2.28 
Báo cáo tham luận tại Hội nghị sơ kết 2 năm về công tác phối hợp 

đảm bảo ANTT và quản lý HSSV ngoại trú 
 17/10/2011 CĐCN   

H6.6.2.29 
 Thông báo của Hiệu trưởng về việc phân lịch trực dịp lễ Noel và 

Tết Dương lịch 2014 

197/TB-CĐCN 

8/12/2013 
CĐCN   

 
Công văn tăng cường bảo vệ lễ 30/4, 1/5 và 60 năm chiến thắng 

điện biên phủ 7/5/1954-7/5/2014 

2112/ĐHĐN 

5/04/2014 
ĐHĐN   

 
Công văn về việc tăng cường bảo vệ đêm Noel và tết dương lịch 

2013 

 8715/ĐHĐN/ 

10/12/2012 
ĐHĐN   

 
Thông báo của Hiệu trưởng về việc tăng cường trực đêm Noel 

(24/12/2013) 

 198/CĐCN/TB 

18/12/2013 
CĐCN   
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 Thông báo của Hiệu trưởng về việcphân công lịch trực tết 

Nguyên đán Giáp ngọ 2014 

 15/CĐCN 

22/01/2014 
CĐCN   

H6.6.2.30 
Quyết định thành lập Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ 

Doanh nghiệp trường CĐCN, ĐHĐN 

5819/QĐ-

ĐHĐN 

12/11/2010 

ĐHĐN   

H6.6.2.31 Thông báo tuyển dụng lao động đi làm việc tại Hàn Quốc 
01/TB-PMC 

8/8/2012 
Hà Nội  

 
Thông báo tuyển dụng CTY TNHH thực phẩm ong vàng chi 

nhánh Đà nẵng 
5/4/2013 Đà Nẵng  

 Công văn tuyển dụng thợ cơ khí 25/4/2014 Đà Nẵng  

H6.6.2.32 Quyết định thành lập câu lạc bộ “DaNang River Watch 
05/QĐ-HSSV-

CĐCN 
CĐCN  

 

 TIÊU CHÍ 6.3       

H6.6.3.1 
Công văn hướng dẫn tuần sinh hoạt công dân HSSV năm học 

2012-2013 

4692/ĐHĐN-

HSSV 14/08/2012 
ĐHĐN   

 
Công văn hướng dẫn tuần sinh hoạt công dân HSSV trong 

các trường ĐH, CĐ, TC năm học 2015-2016 

4146/BGDĐT-

CTHSSV 

14/8/2015 

BGDĐT   

 
Kế hoạch tổ chức tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên 

đầu khóa năm học 2014-2015 

153/KH-

CĐCN25/8/2014 
CĐCN   

 
Quyết định thành lập ban chỉ đạo tuần sinh hoạt công dân 

đầu khóa và đầu năm HSSV năm 2012-2013 

238/QĐ-

CĐCN20/8/2012 
CĐCN   

 
Quyết định thành lập ban chỉ đạo tuần sinh hoạt công dân 

đầu khóa và đầu năm HSSV cấp ĐHĐN năm 2015-2016 

4157/QĐ-

ĐHĐN14/08/2015 
ĐHĐN   

 
Quyết định thành lập ban chỉ đạo tuần sinh hoạt công dân – 

HSSV năm 2015-2016 

304/QĐ-CĐCN 

05/08/2015 
CĐCN   
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Lịch báo giảng tuần lễ sinh hoạt công dân khóa Cao đẳng 

liên thông năm học 2011-2012  
22/08/2011 CĐCN   

 
Lịch báo giảng tuần lễ sinh hoạt công dân khóa Cao đẳng 

liên thông năm học 2012-2013 
22/08/2012 CĐCN   

 
Báo cáo kết quả triển khai tuần sinh hoạt công dân – học 

sinh, sinh viên đầu khóa học kỳ I năm học 2013-2014 

 180/BC-CĐCN 

14/11/2013 
CĐCN   

H6.6.3.2 
Lịch học tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm khóa 10,11 cao 

đẳng và cao đẳng liên thông năm học 2012 
01/08/2012 CĐCN   

H6.6.3.3 
Kế hoach tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ biển và 

hải đảo Việt Nam năm 2013 trên thành phố Đà Nẵng 

444/UBND/ĐN 

15/05/2013 
UBND   

 
Công văn tổ chức triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật và 

biên giới quốc gia  

7569/ĐHĐN/VP 

24/11/2011 
ĐHĐN   

 
Kế hoach tổ chức triển lãm quần đảo Hoàng Sa- chủ quyền 

của Việt Nam tại các trường thành viên năm 2014 

13/KH-ĐHĐN 

02/01/2014 
ĐHĐN   

 
Kế hoach tăng cường chỉ đạo, phối hợp triển khai công tác an 

ninh trong các trường, đơn vị thành viên  

8443/KH-ĐHĐN 

10/12/2013 
ĐHĐN   

 Báo cáo tình hình quản lý sinh viên trên địa bàn Tp Đà nẵng 
5070/UBND-

NCPC 

UBND 

TPĐN 
 

 

Kết luận thanh tra về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tạm 

hoãn, miễn gọi nhập ngũ thời bình công dân nam trong độ 

tuổi gọi nhập ngũ đối với 5 trường Cao đẳng trên địa bàn Đà 

nẵng 

2458/KL-BCH 

21/11/2013 

BCH 

QUÂN SỰ 

 

  

 
Công văn hoạt động của học sinh sinh viên gây mất trật tự 

công công và khu dân cư  

1788/CV-CAQ 

01/12/2011 

CATP 

QUẬN HC 
 

 
Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn và hội thi văn nghệ phòng 

chống ma tuy, tội phạm năm học 2010-2011 
10/10/2011 CĐCN  
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Công văn đề nghị cử đội tuyển HSSV làm nòng cốt đại diện 

ĐHĐN tham gia hội thi tiểu phẩm tuyên truyền văn hóa giao 

thông thành phố năm 2014  

5065/ĐHĐN-

HSSV 28/8/2014 
ĐHĐN   

H6.6.3.4 
Báo cáo tổng kết tuần sinh hoạt công dân cho Sinh viên học 

sinh năm học 2012-2013 

86 BC-

CĐCN19/06/2013 
CĐCN   

H6.6.3.5 Thông báo nội dung sinh hoạt lớp hàng tháng 01/10/2015 CĐCN  

H6.6.3.6 Thông báo họp giáo viên chủ nhiệm toàn trường 
194/TB-CĐCN 

6/8/2015 
CĐCN  

H6.6.3.7 Kế hoạch tổ chức chiến dịch SVHS tình nguyện hè năm 2013   78/KH-CĐCN CĐCN   

 
Báo cáo tổng kết chiến dịch HSSV tình nguyện hè ĐHĐN 

năm 2013 

 80/BC/ĐTN-

ĐHĐN10/08/2013 
ĐHĐN   

H6.6.3.8 
Nghị quyết thành lập ban chỉ huy chiến dịch SVHS tình 

nguyện hè trường cao đẳng công nghệ  

 205/NQ-

ĐTN12/06/2013 
CĐCN   

H6.6.3.9 

Quyết định về việc phân công  nhiệm vụ các thành viên Bộ 

phận giúp việc BTV ĐU CĐCN về việc tiếp tụcđẩy mạnh 

học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM 

 01-QĐ/BPGV  

 06/12/2011 
CĐCN   

 
Quyết định thành lập ban chỉ đạo chiến dịch HSSV tình 

nguyện hè Trường CĐCN 

 586/QĐ-CĐCN-

07/06/2011 
 CĐCN   

 Kế hoạch tổ chức chiến dịch SVHS tình nguyện hè năm 2011  
 262/KH-CĐCN-

07/06/2011 
CĐCN   

 
Công văn phân bổ chỉ tiêu khen thưởng chiến dịch HSSV 

tình nguyện hè năm 2014 

418/CV/ĐHĐN-

ĐTN 08/08/2014 
ĐHĐN   

 Kế hoạch tổ chức chiến dịch SVHS tình nguyện hè năm 2013  
 78/KH-CĐCN 

10/6/2013 
CĐCN   

 Kế hoạch tổ chức chiến dịch SVHS tình nguyện hè năm 2011 
 2552/KH-ĐHĐN 

31/05/2011 
ĐHĐN   
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Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch HSSV tình 

nguyện hè Trường CĐCN năm 2013 

 205/QĐ-

CĐCN7/6/2013 
CĐCN   

 
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch HSSV tình 

nguyện hè Trường CĐCN năm 2014 

 166/QĐ-CĐCN 

07/06/2014 
CĐCN   

 Kế hoạch tổ chức chiến dịch SVHS tình nguyện hè năm 2014  
 3157/KH-ĐHĐN 

02/06/2014 
ĐHĐN   

 
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch HSSV tình 

nguyện hè ĐHĐN năm 2012 

 2763/QĐ-ĐHĐN 

29/05/2012 
ĐHĐN   

 
Công văn giới thiệu nhân sự tham gia chương trình tình 

nguyện quốc tế - chiến dịch TNH 2013 

 366/ĐTN-ĐHĐN 

20/06/2013 
ĐHĐN   

 
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo chiến dịch HSSV tình 

nguyện hè ĐHĐN năm 2013 

 2657/QĐ-ĐHĐN 

22/05/2013 
ĐHĐN   

 
Chương trình công tác hội và phong trào sinh viên ĐHĐN 

năm 2013 

05CT/HSV-ĐHĐN 

28/02/2013 
ĐHĐN   

 
Công văn đề xuất thay đổi địa điểm chương trình 2 chiến 

dịch tình nguyện hè ĐHĐN 2011 

214 CV/ĐTN-

ĐHĐN 06/06/2011 
ĐHĐN   

 
Công văn khảo sát địa điểm thực hiện chiến dịch tình nguyện 

hè ĐHĐN năm 2014  

 159 TTTT/ĐTN –

ĐHĐN 07/04/2014 
ĐHĐN   

H6.6.3.10 
Công văn thay đổi thời gian chương trình tình nguyện quốc 

tế - chuyến dịch TNH 2012 

 302/ĐTN –ĐHĐN 

29/06/2012 
ĐHĐN   

 
Kế hoạch tổ chức mitting và diễu hành hưởng ứng tháng 

hành động phòng chống HIV/AIDS năm 2011 

 60/KH-BCĐ 

23/11/2011 

UBND/ 

P.TB  
  

 
Chương trình hội thảo, tập huấn và tuyên truyền phòng 

chống tội phạm và ma túy trong HSSV năm 2012 
 25/11/2012 ĐHBK   

 
Tổ chức mitting và diễu hành hưởng ứng tháng hành động 

quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2013 
27/11/2013 

UBND/ 

P.TB  
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H6.6.3.11 

Kế hoạch tổ chức phát động tuyên truyền các biện pháp 

phòng, chống các bệnh truyền nhiễm mùa Đông – xuân trên 

địa bàn phường Thanh Bình 

 17/KH- UBND 

29/03/2011 

UBND/ 

P.TB  
  

 Giấy mời đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng công nghệ 31/0/2011 
UBND/ 

P.TB  
 

 Công văn về giáo dục sức khỏe 
12/CV/GDSK 

21/01/2013 

Sở Y Tế 

ĐN 
 

 
Công văn về việc triển khai công tác phòng chống dịch sốt 

xuất huyết 

8552/ĐHĐN 

03/12/2012 
ĐHĐN  

H6.6.3.12 
Công văn tăng cường công tác phòng, chống bệnh xuất huyết 

và các dịch bệnh khác trong các tháng cao điểm 

 8546/UBND –VX 

26/09/2013 

UBND/ TP 

ĐN 
  

H6.6.3.13 
Công văn tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 2 năm 2013, 2014, 

2015 

14 ĐTNCQ-

ĐHĐN21/5/2013 

ĐTNCQ/Đ

HĐN 
 

H6.6.3.14 
Trích ngang danh sách đoàn viên ưu tú đề nghị giới thiệu đối 

tượng Đảng  
 15/4/2013 CĐCN  

H6.6.3.15 
Thông báo hoàn chỉnh thông tin của học viên lớp bồi dưỡng 

nhận thức về Đảng Cộng Sản Việt Nam năm 2013 

147-TB/BTV 

13/12/2013 
CĐCN  

 
Thông báo triệu tập lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng 

Sản Việt Nam năm 2011 
29/11/2011 CĐCN  

 
Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng 

sản Việt Nam năm 2013 

 591- BT/BTV 

10/10/2013 
ĐHĐN  

 Danh sách lớp nhận thức về Đảng tháng 12/2011 2/12/2011 CĐCN   

 Danh sách lớp nhận thức về Đảng năm 2013 20/1/2014 ĐHĐN   

 
Thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Cộng 

sản Việt Nam năm 2011 

 40 TB/DU 

16/11/2011 
ĐHĐN   
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 Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng  
 29 NQ-ĐTN 

23/2/2012 
ĐHĐN  

 
Danh sách đoàn viên được nhận giấy chứng nhận học lớp 

nhận thức về Đảng tháng 12/2012 
15/12/2012 ĐHĐN   

H6.6.3.16 
Kế hoạch tổ chức hội trại truyền thống Festival tuổi trẻ 

ĐHĐN 2014-nối tiếp chặn đường thành công 

93KH/ĐHĐN-

ĐTN 

 21/02/2014 

ĐHĐN   

 Kế hoạch hội trại kỹ năng sinh viên ĐHĐN 2012  
 60 KH/ĐHĐN-

ĐTN 03/05/2012 
ĐHĐN   

 

Thông báo số 1 Các nội dung tổ chức hội trại truyền thống 

Festival tuổi trẻ ĐHĐN 2014-nối tiếp chặng đường thành 

công  

 398-KH/ĐHĐN-

ĐTN 28/03/2014 
ĐHĐN  

H6.6.3.17 
Thông báo về việc triển khai đăng ký học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016 

116/TB-CĐCN 

25/03/2016 
CĐCN  

 Danh sách lớp nhận thức về Đảng cho SV Năm 2015 CĐCN  

 

 TIÊU CHÍ 6.4    

H6.6.4.1 Sứ mạng và tầm nhìn CĐCN 267/QĐ-CĐCN 2015 CĐCN  

H6.6.4.2 Qui định tổ chức thi sát hạch chuẩn đầu ra Ngoại ngữ - Tin 

học cấp Cao đẳng 

http://daotao.dct.udn.vn/QuicheThiCDR.htm 

Công khai chuẩn đầu ra của các ngành 

2014 

 

 

14/10/2015 

CĐCN  

H6.6.4.3 Lãnh đạo CĐCN thăm và làm việc với các Đại học tại Tp. 

HCM và Doanh nghiệp tại Đồng nai 

Thư mời tọa đàm “Đào tạo cử nhân các ngành xây dựng gắn 

với nhu cầu thực tiễn của xã hội” 

13/8/2013 

 

 

9/2014 

 

 

CĐCN 
 

http://daotao.dct.udn.vn/QuicheThiCDR.htm
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H6.6.4.4 Phiếu khảo sát đối với cựu sinh viên 

Kết quả khảo sát điều chỉnh chương trình đào tạo 2015 

(Dành cho cựu sinh viên) 

2010 

12/6/2015 

 

CĐCN  

H6.6.4.5 Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm học 2013-2014 

Kết quả khảo sát sinh viên năm học 2012-2013 

283/BC-CĐCN 

10/2015 

CĐCN 
 

H6.6.4.6 Phiếu khảo sát sinh viên tốt nghiệp 2015 CĐCN  

H6.6.4.7 Kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2013-2014 2014 CĐCN  
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DANH MỤC VÀ MÃ MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 7 

Mã 

minh 

chứng 

Tên minh chứng 
Số, ngày /tháng ban 

hành 

Nơi ban 

hành 
Ghi chú 

 TIÊU CHÍ 7.1    

H7.7.1.1 Quyết định ban hành sứ mạng, tầm nhìn của Trường CĐCN, 

ĐHĐN 

267/QĐ-CĐCN 

17/6/2015 

CĐCN  

H7.7.1.2 Quyết định ban hành Chiến lược phát triển KHCN của ĐHĐN 

đến năm 2020 

2468/QĐ-ĐHĐN 

22/5/2015 

ĐHĐN  

H7.7.1.3 Quy chế chi tiêu nội bộ của ĐHĐN  199/QĐ-ĐHĐN 

10/01/2012 

ĐHĐN 

 

 

 Quyết định ban hành Phụ lục Quy chế chi tiêu nội bộ của 

Trường CĐCN 

306/QĐ-CĐCN 

27/9/2012 

CĐCN  

H7.7.1.4 Quy định về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt 

động KHCN của ĐHĐN 

2682/QĐ-ĐHĐN 

03/6/2015 

ĐHĐN  

H7.7.1.5 Công văn cấp kinh phí KHCN năm 2011 1184/ĐHĐN-KH 

11/3/2011 

ĐHĐN  

 Công văn kết quả tuyển chọn và kinh phí đề tài cấp cơ sở 2011 1128/ĐHĐN-

KHCNMT 09/3/2011 

ĐHĐN   

 Công văn cấp kinh phí KHCN năm 2012 1425/ĐHĐN- 

KHCNMT 29/3/2012 

ĐHĐN 

 

 

 Quyết định giao nhiệm vụ NCKH và phát triển công nghệ cấp 

cơ sở (do trường quản lý) năm 2012 

5942/QĐ-ĐHĐN-

KHCNMT 

ĐHĐN   

 Công văn kết quả tuyển chọn và kinh phí đề tài cấp ĐHĐN 

2013  

1839/ĐHĐN- 

KHCNMT 18/4/2013 

ĐHĐN 

 

 

 Quyết định hỗ trợ kinh phí cho các đề tài NCKH của sinh viên 175/QĐ-CĐCN   
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năm 2013 27/5/2013 

 Cv kết quả tuyển chọn và kinh phí đề tài cấp ĐHĐN 2013 đợt 

bổ sung 

9195/ĐHĐN- 

KHCNMT 

25/12/2013 

ĐHĐN 

 

 

 Công văn kết quả tuyển chọn và kinh phí đề tài cấp ĐHĐN 

2014 

2548/ĐHĐN- 

KHCNMT 12/5/2014 

ĐHĐN 

 

 

 Quyết định phê duyệt danh mục đề tài KHCN cấp cơ sở năm 

2014 

83/QĐ-CĐCN 

13/3/2014 

CĐCN   

 Công văn thông báo kết quả tuyển chọn và kinh phí đề tài cấp 

ĐHĐN 2015 

3172/ĐHĐN- 

KHCNMT 23/6/2015 

ĐHĐN 

 

 

 Quyết định phê duyệt danh mục và cấp kinh phí đề tài KHCN 

cấp cơ sở năm 2015 

110/QĐ-CĐCN 

17/3/2015 

CĐCN   

 Quyết định phê duyệt Danh mục đề tài sinh viên NCKH Trường 

Cao đẳng Công nghệ năm 2015 

74/QĐ-CĐCN 

12/02/2015 

CĐCN   

H7.7.1.6 Tờ trình đăng ký thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2011 202/TT-CĐCN-

QLKH 18/3/2011 

CĐCN   

 Tờ trình đăng ký thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2012 08/CĐCN-QLKH 

06/02/2012 

CĐCN  

 Tờ trình đăng ký thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở (do ĐHĐN 

quản lý) năm 2012 

10/TT-CĐCN-QLKH 

07/02/2012 

CĐCN   

 Công văn báo cáo hoạt động KHCN năm 2013 33/CĐCN-QLKH 

&HTQT 29/3/2013 

CĐCN   

 Xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN năm 2014 15/CĐCN- 

QLKH&HTQT 

29/1/2013 

CĐCN 

 

 

 Tờ trình đăng ký thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở (do ĐHĐN 

quản lý) năm 2014 

17/CĐCN-QLKH 

&HTQT 12/02/2014 

CĐCN   
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 Tờ trình đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 

2014 

43/TTr-CĐCN-

QLKH &HTQT 

13/3/2014 

CĐCN   

 Xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN năm 2015 104/CĐCN-

QLKH&HTQT 

06/6/2014 

CĐCN 

 

 

 

H7.7.1.7 Kế hoạch tài chính cho hoạt động KHCN năm 2012 KH2012 16/01/2012 CĐCN   

 Kế hoạch hoạt động KHCN năm 2013 20/4/2013 CĐCN   

 Kế hoạch hoạt động KHCN năm 2014 46/KH-CĐCN 

14/3/2014 

CĐCN 

CĐCN 

 

 Kế hoạch hoạt động KHCN năm 2015 122/KH-CĐCN 

27/5/2015 

CĐCN  

H7.7.1.8 

 

Công văn đăng kí đề tài KHCN cấp Bộ năm 2011, cấp cơ sở 

năm 2010 và nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ, cấp cơ sở năm 

2009 

- 54/CĐCN-QLKH 

&HTQT 26/5/2010 

CĐCN 

 

 

 Công văn đăng kí đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2011 

 

138/CĐCN-QLKH 

&HTQT 22/11/2010 

CĐCN 

 

 

 Công văn đăng kí đề tài KHCN cấp Bộ, cấp cơ sở năm 2011 và 

nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ, cấp cơ sở năm 2010 

152/CĐCN-QLKH 

&HTQT 20/10/2009 

CĐCN 

 

 

 Công văn đăng kí đề tài KHCN cấp ĐHĐN, cấp trường năm 

2012 và đề xuất nhiệm vụ KHCN cấp Bộ, cấp Nhà nước năm 

2013 

- 337/CĐCN-QLKH 

&HTQT 08/11/2011 

CĐCN 

 

 

 Công văn đăng kí đề tài KHCN các cấp năm 2014 

 

176/CĐCN-QLKH 

&HTQT 12/11/2013 

CĐCN 

 

 

 Công văn đăng kí đề tài KHCN các cấp năm 2015 225/CĐCN-QLKH 

&HTQT 10/11/14 

CĐCN 

 

 

 Công văn đăng kí đề tài KHCN các cấp năm 2016 317/CĐCN-QLKH CĐCN   
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&HTQT 30/11/2015 

H7.7.1.9 Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý đề tài cấp cơ sở 

do Trường Cao đẳng Công nghệ quản lý 

447/QĐ-CĐCN 

29/12/2014 

CĐCN   

H7.7.1.10 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp 

trường năm 2011 

401/QĐ-CĐCN-KH 

07/01/2011 

CĐCN  

 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp 

trường năm 2012 

04 – 05 /QĐ-CĐCN-

KH 10/01/2012 

CĐCN  

 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp 

ĐHĐN năm 2012 

10/QĐ-CĐCN-KH 

12/01/2012 

CĐCN  

 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp 

trường năm 2013 

02, 03/QĐ-CĐCN 

04/1/2013 

CĐCN  

 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp 

ĐHĐN năm 2013 

20/QĐ-CĐCN 

15/01/2013 

CĐCN  

 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp 

trường năm 2014 

471 - 479/QĐ- 

CĐCN 30/12/2013 

CĐCN  

 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp cơ 

sở năm 2015. Nhóm ngành: Kỹ thuật Xây dựng và Công nghệ 

Hóa học 

26/QĐ-CĐCN 

23/1/2015 

CĐCN  

 Quyết định thành lập Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp cơ 

sở năm 2015. Nhóm ngành: Điện và Cơ khí 

27/QĐ-CĐCN 

23/1/2015 

CĐCN 

 

 

H7.7.1.11 Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì đề 

tài KHCN cấp trường năm 2011 

20/01/2011 CĐCN  

 Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn chủ trì đề tài KHCN cấp 

trường năm 2012 

13/01/2012 

 

CĐCN 

 

 

 Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn chủ trì đề tài KHCN cấp 

trường năm 2013 

11/01/2013 CĐCN   

 Biên bản họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn chủ trì và xác định 23/4/2014 ĐHĐN  
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kinh phí đề tài KHCN cấp ĐHĐN năm 2014 

 Biên bản họp Hội đồng tuyển chọn đề tài KHCN cấp cơ sở năm 

2015 

29/01/2015 CĐCN   

H7.7.1.12 Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở năm 

2011 

18/3/2011 CĐCN  

 Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở năm 

2012 

30/3/2012 CĐCN   

 Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở năm 

2013 

28/3/2013 CĐCN   

 Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở năm 

2014 

14/3/2014 CĐCN   

 Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở năm 

2015 

16/3/2015 CĐCN   

H7.7.1.13 Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài 

NCKH cấp cơ sở (năm 2011) 

802/CĐCN-QĐ 

30/11/2011 

CĐCN   

 Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH cấp 

cơ sở (năm 2011) 

04/12/2011 CĐCN  

 Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài 

KHCN cấp cơ sở (năm 2012) 

481/QĐ-CĐCN 

06/12/2012 

CĐCN  

 Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH cấp 

cơ sở (năm 2012) 

14/12/2012 

 

CĐCN  

 Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài 

KHCN cấp cơ sở (năm 2012) 

802/CĐCN-QĐ 

30/11/2011 

CĐCN  

 Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài 

KHCN cấp cơ sở (năm 2014) 

369/QĐ-CĐCN 

4/12/2014 

CĐCN  

 Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH cấp 

cơ sở (năm 2014) 

06/12/2014 CĐCN  
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 Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài 

KHCN cấp cơ sở năm 2015 

570/QĐ-CĐCN 

26/11/2015 

CĐCN 

 

 

 Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH cấp 

cơ sở năm 2015 

05/12/2015 CĐCN 

 

 

H7.7.1.14 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của các Nhóm 

Nghiên cứu – Giảng dạy thuộc ĐHĐN và các trường thành viên 

518/QĐ-ĐHĐN 

9/2/2011 

ĐHĐN   

 Quyết định về việc ban hành Quy định thành lập và hoạt động 

của các Nhóm Học tập - Nghiên cứu (Study - Research Team) 

thuộc Trường Cao đẳng Công nghệ  

477/QĐ-CĐCN 

13/10/2015 

CĐCN   

H7.7.1.15 Quyết định thành lập nhóm Nghiên cứu và Giảng dạy “Vật liệu 

tổng hợp và ứng dụng”  

4866/QĐ-ĐHĐN-

KHCNMT 20/8/2014 

ĐHĐN  

H7.7.1.16 Quyết định thành lập nhóm Nghiên cứu và Giảng dạy “Kỹ thuật 

Máy tính - Truyền thông và Điều khiển Tự động” 

342/QĐ-CĐCN 

01/9/2015 

CĐCN  

H7.7.1.17 Báo cáo tổng kết công tác năm học 2012-2013 và chương trình 

công tác năm học 2013-2014 

09/9/2013 Phòng 

QLKH&

HTQT 

 

 Báo cáo tổng kết công tác năm học 2013-2014 và chương trình 

công tác năm học 2014-2015 

30/6/2014 Phòng 

QLKH&

HTQT 

 

 Báo cáo tổng kết công tác năm học 2014-2015 và chương trình 

công tác năm học 2015-2016 

25/6/2015 Phòng 

QLKH&

HTQT 

 

 

 TIÊU CHÍ 7.2    

H7.7.2.1 Quyết định về việc ban hành Quy định về Quản lý đề tài KHCN 

cấp ĐHĐN 

4030/QĐ-ĐHĐN 

06/8/2015 

ĐHĐN  

H7.7.2.2 Quyết định về việc ban hành Quy định về Tiêu chuẩn năng lực và 2682/QĐ-ĐHĐN ĐHĐN  



-209- 

đạo đức trong các hoạt động KHCN của ĐHĐN  03/6/2015 

H7.7.2.3 Quyết định về việc ban hành Quy định về Quản lý hoạt động sở 

hữu trí tuệ trong ĐHĐN  

2681/QĐ-ĐHĐN 

03/6/2015 

ĐHĐN  

H7.7.2.4 Quyết định về việc ban hành Quy định về Khen thưởng KHCN 

của Trường CĐCN, ĐHĐN 

173/QĐ-CĐCN 

25/5/2014 

CĐCN  

 Quyết định về việc ban hành Quy định về Khen thưởng KHCN 

của Trường CĐCN, ĐHĐN 

549/QĐ-CĐCN 

13/11/2015 

CĐCN 

 

 

H7.7.2.5 

 

Nghị quyết về việc đẩy mạnh hoạt động NCKH, chuyển giao 

công nghệ, quan hệ doanh nghiệp và đào tạo sau đại học. 

60-NQCĐ/ĐU 

04/8/2011 

Đảng ủy 

ĐHĐN 

 

 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 60-NQCĐ/ĐU 

04/8/2011 của Đảng ủy ĐHĐN 

35-CTHĐ/ĐU-BGH 

19/9/2011 

Đảng ủy 

Trường 

 

 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị chuyên đề 

triển khai thực hiện Nghị quyết 60-NQCĐ/ĐU của Đảng ủy 

ĐHĐN  

72/QĐ-CĐCN 

23/3/2012 

CĐCN   

 Công văn tham gia Hội nghị chuyên đề triển khai thực hiện Nghị 

quyết 60-NQCĐ/ĐU của Đảng ủy ĐHĐN 

33/CĐCN 

22/3/2012 

CĐCN   

H7.7.2.6 Biên bản ghi nhớ với Đại học Kristianstad, Thụy Điển 08/10/2014 CĐCN  

H7.7.2.7 Tờ trình đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2011 202/TT-CĐCN-

QLKH 18/3/2011 

CĐCN  

 Tờ trình đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2012 08/TT-CĐCN-

QLKH 06/02/2012 

CĐCN 

 

 

 Tờ trình đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở do ĐHĐN 

quản lý năm 2012 

10/TT-CĐCN-

QLKH 07/02/2012 

CĐCN 

 

 

 Tờ trình đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2013 10/TT-CĐCN-

QLKH &HTQT 

18/1/2013 

CĐCN  

 Tờ trình đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở do ĐHĐN 09/TT-CĐCN- CĐCN  
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quản lý năm 2013 QLKH &HTQT 

21/1/2013 

 Tờ trình đăng ký thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở do ĐHĐN 

quản lý năm 2014 

17/CĐCN-QLKH 

&HTQT 12/02/2014 

CĐCN  

 Tờ trình đăng ký thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở năm 2014 43/TTr-CĐCN-

QLKH & HTQT 

13/3/2014 

CĐCN  

 Tờ trình đăng ký thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở do ĐHĐN 

quản lý năm 2015 

09/TTr-CĐCN 

20/01/2015 

CĐCN  

H7.7.2.8 Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài 

KHCN cấp cơ sở năm 2012 (do Trường Cao đẳng Công nghệ 

quản lý) 

481/QĐ-CĐCN 

06/12/2012 

CĐCN   

 Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ 

sở năm 2012 

14/12/2012 CĐCN   

 Phiếu đánh gia nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2012 14/12/2012 CĐCN   

 Bản nhận xét phản biện đề tài KHCN năm 2012 5/12/2012 CĐCN  

 Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài 

KHCN cấp cơ sở năm 2013 (do Đại học Đà Nẵng quản lý) 

8227/QĐ-ĐHĐN-

KHCNMT 

04/12/2013 

CĐCN   

 Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ 

sở năm 2013 do Đại học Đà Nẵng quản lý 

11/12/2013 CĐCN   

 Biên bản bàn giao sản phẩm đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2013 17/12/2013 CĐCN   

 Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài 

KHCN cấp cơ sở năm 2014 

369/QĐ-CĐCN 

04/12/2014 

CĐCN   

 Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ 6/12/2014 CĐCN   
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sở năm 2014 

 Phiếu đánh gia nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở 6/12/2014 CĐCN   

 Bản nhận xét phản biện đề tài KHCN cấp trường 5/12/2014 CĐCN  

 Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài 

KHCN cấp cơ sở năm 2015 (do Trường Cao đẳng Công nghệ 

quản lý) 

571/QĐ-CĐCN 

26/11/2015 

CĐCN   

 Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ 

sở năm 2015 

5/12/2015 CĐCN   

 Phiếu đánh gia nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2015 5/12/2015 CĐCN   

 Bản nhận xét phản biện đề tài KHCN cấp trường năm 2015 5/12/2015 CĐCN  

 Biên bản bàn giao sản phẩm đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2015 14/12/2015 CĐCN   

H7.7.2.9 Quyết định thành lập Ban Tổ chức “Hội nghị tập huấn công tác 

nghiên cứu khoa học” 

271/QĐ-CĐCN 

30/8/2013 

CĐCN 

 

 

H7.7.2.10 Kế hoạch tổ chức Hội nghị Khoa học Trường CĐCN năm 2012 

nhân kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển 

09/11/2012 CĐCN 

 

 

 Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Tổ Thư ký Hội nghị Khoa học 

Trường CĐCN năm 2012 

378/QĐ-CĐCN 

15/11/2012 

CĐCN  

H7.7.2.11 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thảo “Năng lượng và Tự 

động hóa Công nghiệp” của Siemens 

293/QĐ-CĐCN 

12/9/2013 

CĐCN  

 Kế hoạch và biên bản Hội thảo “Soạn giảng và dạy học trong 

chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng” 

12/9/2013 Khoa 

KTXD, 

CĐCN 

 

 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thảo “Giới thiệu công 

nghệ lập trình ứng dụng trên thiết bị di động” 

315/QĐ-CĐCN 

26/9/2013 

CĐCN  
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 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thảo “Giới thiệu các thiết 

bị điều khiển của Shinko Technos” 

355/QĐ-CĐCN 

18/10/2013 

CĐCN  

 Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Ban Thư ký của Hội thảo 

“Ứng dụng công nghệ mới trong công trình xanh năm 2015” 

96/QĐ-CĐCN 

05/3/2015 

CĐCN  

H7.7.2.12 Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban Hội nghị Sinh 

viên NCKH Trường Cao đẳng Công nghệ năm 2011 

531/QĐ-CĐCN-KH 

04/5/2011 

CĐCN  

 Quyết định hỗ trợ kinh phí cho các đề tài NCKH của sinh viên 

Trường Cao đẳng Công nghệ năm 2011 

555/CĐCN-QĐ 

19/5/2011 

CĐCN  

 Quyết định hỗ trợ kinh phí hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài 

NCKH Trường Cao đẳng Công nghệ năm 2012 

323/QĐ-CĐCN-KH 

11/10/2012 

CĐCN  

 Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2013 15/4/2013 CĐCN  

 Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Biên tập Hội nghị Sinh 

viên NCKH năm 2013 

120/QĐ-CĐCN 

16/4/2013 

CĐCN  

 Quyết định thành lập các Tiểu ban Hội nghị Sinh viên NCKH 

năm 2013 

134/QĐ-CĐCN 

04/5/2013 

CĐCN  

 Quyết định khen thưởng sinh viên thực hiện đề tài NCKH năm 

2013 

171/QĐ-CĐCN 

21/5/2013 

CĐCN  

 Quyết định hỗ trợ kinh phí cho các đề tài NCKH của sinh viên 

năm 2013 

175/QĐ-CĐCN 

27/5/2013 

CĐCN  

 Kế hoạch tổ chức Hội nghị Sinh viên NCKH năm 2015 14/4/2015 CĐCN  

 Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Biên tập Hội nghị Sinh 

viên NCKH năm 2015 

179/QĐ-CĐCN 

04/5/2015 

CĐCN   

 Quyết định thành lập các Tiểu ban Hội nghị Sinh viên NCKH 

năm 2015 

201/QĐ-CĐCN 

12/5/2015 

CĐCN   

 Quyết định khen thưởng sinh viên đạt giải trong Hội nghị Sinh 

viên NCKH năm 2015 

218/QĐ-CĐCN 

18/5/2015 

CĐCN   
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H7.7.2.13 Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ hỗ trợ kỹ thuật Cuộc thi 

sáng tạo robot Trường Cao đẳng Công nghệ năm 2014 

105/QĐ-CĐCN 

03/4/2015 

CĐCN  

 Thông báo kết luận tại cuộc họp Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo 

robot Trường Cao đẳng Công nghệ năm 2014 

63/CĐCN-QLKH& 

HTQT 14/4/2015 

CĐCN  

 Quyết định phân công giáo viên hướng dẫn các đội tuyển tham 

gia Cuộc thi sáng tạo robot Trường Cao đẳng Công nghệ năm 

2014 

112/QĐ-CĐCN 

18/4/2014 

CĐCN  

 Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Tổ hỗ trợ kỹ thuật Cuộc thi 

sáng tạo robot Trường Cao đẳng Công nghệ năm 2015 

178/QĐ-CĐCN 

04/5/2015 

CĐCN  

 QĐ thành lập Ban Giám khảo, Tổ Trọng tài, Tổ Thư ký Cuộc thi 

sáng tạo robot Trường Cao đẳng Công nghệ năm 2015 

245/QĐ-CĐCN 

01/6/2015 

CĐCN  

 Phân công công tác tổ chức Cuộc thi sáng tạo robot Trường Cao 

đẳng Công nghệ năm 2015 

126/KH-CĐCN 

01/6/2015 

CĐCN  

H7.7.2.14 Kỷ yếu Hội nghị SV NCKH năm 2011 5/2011 CĐCN  

 Kỷ yếu Hội nghị SV NCKH năm 2013 5/2013 CĐCN  

 Kỷ yếu Hội nghị SV NCKH năm 2015 15/5/2015 CĐCN  

H7.7.2.15 Tuyển tập Báo cáo tham luận Hội thảo “Nhà trường và Doanh 

nghiệp: Hợp tác trong đào tạo và tuyển dụng” 

17/10/2014 CĐCN  

H7.7.2.16 Thông báo viết bài báo cho Tập san KHCN năm 2012 Trường 

CĐCN 

79/CĐCN-QLKH 

&HTQT 22/5/2012 

CĐCN  

 Quyết định hỗ trợ kinh phí viết bài báo khoa học được đăng tại 

Tạp chí KHCN ĐHĐN số 11 (60) 2012, quyển 2 

389/QĐ-CĐCN 

04/12/2012 

CĐCN  

H7.7.2.17 Yêu cầu chuyển kinh phí hỗ trợ 17/01/2014 CĐCN   

 Tờ trình về việc xin kinh phí hỗ trợ công tác tổ chức lễ xuất quân 

của 2 đội tuyển tham dự Cuộc thi Lái xe sinh thái, Tiết kiệm 

nhiên liệu Honda 2014 

07/3/2014 CĐCN   

 Đơn đăng ký tham dự Cuộc thi Lái xe sinh thái – Tiết kiệm nhiên  CĐCN  
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liệu Honda 2015 

H7.7.2.18 Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở năm 

học 2013-2014 

205/QĐ-CĐCN 

18/6/2014 

CĐCN  

 Biên bản họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở năm học 

2013-2014 

30/6/2014 CĐCN  

 Báo cáo kết quả thực hiên sáng kiến là giải pháp công tác năm 

học 2013-2014 

6/2014 CĐCN   

 Thông báo về việc tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến cải 

tiến 

68/TB-CĐCN 

20/4/2015 

CĐCN   

 Quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp cơ sở năm 

2015 

262/QĐ-CĐCN 

11/6/2015 

CĐCN  

H7.7.2.19 Quyết định khen thưởng KHCN của Trường Cao đẳng Công 

nghệ, Đại học Đà Nẵng năm 2014 

197/QĐ-CĐCN 

14/7/2014 

CĐCN  

 Quyết định khen thưởng KHCN của Trường Cao đẳng Công 

nghệ, Đại học Đà Nẵng năm 2014 

274/QĐ-CĐCN 

12/9/2014 

CĐCN  

 Quyết định khen thưởng KHCN của Trường Cao đẳng Công 

nghệ, Đại học Đà Nẵng năm 2014 

275/QĐ-CĐCN 

12/9/2014 

CĐCN  

 Quyết định khen thưởng KHCN của Trường Cao đẳng Công 

nghệ, Đại học Đà Nẵng năm 2014 

332/QĐ-CĐCN 

03/11/2014 

CĐCN  

 Quyết định khen thưởng KHCN năm học 2014-2015 559/QĐ-CĐCN 

19/11/2015 

CĐCN  

 Quyết định khen thưởng KHCN cho tác giả có công bố khoa học 

trên tạp chí quốc tế 

563/QĐ-CĐCN 

01/12/2015 

CĐCN   

 Quyết định khen thưởng KHCN cho tác giả có công bố khoa học 

đăng trong Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế 

564/QĐ-CĐCN 

01/12/2015 

CĐCN   

 Quyết định khen thưởng KHCN cho tác giả có công bố khoa học 

đăng trong Kỷ yếu Hội thảo quốc tế 

590/QĐ-CĐCN 

01/12/2015 

CĐCN   
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 Quyết định khen thưởng KHCN cho tác giả có công bố khoa học 

đăng trong Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế 

591/QĐ-CĐCN 

01/12/2015 

CĐCN   

 Quyết định khen thưởng KHCN cho tác giả có công bố khoa học 

đăng trong Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế 

592/QĐ-CĐCN 

01/12/2015 

CĐCN   

 Quyết định khen thưởng KHCN cho tác giả có công bố khoa học 

đăng trong Kỷ yếu Hội nghị khoa học 

666/QĐ-CĐCN 

30/12/2015 

CĐCN   

 Quyết định khen thưởng KHCN cho tác giả có công bố khoa học 

đăng trong Tạp chí Hội nghị khoa học 

667/QĐ-CĐCN 

30/12/2015 

CĐCN   

 Quyết định khen thưởng KHCN cho tác giả có công bố khoa học 

đăng trong Tạp chí Hội nghị khoa học 

668/QĐ-CĐCN 

30/12/2015 

CĐCN   

 Quyết định khen thưởng KHCN cho tác giả có công bố khoa học 

đăng trong Kỷ yếu Hội thảo quốc tế 

669/QĐ-CĐCN 

30/12/2015 

CĐCN   

 Quyết định khen thưởng KHCN cho tác giả có công bố khoa học 

đăng trong Tạp chí Hóa học – Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 

29/QĐ-CĐCN 

22/01/2016 

CĐCN   

 Quyết định khen thưởng KHCN cho tác giả có công bố khoa học 

đăng trong Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc tế 

30/QĐ-CĐCN 

22/01/2016 

CĐCN   

 Quyết định khen thưởng KHCN cho tác giả có công bố khoa học 

đăng trong tạp chí khoa học 

31/QĐ-CĐCN 

22/01/2016 

CĐCN   

 Quyết định khen thưởng KHCN cho tác giả có công bố khoa học 

đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế 

32/QĐ-CĐCN 

22/01/2016 

CĐCN   

H7.7.2.20 Quyết định khen thưởng sinh viên thực hiện đề tài NCKH năm 

2011 

551/CĐCN-QĐ-KH 

16/5/2011 

CĐCN   

 Quyết định khen thưởng sinh viên thực hiện đề tài NCKH năm 

2012 

168/QĐ-CĐCN-KH 

22/5/2012 

CĐCN  

 Quyết định khen thưởng sinh viên thực hiện đề tài NCKH năm 

2013 

171/QĐ-CĐCN 

21/5/2013 

CĐCN  

 Quyết định khen thưởng sinh viên đạt giải trong Hội nghị sinh 218/QĐ-CĐCN CĐCN  
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viên NCKH năm 2015 18/5/2015 

H7.7.2.21 QĐ khen thưởng sinh viên tham gia Cuộc thi Lái xe sinh thái – 

Tiết kiệm nhiên liệu Honda  

203/QĐ-CĐCN 

13/5/2015 

CĐCN  

H7.7.2.22 Quyết định khen thưởng các đội đoạt giải trong Cuộc thi sáng tạo 

Robot Trường CĐCN năm 2014 

141/QĐ-CĐCN 

20/5/2014 

CĐCN  

 Quyết định khen thưởng các đội đoạt giải trong Cuộc thi sáng tạo 

Robot Trường CĐCN năm 2015 

265/QĐ-CĐCN 

15/6/2015 

CĐCN  

H7.7.2.23 Giấy khen cho các sinh viên có báo cáo khoa học đạt giải tại Hội 

nghị Sinh viên NCKH Đại học Đà Nẵng lần thứ VII năm 2010 

2098/QĐKT 

12/6/2010 

ĐHĐN 

 

 

 Bằng khen cho sinh viên đạt giải Ba “Giải thưởng Sáng tạo Kỹ 

thuật Việt Nam VIFOTEC năm 2010” 

261/QĐKT 

30/12/2010 

Quỹ Hỗ 

trợ Sáng 

tạo Kỹ 

thuật Việt 

Nam 

 

 Bằng khen cho sinh viên đạt giải Ba “Sinh viên NCKH” năm 

2010 

6019/QĐ-BGDĐT 

24/12/2010 

Bộ 

GD&ĐT 

 

 Giấy chứng nhận cho sinh viên đạt giải Ba Cuộc thi “Go Green in 

the City” do Công ty Schneider Electric Việt Nam tổ chức tháng 

6/2015 

6/2015 Schneider 

Electric 

Việt Nam 

 

H7.7.2.24 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thảo “Giới thiệu Năng 

lượng và Tự động hóa công nghiệp của Siemens” (Siemens) 

293/QĐ-CĐCN 

12/9/2013 

CĐCN 

 

 

 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thảo “Probiotic và sức 

khỏe” (Yakult) 

314/QĐ-CĐCN 

26/9/2013 

CĐCN  

 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thảo “Giới thiệu công 

nghệ lập trình ứng dụng trên thiết bị di động” (Gameloft) 

315/QĐ-CĐCN 

26/9/2013 

CĐCN  

 Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thảo “Giới thiệu các thiết 

bị điều khiển của Shinko Technos” (Shinko Technos) 

355/QĐ-CĐCN 

18/10/2013 

CĐCN  
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H7.7.2.25 TB viết bài cho Hội thảo Quốc tế “Đa dạng sinh thái: Những 

thách thức trong một môi trường đang thay đổi ở Đông Nam Á” 

117/CĐCN 

31/7/2012 

CĐCN  

 

 TIÊU CHÍ 7.3    

H7.7.3.1 Danh mục đề tài NCKH từ năm 2011 đến năm 2015 29/12/2015 CĐCN  

H7.7.3.2 Biên bản bàn giao sản phẩm đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2015 12/2015 CĐCN   

H7.7.3.3 Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở 

do ĐHĐN quản lý “Xây dựng chương trình quản lý văn thư lưu trữ 

tại Trường Cao đẳng Công nghệ” (T2010-06-14) 

28/12/2010 CĐCN  

 Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở 

“Xây dựng hệ thống quản lý vật tư trên nền web, ứng dụng Tổ Tài vụ 

Trường Cao đẳng Công nghệ” (T2011-06-13) 

02/12/2011 CĐCN  

 Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KHCN cấp Bộ 

“Xây dựng mô hình quản lý đào tạo tín chỉ, phát triển ứng dụng quản 

lý đào tạo tại Trường Cao đẳng Công nghệ” (B2010-ĐN06-09) 

20/12/2011 ĐHĐN   

 Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở 

do ĐHĐN quản lý “Nghiên cứu đổi mới phương án tuyển sinh tại 

Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng” (Đ2013-06-10-BS);  

23/12/2014 ĐHĐN   

 Biên bản họp hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở 

“Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý đề tài KHCN tại Trường 

Cao đẳng Công nghệ” (T2014-06-78) 

29/12/2014 CĐCN  

H7.7.3.4 - Giấy khen giải Ba “Ngày hội Sáng tạo ngành Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Đà Nẵng năm 2013” cho ThS Ngô Tấn Thống cho “Máy 

cấp phôi và uốn cắt đai kết cấu thép xây dựng điều khiển tự động” 

 

56/QĐ-LHH 

14/10/2013 

Liên hiệp 

các Hội 

KHKT 

Tp. Đà 

Nẵng  

 

 Hình ảnh máy cấp phôi và uốn cắt đai kết cấu thép xây dựng điều  CĐCN   
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khiển tự động 

H7.7.3.5 Hợp đồng, biên bản nghiệm thu đề tài NCKH Nghiên cứu chế tạo 

màng sinh học từ cellulose vi khuẩn và chitosan nhằm ứng dụng làm 

băng y tế chữa bỏng. 

Đ2013-06-07 ĐHĐN  

H7.7.3.6 Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở (do Đại học 

Đà Nẵng quản lý) năm 2014 

32/HĐ-CĐCN 

13/5/2014 

CĐCN   

 Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài 

KHCN cấp cơ sở do Đại học Đà Nẵng quản lý 

7671/QĐ-

ĐHĐN-

KHCNMT 

27/12/2014 

ĐHĐN   

 Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở 

do Đại học Đà Nẵng quản lý 

29/12/2014 ĐHĐN   

 Biên bản thanh lý hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp cơ 

sở (do Đại học Đà Nẵng quản lý) năm 2014 

29/12/2014 CĐCN   

H7.7.3.7 Bài viết về đề tài cấp thành phố của TS. Phan Qúi Trà trên báo Tuổi 

Trẻ “Nghiên cứu, lắp đặt hệ thống lạnh cho tàu đánh cá xa bờ” 

http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/khoa-hoc/20150503/lam-lanh-tren-tau-

danh-ca/741227.html 

03/5/2015 Báo Tuổi 

trẻ 

 

H7.7.3.8 Hình ảnh sản xuất và sản phẩm từ xơ dừa  CĐCN   

H7.7.3.9 Hợp đồng triển khai NCKH sinh viên năm học 2014-2015, đề tài 

“Tìm hiểu chế tạo máy bắn bóng bàn”  

31/NCKHSV-

2015 

CĐCN  

 Biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài sinh viên NCKH 2015, đề tài 

“Tìm hiểu chế tạo máy bắn bóng bàn” 

15/5/2015 CĐCN   

H7.7.3.10 Giấy xác nhận ứng dụng đề tài  Khoa 

Giáo dục 

Thể chất - 

ĐHĐN 
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 TIÊU CHÍ 7.4    

H7.7.4.1 Thống kê các hội thảo năm 2013 06/01/2014 CĐCN  

 Thống kê các hội nghị, hội thảo năm 2014 05/01/2015 CĐCN  

 Thống kê các hội nghị, hội thảo năm 2015 04/01/2016 CĐCN  

H7.7.4.2 Danh mục các bài báo khoa học của cán bộ Trường Cao đẳng Công 

nghệ từ năm 2011 đến tháng 10/2015 

30/11/2015 CĐCN  

 Danh mục các bài báo quốc tế của CBGV Trường Cao đẳng Công 

nghệ từ năm 2011 đến tháng 10/2015 

24/01/2016 CĐCN   

H7.7.4.3 Tạp chí KHCN đặc biệt Kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển 

Trường CĐCN (1962 – 2012) 

11 [60], 2012, 

quyển II 

ĐHĐN  

H7.7.4.4 Thông báo viết tham luận cho tọa đàm “Xây dựng năng lực tự học, 

tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học” 

24/CĐCN 

06/3/2012 

CĐCN  

 Công văn điều chỉnh thời gian tổ chức tọa đàm “Xây dựng năng lực 

tự học, tự nghiên cứu và tinh thần hợp tác của người học” 

52/CĐCN 

10/4/2012 

CĐCN  

 Biên bản tọa đàm “Xây dựng năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh 

thần hợp tác của người học” 

26/4/2012 CĐCN  

 Kỷ yếu tọa đàm “Xây dựng năng lực tự học, tự nghiên cứu và tinh 

thần hợp tác của người học” 

2012 CĐCN  

H7.7.4.5 Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ Tháng 6/2011 CĐCN  

H7.7.4.6 

 

Tạp chí KHCN hội thảo “Năng lượng và tự động hoá CN” 11 [84], 2012, 

quyển II 

ĐHĐN  

H7.7.4.7 Bài báo “Capacity of Vetiver Grass in Treatment of a Mixture of 

Laboratory and Domestic Wastewaters” của TS. Trần Minh Thảo 

tham dự Hội nghị Quốc tế về Cỏ Vetiver (ICV6) tại Đà Nẵng từ 

5/5/2015-8/5/2015 

5/2015   

 Dự án thí điểm “Thu gom và xử lý nước mưa tại chỗ phục vụ nhu 8/2015   
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cầu sinh hoạt tại Trường CĐCN” của TS. Trần Minh Thảo và ThS. 

Lê Thanh Hòa 

H7.7.4.8 Danh mục các tài liệu, giáo trình phục vụ đào tạo và nghiên cứu từ 

năm 2011 

   

H7.7.4.9 Quyết định về việc ban hành Quy định biên soạn, lựa chọn, thẩm 

định, duyệt và sử dụng giáo trình lưu hành nội bộ của Trường Cao 

đẳng Công nghệ  

183/QĐ-

CĐCN 

27/4/2016 

CĐCN   

H7.7.4.10 Danh mục tài liệu chia sẻ của Trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐN  2015 Trung tâm 

Thông tin 

Học liệu 

 

 Danh mục tài liệu lưu hành nội bộ nhập thư viện năm 2015 2015 Tổ Thư 

viện – 

CĐCN  

 

 

 TIÊU CHÍ 7.5    

H7.7.5.1 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp cơ sở 

năm 2012 

25/10/2012 CĐCN   

 Báo cáo hoạt động NCKH năm 2013 33/CĐCN-QLKH 

&HTQT 

29/3/2013 

CĐCN  

 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2014 

 

242/CĐCN-

QLKH &HTQT 

4/12/2014 

CĐCN   

 Báo cáo tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ KHCN năm 

2015 

22/12/2015 CĐCN   

H7.7.5.2 

 

Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp Bộ “Xây dựng mô 

hình hệ thống quản lý đào tạo tín chỉ - Phát triển ứng dụng quản lý 

20/5/2010 

 

CĐCN  
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 đào tạo tại Trường CĐCN”, mã B2010-DDN06-09  

 Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài 

NCKH cấp Bộ “Xây dựng mô hình hệ thống quản lý đào tạo tín 

chỉ - Phát triển ứng dụng quản lý đào tạo tại Trường CĐCN” 

7930/QĐ-ĐHĐN-

KHCNMT 

14/12/2011 

ĐHĐN    

 Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH cấp Bộ 

“Xây dựng mô hình hệ thống quản lý đào tạo tín chỉ - Phát triển 

ứng dụng quản lý đào tạo tại Trường CĐCN” 

15/12/2010 CĐCN   

H7.7.5.3 Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2010 

“Nghiên cứu module xây dựng hệ thống E-Learning cho Trường 

Cao đẳng Công nghệ” 

28/5/2010 CĐCN  

 Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài 

NCKH cấp cơ sở “Nghiên cứu module xây dựng hệ thống E-

Learning cho Trường Cao đẳng Công nghệ” 

248/CĐCN-QĐ 

14/12/2010 

CĐCN   

 Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ 

sở “Nghiên cứu module xây dựng hệ thống E-Learning cho 

Trường Cao đẳng Công nghệ” 

20/12/2011 CĐCN   

 Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2011 

“Xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi và hỗ trợ ra đề thi trong đào 

tạo bậc cao đẳng tại Trường CĐCN” 

28/3/2011 

 

 

CĐCN 

 

 

 

 Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài 

NCKH cấp cơ sở “Xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi và hỗ trợ 

ra đề thi trong đào tạo bậc cao đẳng tại Trường CĐCN” 

822/CĐCN-QĐ 

05/12/2011 

CĐCN   

 Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ 

sở “Xây dựng hệ thống ngân hàng đề thi và hỗ trợ ra đề thi trong 

đào tạo bậc cao đẳng tại Trường CĐCN” 

08/12/2011 CĐCN   

 Hợp đồng triển khai thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở năm 2012 

“Thiết kế và chế tạo mô hình thực nghiệm phục vụ nghiên cứu và 

30/3/2012 

 

CĐCN 
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giảng dạy robot di động”    

 Quyết định v/v thành lập Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài 

NCKH cấp cơ sở “Thiết kế và chế tạo mô hình thực nghiệm phục 

vụ nghiên cứu và giảng dạy robot di động” 

9130/QĐ-ĐHĐN-

KHCNMT 

18/12/2012 

ĐHĐN  

 

 

 Biên bản họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ 

sở “Thiết kế và chế tạo mô hình thực nghiệm phục vụ nghiên cứu 

và giảng dạy robot di động” 

24/12/2012 CĐCN   

H7.7.5.4 Biên bản ghi nhớ với Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc gia 

Anan, Nhật Bản 

27/3/2011 CĐCN  

 Biên bản ghi nhớ với Đại học Khoa học và Công nghệ Chung 

Chou, Đài Loan 

23/11/2011 CĐCN  

 Biên bản ghi nhớ với Đại học Công nghệ Sydney, Úc 21/6/2012 CĐCN  

 Biên bản ghi nhớ với Đại học Valenciennes, Pháp 23/7/2012 CĐCN  

 Biên bản ghi nhớ với Đại học Khoa học Ứng dụng Turku, Phần 

Lan 

01/10/2012 CĐCN  

 Biên bản ghi nhớ với Đại học Khoa học và Công nghệ Quảng Tây, 

Trung Quốc 

01/02/2013 CĐCN  

 Biên bản ghi nhớ với Đại học Chaopraya, Thái Lan 10/5/2013 CĐCN  

 Biên bản ghi nhớ với Trường Cao đẳng nghề 

Viriyalainakhonsawan, Thái Lan 

10/5/2013 CĐCN  

 Biên bản ghi nhớ với Đại học Kristianstad, Thụy Điển 08/10/2014 CĐCN  

 Biên bản ghi nhớ với Trường Cao đẳng Newcastle, Anh 2015 CĐCN  

H7.7.5.5 Báo cáo kết quả hợp tác quốc tế về nghiên cứu và chuyển giao 

công nghệ song phương và đa phương  

 CĐCN  

H7.7.5.6 Công văn đồng ý cho GS. Đài Loan đến dạy lớp tiếng Anh tại 

Trường Cao đẳng Công nghệ  

5823/ĐHĐN-

HTQT12/10/2011 

ĐHĐN  

 Tờ trình về việc mở lớp dạy tiếng Anh cho cán bộ, giảng viên 317/CĐCN-TTr CĐCN   
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Trường Cao đẳng Công nghệ có sự tham gia giảng dạy của giảng 

viên nước ngoài 

06/10/2011 

H7.7.5.7 

 

Quyết định cử cán bộ đi công tác tại Cộng hòa Pháp – ThS. 

Nguyễn Văn Lành 

2079/QĐ-ĐHĐN 

10/5/2011 

ĐHĐN   

 Quyết định cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan 4109/QĐ-ĐHĐN 

12/7/2013 

ĐHĐN   

 Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài – ThS. Hồ Công Lam 6091/QĐ-ĐHĐN 

07/10/2013 

ĐHĐN   

 Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài – TS. Nguyễn Anh 

Duy 

9269/QĐ-ĐHĐN 

26/12/2013  

ĐHĐN  

 Quyết định cử cán bộ đi công tác nước ngoài – TS. Phan Quí Trà 9270/QĐ-ĐHĐN 

26/12/2013 

ĐHĐN  

 Quyết định cử cán bộ đi công tác tại Thái Lan – TS.Trần Minh 

Thảo 

90/QĐ-CĐCN 

05/3/2015 

CĐCN  

 Quyết định cử cán bộ đi đào tạo Tiến sĩ tại CH Pháp – Nguyễn 

Hồng Sơn 

4805/QĐ-ĐHĐN 

15/8/2013 

ĐHĐN  

 Quyết định cử cán bộ đi đào tạo Tiến sĩ tại CH Pháp – Trần Ngọc 

Hoàng 

4996/QĐ-ĐHĐN 

21/8/2013 

ĐHĐN   

 Thông báo cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài – Huỳnh Thị Diễm 

Uyên 

5065/TB-ĐHĐN 

26/8/2013 

ĐHĐN   

 Thông báo cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài – Nguyễn Hữu 

Phước Trang 

5272/TB-ĐHĐN 

03/9/2013 

ĐHĐN  

 Thông báo cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài – Thân Vĩnh Dự 6098/TB-ĐHĐN 

07/10/2013 

ĐHĐN   

H7.7.5.8 Danh sách CBVC Trường Cao đẳng Công nghệ đi học nước ngoài 

từ năm 2010 đến năm 2015 

2015 CĐCN  

H7.7.5.9 Đề tài “Capacity of Vetiver Grass in Treatment of A Mixture of 5/2015   
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 Laboratory and Domestic Wastewaters” hợp tác với Đại học 

Kristianstad – Thụy Điển 

 Đề tài “Thu gom và xử lý nước mưa tại chỗ phục vụ các nhu cầu 

sinh hoạt” do Đại học Kyoto, Nhật Bản tài trợ một phần kinh phí 

2015   

H7.7.5.10 Quyết định cho phép sinh viên đi học nước ngoài - Trường CĐCN 

Quốc gia Anan 

5014/QĐ-ĐHĐN 

15/9/2011 

ĐHĐN   

 Quyết định cho phép sinh viên đi học nước ngoài - Trường CĐCN 

Quốc gia Anan 

10/QĐ-ĐHĐN 

03/01/2012 

ĐHĐN   

 Quyết định cho phép sinh viên đi học nước ngoài - Trường CĐCN 

Quốc gia Anan 

7517/QĐ-ĐHĐN 

07/11/2012 

ĐHĐN   

 Quyết định cho phép sinh viên đi học nước ngoài - Trường CĐCN 

Quốc gia Anan 

6762/QĐ-ĐHĐN 

18/11/2014 

ĐHĐN  

 Quyết định cho phép sinh viên đi học nước ngoài - Đại học 

Chaopraya 

1950/QĐ-ĐHĐN 

07/4/2014 

ĐHĐN  

 Quyết định cho phép sinh viên đi học nước ngoài - Đại học 

Chaopraya  

80/QĐ-CĐCN 

03/3/2015 

CĐCN   

 Công văn đề nghị cho phép sinh viên và giảng viên của Trường 

Cao đẳng Công nghệ tham gia Hội trại trắc địa tại Đại học 

Marasarakham 

16/CV-CĐCN CĐCN   

 Quyết định cho phép sinh viên đi học nước ngoài - Đại học 

Marasarakham 

1207/QĐ-ĐHĐN 

07/03/2013 

ĐHĐN   

 Công văn trả lời công văn số 576/ĐHĐN-HTQT ngày 12/02/2014 

về việc cung cấp danh sách và thông tin của giảng viên và sinh 

viên tham gia Hội trại trắc địa do Đại học Mahasarakham tổ chức 

21/CĐCN-HTQT 

14/02/2014 

CĐCN   

 Quyết định cho phép sinh viên đi học nước ngoài - Đại học 

Marasarakham 

149/QĐ-CĐCN 

09/4/2015  

CĐCN   

H7.7.5.11 Tờ trình về việc tuyển sinh LHS Lào 263/TTr-CĐCN CĐCN   
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10/6/2011 

 Công văn về việc cấp học bổng cho LHS Lào 2994/ĐHĐN-

HTQT 16/6/2011 

CĐCN   

 Thông báo cấp học bổng cho LHS Lào gửi Lãnh sự quán 

CHDCND Lào tại Đà Nẵng 

276/CĐCN-

HTQT 30/6/2011 

CĐCN   

 Thông báo tiếp nhận sinh viên Trường iUT1 de Grenoble – Pháp – 

sang thực tập tại Trường Cao đẳng Công nghệ  

49/CĐCN-QLKH 

&HTQT 

06/4/2012 

CĐCN   

 Danh sách sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc gia Anan 

– Nhật Bản – đến thực tập tại Trường Cao đẳng Công nghệ  

2013 CĐCN  

 Thư đồng ý tiếp nhận sinh viên Đại học Chaopraya – Thái Lan – 

đến thực tập 

25/6/2014 CĐCN   

 Quyết định tiếp nhận sinh viên Đại học Kristianstad –Thụy Điển – 

đến thực tập  

194/QĐ-CĐCN 

11/5/2015 

CĐCN  

H7.7.5.12 

 

Tờ trình về việc xin hợp tác đào tạo liên thông cao đẳng lên đại 

học  

109/CĐCN 

15/9/2010 

CĐCN   

 Quyết định cử sinh viên tham gia chương trình đào tạo liên thông 

lên đại học với Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Lunghwa 

- Đài Loan  

665/QĐ- ĐHĐN 

09/9/2011 

ĐHĐN  

H7.7.5.13 Biên bản ghi nhớ với Công ty ME – Nhật Bản 06/3/2012 CĐCN  

 Biên bản thỏa thuận về việc thiết lập quan hệ hợp tác Công ty 

TNHH Esuhai  

28/9/2014 CĐCN  

 Biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển 

Shinko Technos 

17/10/2014 CĐCN  

 Biên bản ghi nhớ với Công ty Cổ phần Việt Kim – Chi nhánh Đà 

Nẵng 

14/11/2014 

 

CĐCN  

 Biên bản ghi nhớ với LG Electronics Việt Nam 14/11/2014 CĐCN  
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 Biên bản ghi nhớ với Trường Ngôn ngữ Quốc tế Kobe – Nhật Bản 01/3/2015 

 

CĐCN  

 Biên bản ghi nhớ với Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh của 

Texas Instruments Singapore Pte. Ltd.  

29/5/2015 

 

CĐCN  

H7.7.5.14 

 

Tờ trình xin tổ chức Khóa đào tạo kỹ thuật thang máy liên kết với 

công ty ME Inc., Nhật Bản 

94/CĐCN-HTQT 

27/6/2012 

CĐCN   

 Quyết định tổ chức khóa đào tạo kỹ thuật thang máy năm 2012 

liên kết với công ty ME Inc., Nhật Bản 

178b/QĐ-CĐCN 

29/6/2012 

CĐCN  

 Quyết định công nhận hoàn thành khóa đào tạo kỹ thuật thang máy 

năm 2012 liên kết với công ty ME Inc., Nhật Bản 

300/QĐ-CĐCN 

10/10/2012 

CĐCN  

 Quyết định tổ chức khóa đào tạo kỹ thuật thang máy năm 2013 

liên kết với công ty ME Inc., Nhật Bản 

224/QĐ-CĐCN 

28/6/2013 

CĐCN  

 Quyết định công nhận hoàn thành khóa đào tạo kỹ thuật thang máy 

năm 2013 liên kết với công ty ME Inc., Nhật Bản 

336/QĐ-CĐCN 

08/10/2013 

CĐCN  

 Quyết định tổ chức khóa đào tạo kỹ thuật thang máy năm 2014 

liên kết với công ty ME Inc., Nhật Bản 

188/QĐ-CĐCN 

30/6/2014 

CĐCN  

 Quyết định công nhận hoàn thành khóa đào tạo kỹ thuật thang máy 

năm 2014 liên kết với công ty ME Inc., Nhật Bản 

316/QĐ-CĐCN 

15/10/2014 

CĐCN  

 Quyết định tổ chức khóa đào tạo kỹ thuật thang máy năm 2015 

liên kết với công ty ME Inc., Nhật Bản 

292/QĐ-CĐCN 

08/7/2015 

CĐCN  

 Quyết định công nhận hoàn thành khóa đào tạo kỹ thuật thang máy 

năm 2015 liên kết với công ty ME Inc., Nhật Bản 

473/QĐ-CĐCN 

12/10/2015 

CĐCN  

H7.7.5.15 Kế hoạch tổ chức Ngày hội tư vấn và tuyển dụng làm việc tại Nhật 

Bản 

28/5/2015 CĐCN 

Esuhai 

 

 Thông báo Ngày hội tư vấn và tuyển dụng làm việc tại Nhật Bản 28/5/2015 Phòng 

QLKH&

HTQT 
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 Công văn báo cáo sơ bộ kết quả “Ngày hội Tư vấn và tuyển dụng 

việc làm tại Nhật Bản” ngày 05/6/2015 

06/6/2015 Esuhai  

H7.7.5.16 Hồ sơ tiếp nhận thang máy do Công ty Fujitec và Công ty ME 

Inc., Nhật Bản trao tặng 

2152/QĐ-

BGDĐT 

18/6/2013 

Bộ Giáo 

dục và 

Đào tạo 

 

H7.7.5.17 

 

Hồ sơ tiếp nhận hệ thống điều hòa trung tâm LG Multi V Mini của 

Công ty LG Electronics – Hàn Quốc tặng  

29/10/2013 CĐCN   

H7.7.5.18 Hình ảnh các thiết bị cảm biến do Công ty Shinko Technos - Nhật 

Bản tặng;  

 CĐCN   

 Máy sấy do giáo sư Fujiwara Takeshi, đại học Okayama – Nhật 

Bản tặng 

 CĐCN  

H7.7.5.19 

 

Danh sách tài trợ của các tổ chức, đơn vị nước ngoài cho Trường 

CĐCN từ năm 2011 đến năm 2015 

 06/5/2015 CĐCN  

 Công văn tiếp nhận nguồn tài trợ học bổng cho HSSV từ Hội cựu 

học sinh trường Blaise Pascal Đà Nẵng tại Cộng hòa Pháp 

11/CĐCN-QLKH 

&HTQT 

21/01/2013 

CĐCN   

 Công văn tiếp nhận nguồn tài trợ học bổng cho HSSV từ Hội cựu 

học sinh trường Blaise Pascal Đà Nẵng tại Cộng hòa Pháp 

13/CĐCN-QLKH 

&HTQT13/02/20

13 

CĐCN  
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DANH MỤC VÀ MÃ MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 8 
 

Mã 

minh 

chứng 

 

Tên minh chứng 

 

Số, ngày /tháng 

ban hành 

 

Nơi ban 

hành 

 

Ghi chú 

 TIÊU CHÍ 8.1    

H8.8.1.1 Thông tin thư viện (thống kê đầu sách, thiết bị, nhân sự thư viện)  23/5/2016 CĐCN  

Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới chuẩn nghiệp vụ và tin học 

hóa Thư  viện Trường CĐCN” 

30/1/2015   

Tổng hợp danh mục tài liệu (Xuất dữ liệu từ hệ thống phần mềm 

quản lý thư viện) 

2016 CĐCN File (1) 

H8.8.1.2 Thống kê tài liệu học tập 23/5/2016 CĐCN File (2) 

H8.8.1.3 Danh mục sách và bảng kê đính kèm hợp đồng bổ sung mới từ năm 

2011 đến 2015  

23/5/2016 

 

CĐCN  

Danh mục báo/ tạp chí bổ sung từ năm 2011 đến 2015 23/5/2016 CĐCN  

Biên bản và Danh mục tài liệu chia sẻ từ TT. Thông tin Học liệu – 

ĐHĐN  

22/1/2015 TTHL-

ĐHĐN 

 

Danh mục giáo trình/ bài giảng lưu hành nội bộ nhập thư viện năm 

2015 

23/5/2016 CĐCN  

Danh mục tài sản sách thanh lý năm  2014 330/QĐ-CĐCN 

4/11/2014 

CĐCN  

H8.8.1.4 Module nhập sách  http://daotao.dct.udn.vn/newbook.asp 23/3/2016 CĐCN  

Module tra cứu sách http://daotao.dct.udn.vn/csearch.asp 23/3/2016 CĐCN  

Module cho mượn trả sách http://daotao.dct.udn.vn/bookbor.asp 23/3/2016 CĐCN  

Module đếm và thống kê lượt bạn đọc đến thư viện  

http://daotao.dct.udn.vn/qtlib.asp 

23/3/2016 CĐCN  

H8.8.1.5 Số lượng và thông tin về cán bộ thư viện chuyên trách 2015 CĐCN  
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http://daotao.dct.udn.vn/librule.asp 

Cán bộ thư viện tham gia lớp tập huấn  nghiệp vụ thông tin thư 

viện 

79/TTHL 

28/12/2015 

TTHL-

ĐHĐN 

 

Cán bộ thư viện tham gia Hội thảo Mạng lưới thư viện ĐHĐN: 

chuẩn hóa, hội nhập, phát triển 

63/TTHL 

7/12/2010 

TTHL-

ĐHĐN 

 

Cán bộ thư viện tham gia Khóa tập huấn  IL cho cán bộ thư viện 25/TTHL 

26/3/2012 

TTHL-

ĐHĐN 

 

Cán bộ thư viện tham gia Hội thảo chuyên đề  đào tạo kỹ năng 

thông tin thành công 

18/9/2012 TTHL-

ĐHĐN 

 

Cán bộ thư viện tham gia Tập huấn khung phân loại thập phân 

Dewey 

168/GM-TVQG 

Ngày 9/7/14 

Thư viện 

QG 

 

H8.8.1.6 Thời gian phục vụ bạn đọc   23/3/2016  CĐCN  

Nội qui thư viện - Phòng đọc, Phòng mượn 

http://daotao.dct.udn.vn/libnoiquy.asp 

23/3/2016 CĐCN  

Chính sách và qui trình các dịch vụ thư viện 

http://daotao.dct.udn.vn/libdichvu.asp 

23/3/2016 CĐCN  

Chính sách bổ sung tài liệu thư viện 15/12/2014 CĐCN  

Hướng dẫn tra cứu tài liệu 

http://daotao.dct.udn.vn/libhuongdan.asp 

23/3/2016 CĐCN  

Thông báo tài liệu mới http://daotao.dct.udn.vn/libtailieumoi.asp 23/3/2016 CĐCN  

Thông báo phục vụ CSDL http://daotao.dct.udn.vn/libthongbao.asp 23/3/2016 CĐCN  

Trường CĐCN tổ chức Hội nghị tập huấn Công tác Sở hữu trí tuệ 

và Khai thác Cơ sở dữ liệu khoa học 

http://www.dct.udn.vn/TinTuc/335/1/Truong-Cao-dang-Cong-

nghe-to-chuc-Hoi-nghi-tap-tuan-Cong-tac-So-huu-tri-tue-va-Khai-

thac-co-so-du-lieu-khoa-hoc.aspx 

2015 CĐCN  

Thư viện Trường CĐCN tổ chức “Ngày hội đọc sách năm 2015 2015 CĐCN  
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http://www.dct.udn.vn/TinTuc/336/1/Thu-vien-Truong-Cao-dang-

Cong-nghe-to-chuc-%E2%80%9CNgay-Hoi-doc-sach-nam-

2015%E2%80%9D-nham-huong-ung-Ngay-Sach-Viet-Nam-214-

va-Ngay-Sach-The-gioi-234.aspx 

H8.8.1.7 Thống kê số lượng bạn đọc đến thư viện 23/5/2016 CĐCN  

Thống kê số lượng mượn trả tài liệu 23/5/2016 CĐCN  

Thống kê tần suất tài liệu sử dụng 23/5/2016 CĐCN  

H8.8.1.8 Phiếu khảo sát và kết quả khảo sát bạn đọc năm học 2014-2015 23/5/2016 CĐCN  

Góp ý, phản hồi trực tuyến của sinh viên về thái độ phục vụ của 

thư viện năm học 2014-5015 http://daotao.dct.udn.vn/tkgyql.asp 

12/5/2015 CĐCN  

H8.8.1.9 Danh mục cơ sở dữ liệu http://daotao.dct.udn.vn/libcsdl.asp 23/3/2016 CĐCN  

Hệ thống website liên kết các thư viện, trung tâm thông tin 

http://daotao.dct.udn.vn/libcsdl.asp 

23/3/2016 CĐCN 

Thông báo đăng ký khai thác thông tin kho dữ liệu VISTA 11/TTHL 

7/2/2012 

TTHL-

ĐHĐN 

 

 

Thông báo dùng thử CSDL WorldBank 55/TTHL 

15/9/2015 

TTHL-

ĐHĐN 

 

 

Thông báo dùng thử CSDL  20/TB-TTHL 

14/3/2013 

TTHL-

ĐHĐN 

 

 

Thông báo đăng ký tài khoản truy cập cơ sở dữ liệu 

 

64/TTHL 

8/10/2014 

TTHL-

ĐHĐN 

 

 

H8.8.1.10 Tổng hợp số liệu phục vụ người dùng tin: Đơn vị Trường Cao đẳng 

Công nghệ  

3/3/2016 TTHL-

ĐHĐN 
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Thống kê số lượng tài liệu phục vụ các chuyên ngành đào tạo cho 

Trường CĐCN - ĐHĐN 

13/5/2016 TTHL-

ĐHĐN 

 

Thông báo phục vụ thông tin tại Trung tâm Học liệu 9/5/2011 TTHL-

ĐHĐN 

 

Thông báo mở rộng dịch vụ cho mượn tài liệu 19/TB-TTHL 

14/3/2013 

TTHL-

ĐHĐN 

 

 

 TIÊU CHÍ 8.2    

H8.8.2.1 Tờ khai đăng ký trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp công 

lập 

Biên bản kiểm tra hiện trạng nhà, đất 

Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình đưa vào sử 

dụng (Xây dựng xưởng thực hành khoa Xây dựng và bãi thực tập 

tay nghề xây dựng) 

09/9/2008 

18/6/2008 

 

31/12/2014 

ĐHĐN 

Bộ 

GD&ĐT 

CĐCN 

 

H8.8.2.2 Báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện năm học 2014-2015 và triển 

khai nhiệm vụ năm học 2015-2016  

24/7/2015 CĐCN  

H8.8.2.3 Diện tích bình quân/SV 2015 CĐCN  

H8.8.2.4 Thống kê hệ thống cơ sở vật chất hiện có 

Sơ đồ bố trí các phòng chức năng và các khu giảng đường 

4/2016 

4/2016 

CĐCN  

CĐCN 

 

H8.8.2.5 Chương trình đào tạo “http://daotao.dct.udn.vn/curriculums.asp” 12/8/2016 CĐCN  

H8.8.2.6 Bảng nội quy phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, nhật ký phòng 

thí nghiệm, xưởng thực hành 

   

H8.8.2.7 Danh mục đề nghị vật tư, dụng cụ thí nghiệm thực hành, thực tập 

năm 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2016-2016 

2011; 2012; 

2013; 2014; 

2015 

CĐCN  

H8.8.2.8 Báo cáo chi tiết tài sản cố định của đơn vị HCSN 

 

12/2013; 

12/2014; 

12/2015. 

CĐCN  
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H8.8.2.9 Lịch báo giảng trường ĐHBK    

H8.8.2.10 Dự án trang thiết bị đào tạo và phục vụ đào tạo năm 2013, 2014, 

2015 

2013; 2014; 

2015 

CĐCN  

H8.8.2.11 Phiếu khảo sát đánh giá cơ sở vật chất và bảng tổng hợp khảo sát 2015 Phòng TC-

HC 

 

 

 TIÊU CHÍ 8.3    

H8.8.3.1 Danh mục đơn vị và mã đơn vị 2015 CĐCN  

H8.8.3.2 Danh sách CBVC trường CĐCN năm 2016 30/5/2016 Phòng TC-

HC 

 

H8.8.3.3 Sơ đồ tổ chức “http://www.dct.udn.vn/GioiThieu/4/Co-cau-to-

chuc.aspx” 

 CĐCN  

H8.8.3.4 Diện tích bình quân/ CBGV 8/2015 CĐCN  

 Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng văn phòng làm 

việc các Trung tâm – Trường Cao đẳng Công nghệ 

3188/QĐ-ĐHĐN 

24/6/2015 

ĐHĐN  

 Thống báo Về việc lưu ý thực hiện giờ làm việc, giảng dạy và học 

tập 

101/TB-CĐCN  

12/5/2015 

CĐCN  

ơ 

 TIÊU CHÍ 8.4     

H8.8.4.1 Báo cáo chi tiết tài sản cố định của đơn vị hành chính sự nghiệp, 

các phòng máy tính 

2015 CĐCN  

H8.8.4.2 Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông  00332/ĐN 01-

AP 01/10/2010 

Viettel 

&CĐCN 

 

H8.8.4.3 Lịch học thực hành tại phòng máy tính 2013-2014-2015 CĐCN  

H8.8.4.4 Báo cáo chi tiết tài sản cố định của đơn vị HCSN P. Sever  2015 CĐCN  

H8.8.4.5 Hợp đồng kinh tế (V/v cung cấp, lắp đặt mạng internet không dây)  X381/HĐPT-

2010 24/09/2010 

CĐCN  

H8.8.4.6 Quyết định Về việc phê duyệt kết quả chọn nhà thầu Mua sắm &  280b/QĐ- CĐCN   
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lắp đặt Hệ thống mạng không dây 

 

Hợp đồng kinh tế (V/v cung cấp, lắp đặt mạng internet không dây) 

CĐCN 

14/09/2012 

L.230/HĐPT 

17/09/2012 

 

 

CĐCN 

H8.8.4.7 Bảng thống kê máy tính các phòng làm việc  4/2016 CĐCN  

H8.8.4.8 Trang hỗ trợ Sinh viên http//www.dct.udn.vn/daotao/student.asp 19/8/2015 CĐCN  

H8.8.4.9 Nội dung, hình ảnh buổi sinh hoạt đầu khóa, các buổi hội thảo 2014 CĐCN  

 Sổ theo dõi, nhật ký phòng máy tính  CĐCN  

 Nội qui phòng máy tính  CĐCN  
 

 TIÊU CHÍ 8.5     

H8.8.5.1 QĐ thành lập Ban tiếp nhận KTX 29/QĐ-CĐCN 

31/3/2008 

CĐCN  

 Báo cáo thống kê phòng ở tại KTX 27/4/2016 CĐCN  

H8.8.5.2 Mẫu Thống kê bàn giao tài sản hiện có trong phòng ở sinh viên 

SV Việt Nam tại KTX 

 CĐCN  

 Biên bản bàn giao tài sản 2016 P. CTHSSV  

H8.8.5.3 Mẫu Thống kê bàn giao tài sản hiện có trong phòng ở sinh viên 

SV nước ngoài tại KTX 

2015 CĐCN  

 Biên bản bàn giao tài sản 2009 P. CTHSSV  

H8.8.5.4 Danh sách sinh viên nội trú học kỳ I&II 2014-2015 2015 CĐCN  

H8.8.5.5 Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT 27/2011/TT-

BGDĐT 27/06/2011 

Bộ GD&ĐT  

H8.8.5.6 Hình ảnh KTX 2013 CĐCN  

H8.8.5.7 Hình ảnh nhà giữ xe HSSV  2015   

H8.8.5.8 Hình ảnh nhà ăn SV 2013   

 Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm căn tin KTX 369/20/ATTP- CHI CỤC  
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CNĐK6/01/2014 ATVSTP 

H8.8.5.9 Hình ảnh các Kiot 2014;2015   

H8.8.5.10 Quy chế liên tịch QCLT-ĐHĐN-DMC 46 QCLT-ĐHĐN -

DMC 26/5/2014 

  

H8.8.5.11 Biên bản nghiệm thu Ki ôt KTX  26/10/2015 CĐCN  

H8.8.5.12 Phiếu khảo sát và bảng tổng hợp chất lượng phục vụ tại KTX 2016 CĐCN  

 Báo cáo tình hình SV ở KTX và những đề xuất 2016 CĐCN  

 Quy định về chức năng – nhiệm vụ KTX 2015 P. CTHSSV  

 Bảng chi tiết yêu cầu sửa chữa trang thiết bị  2014 P. CTHSSV  

 Hình ảnh các buổi hội nghị, lễ phát động phong trào cho SV nội 

trú KTX 

 CĐCN  

 

 TIÊU CHÍ 8.6     

H8.8.6.1 Hình ảnh sân khấu ngoài trời  CĐCN  

H8.8.6.2 Hình ảnh các buổi sinh hoạt văn nghệ, hội nghị, hội thảo 2014; 2015 CĐCN  

H8.8.6.3 Hình ảnh sân bóng đá 2015 CĐCN  

 Bản vẽ hiện trạng sân bóng đá 2015 CĐCN  

H8.8.6.4 Hình ảnh sân tập ngoài trời và dụng cụ tập TDTT 2015 CĐCN  

H8.8.6.5 Hình ảnh trong nhà tập thể chất đa năng  CĐCN  
 

 TIÊU CHÍ 8.7    

H8.8.7.1 Biên bản bàn giao Trường Kỹ Thuật Nguyễn Văn Trỗi  11/3/1995 BGD&ĐT  

H8.8.7.2 Quyết định của chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê 

duyệt tổng mặt bằng định vị xây dựng Trường CĐCN thuộc 

Đại học Đà Nẵng 

3930/QĐ-UB 

04/5/2000 
UBND 

TPĐN 
 

H8.8.7.3 Quyết định về việc phê duyệt đề án quy hoạch tổng thể ĐHĐN 

trọng điểm đến năm 2015 

 3315/QĐ-BGDĐT 

03/7/2006 

Bộ GD & 

ĐT 

 

H8.8.7.4 Đề án thành lập Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật 2014 CĐCN  
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H8.8.7.5 QĐ về việc lập Ban kiểm kê và đánh giá lại tài sản thời điểm 0 

giờ ngày 01/01/2014 trường CĐCN  

Thông báo V/v triển khai công tác kiểm kê tài sản trường 

CĐCN 

Phân công công tác hội đồng kiểm kê tài sản trường CĐCN 

 460/QĐ-CĐCN 

20/12/2013 

199/TB-CĐCN  

20/12/2013 

CĐCN  

 

CĐCN  

CĐCN 

 

 QĐ về việc lập Ban kiểm kê và đánh giá lại tài sản thời điểm 0 

giờ ngày 01/01/2015 trường CĐCN 

Phân công công tác hội đồng kiểm kê tài sản trường CĐCN 

410/QĐ-CĐCN 

17/12/ 2014 

17/12/2014 

CĐCN  

 

CĐCN 

 

 QĐ về việc lập Ban kiểm kê và đánh giá lại tài sản thời điểm 0 

giờ ngày 01/01/2016 trường CĐCN 

Phân công công tác hội đồng kiểm kê tài sản trường CĐCN 

636/QĐ-CĐCN 

18/12/ 2015 

23/12/2015 

CĐCN  

 

CĐCN 

 

H8.8.7.6 Tờ trình xin duyệt kế hoạch mua sắm sửa chữa nhỏ các trang 

thiết bị đào tạo và phục vụ đào tạo năm 2013 

27/TTr-CĐCN 

19/3/2013 

CĐCN  

H8.8.7.7 Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đầu tư CSVC năm 2014  

 

Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đầu tư CSVC năm 2015 

 

Tờ trình xin phê duyệt kế hoạch đầu tư CSVC năm 2016 

55/TTr-CĐCN 

02/4/2014  

69/TTr-CĐCN 

21/04/2015  

98/TTr-CĐCN 

11/03/2016 

CĐCN  

H8.8.7.8 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng mới nhà 

học, nhà thực hành, thí nghiệm 

196/BC-CĐCN 

10/8/2015 

CĐCN  

H8.8.7.9 QĐ phê duyệt chủ trương đầu tư các Dự án lĩnh vực Giáo dục 

và Đào tạo khởi công mới năm 2016. 

4955B/QĐ-BGDĐT 

30/10/2015 

Bộ GD&ĐT  

H8.8.7.10 Công văn V/v xây dựng quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc Đạ học Đà Nẵng 

Báo cáo thực trạng và định hướng quy hoạch phát triển Đại học 

vùng giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030. 

1942/ĐHĐN-TCCB 

04/5/2016 

ĐHĐN 

 

CĐCN 
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H8.8.7.11 Báo cáo kết quả đầu tư phát triển 2011-2015 và dự kiến kế 

hoạch trung hạn 2016-2020 

 197/CĐCN 

13/10/2014 

CĐCN  

 Báo cáo giải trình kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn  5 

năm 2016-2020 

120/CĐCN 

26/5/2015 

CĐCN  

 

 TIÊU CHÍ 8.8    

H8.8.8.1 Quyết định thành lập Tổ bảo vệ  190, 06/6/2015 CĐCN  

H8.8.8.2 BGH phê duyệt đề nghị mua sắm trang thiết bị cho nhân viên  

Tổ Bảo vệ 

20/4/2015   

H8.8.8.3 Chức năng, nhiệm vụ đối với bộ phận bảo vệ của trường  184/QĐ- CĐCN 

06/5/2015 

CĐCN  

H8.8.8.4 Quyết định thành lập Đội tự vệ   144, 27/5/2014 CĐCN  

H8.8.8.5 Thông báo lịch trực và phân công trực 2013-2015 CĐCN  

H8.8.8.6 Hợp đồng thỏa thuận giữ gìn an ninh trật tự với Công an 2013-2015 CĐCN - PA 83, 

CA P.Thanh Bình 

 

H8.8.8.7 Phương án phối hợp với Công an Phường 2015 CĐCN- CA 

P.Thanh Bình 

 

H8.8.8.8 Hợp đồng lắp đặt hệ thống Camera 2015 Công ty VINA   

H8.8.8.9 Đăng ký Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc   38, 09/3/2015 CĐCN  

H8.8.8.10 Quyết định công nhận cơ quan đạt an toàn về an ninh trật tự  2851, 19/5/2015 UBND TPĐN  

H8.8.8.11 Quyết định thành lập Ban Kiểm tra ATLĐ, VSTP, PCCC 

Biên bản kiểm tra 

2013-2015 CĐCN  

H8.8.8.12 CV tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy 

Báo cáo công tác phòng cháy chữa cháy 

 53, 15/5/2013 

 156, 29/8/2014 

CĐCN  

H8.8.8.13 Danh sách nhân viên cử đi tập huấn và các chứng nhận. 2011, 2014, 2016 CĐCN  
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DANH MỤC VÀ MÃ MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 9 

 

Mã 

minh 

chứng 

 

Tên minh chứng 

 

Số, ngày /tháng ban hành 

 

Nơi ban 

hành 

 

Ghi chú 

 TIÊU CHÍ 9.1    

H9.9.1.1 Điều lệ của Trường Cao đẳng, Điều 50 

 01/2015/TT-BGDĐT 

15/1/2015 Bộ GD&ĐT   

  Luật giáo dục đại học 08/2012/QH1318/6/2012 Quốc hội   

H9.9.1.2 

Nghị định của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập 

 43/2006/ NĐ-CP 

25/4/2006 Chính phủ   

H9.9.1.3 

 

Thông tư của Bộ tài chính hướng dẫn về quyền tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập 

 71/2006/TT-BTC 

9/8/2006 

 

Bộ Tài chính 

   

H9.9.1.4 Quy chế chi tiêu nội bộ 

199/QĐ-ĐHĐN 

10/01/2012 ĐHĐN   

H9.9.1.5 Phụ lục Quy chế chi tiêu nội bộ 306/QĐ-CĐCN 27/9/2012 CĐCN   

H9.9.1.6 

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2012 

9459/ ĐHĐN -KHTC 

28/12/2012 ĐHĐN   

  

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2013 

 8218/ ĐHĐN-KHTC 

4/12/2013 ĐHĐN 
 

  

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2014 

844/ĐHĐN-KHTC 

21/2/2014 ĐHĐN 
 

H9.9.1.7 Báo cáo tài chính năm 2012 02/2012 CĐCN   

  Báo cáo tài chính năm 2013 02/2013 CĐCN  

  Báo cáo tài chính năm 2014 02/2014 CĐCN  

H9.9.1.8 Phân phối chênh lệch thu – chi năm 2012 24/QĐ-CĐCN18/2/2013 CĐCN   
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  Phân phối chênh lệch thu – chi năm 2013 68/QĐ-CĐCN20/2/2014 CĐCN  

  Phân phối chênh lệch thu – chi năm 2014 40/QĐ-CĐCN30/1/2015 CĐCN  

H9.9.1.9 

Quyết định về việc ban hành chế độ kế toán hành chính 

sự nghiệp  19/2006/QĐ-BTC Bộ tài chính    

H9.9.1.10 Hợp đồng chuyển giao phần mềm máy tính  

DNG.2014.HD00202 

13/5/2014 CĐCN   

H9.9.1.11 Hợp đồng quản lý thu học phí qua mạng  7/20/2007 CĐCN   

 

 TIÊU CHÍ 9.2    

H9.9.2.1 

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 

2012 

9459/ ĐHĐN -KHTC 

28/12/2012 ĐHĐN  

  

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 

2013 

 8218/ ĐHĐN-KHTC 

4/12/2013 ĐHĐN 
 

  

Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 

2014 

844/ĐHĐN-KHTC 

21/2/2014 ĐHĐN 
 

H9.9.2.2 

Thông báo mức thu học phí của ĐHĐN năm học 2013-

2014 

4797/ĐHĐN-KHTC 

15/8/2013 ĐHĐN   

  

Thông báo mức thu học phí của ĐHĐN năm học 2014-

2015 

4434/ĐHĐN-KHTC 

28/7/2014 ĐHĐN   

  

Thông báo mức thu học phí của ĐHĐN năm học 2015 -

2016 

1270/TB-ĐHĐN ngày 

11/3/2016 ĐHĐN   

H9.9.2.3 Tổng hợp tình hình kinh phí năm 2012 12/31/2012 CĐCN   

  Tổng hợp tình hình kinh phí năm 2013 12/31/2013 CĐCN   

  Tổng hợp tình hình kinh phí năm 2014 12/31/2014 CĐCN   

H9.9.2.4 Nhiệm vụ thu - chi NSNN năm 2012, kế hoạch 2013 6/30/2012 CĐCN   

  Nhiệm vụ thu - chi NSNN năm 2013, kế hoạch 2014 6/18/2013 CĐCN   

  Nhiệm vụ thu - chi NSNN năm 2014, kế hoạch 2015 6/18/2014 CĐCN   
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H9.9.2.5 Kế hoạch hoạt động KHCN năm 2013 4/20/2013 CĐCN   

  Kế hoạch hoạt động KHCN năm 2014 46/KH-CĐCN 14/3/2014 CĐCN  

  Kế hoạch hoạt động KHCN năm 2015 122/KH-CĐCN 27/5/2015 CĐCN   

H9.9.2.6 

Kế hoạch hoạt động Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, năm 

2013,2014,2015 

20/10/2013,  

10/10/2014,  

1/10/2015 CĐCN   

  Kế hoạch hoạt động Công đoànnăm 2013,2014,2015 25/1/2014,12/2/2015 CĐCN   

  Kế hoạch hoạt động Đảng năm 2013,2014,2016 10/3/2014,30/3/2015 CĐCN   

H9.9.2.7 Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất năm 2013 

1539/QĐ-ĐHĐN 

29/3/2013 ĐHĐN   

  Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất năm 2014 55/TTr-CĐCN 2/4/2014 CĐCN   

  Kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất năm 2015 69/TTr - CĐCN 21/4/2015 CĐCN   

 

 TIÊU CHÍ 9.3    

H9.9.3.1 

Báo cáo công khai tài chính của trường tại Hội nghị CBVC 

năm 2012 25/8/2013 CĐCN   

  

Báo cáo công khai tài chính của trường tại Hội nghị CBVC 

năm 2013 20/8/2014 CĐCN   

  

Báo cáo công khai tài chính của trường tại Hội nghị CBVC 

năm 2014 20/8/2015 CĐCN   

H9.9.3.2 

Báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 

2012-2014 20/9/2014 CĐCN   

  

Báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân giữa nhiệm 

kỳ 2014-2016 2/10/2015 CĐCN   

H9.9.3.3 Ba công khai 2013_ công khai tài chính    CĐCN   

  Ba công khai 2014_ công khai tài chính    CĐCN   

  Ba công khai 2015_ công khai tài chính    CĐCN   
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H9.9.3.4 Báo cáo kiểm tra nội bộ nhà trường năm 2013 4/CĐCN 1/3/2013 CĐCN  

  Báo cáo kiểm tra nội bộ nhà trường năm 2014 30/CĐCN 25/2/2014 CĐCN  

  Báo cáo kiểm tra nội bộ nhà trường năm 2015 56/CĐCN 10/2/2015 CĐCN  

H9.9.3.5 Báo cáo tài chính năm 2012 02/2012 CĐCN  

  Báo cáo tài chính năm 2013 02/2013 CĐCN   

  Báo cáo tài chính năm 2014 02/2014 CĐCN   

H9.9.3.6 Biên bản thẩm tra xét duyệt quyết toán năm 2012 14/3/2013 ĐHĐN   

  Biên bản thẩm tra xét duyệt quyết toán năm 2013  6/3/2014 ĐHĐN  

  Biên bản thẩm tra xét duyệt quyết toán năm 2014 3/1/2015 ĐHĐN  

H9.9.3.7 Biên bản kết luận của kiểm toán năm 2013 8/1/2013 

Kiểm toán 

Nhà nước   
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DANH MỤC VÀ MÃ MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 10 

 

Mã 

minh chứng 

 

Tên minh chứng 

Số, ngày 

/tháng ban 

hành 

 

Nơi ban hành 

 

Ghi chú 

 TIÊU CHÍ 10.1    

H10.10.1.1 

 

Hợp đồng thỏa thuận của Trường với Công ty Tổ chức Sự kiện 

Rồng Nam Phương  

 01/HĐ, 

 20/5/2014 

CĐCN  

 Biên bản thỏa thuận của Công ty Tổ chức Sự kiện Rồng Nam 

Phương với Đoàn thanh niên 

 14/11/2014 ĐTN 

Trường CĐCN 

 

 Thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương 

mại Bằng Phương 

 02/TTHT 

30/12/2014 

ĐTN 

Trường CĐCN 

 

 Biên bản thỏa thuận của Công ty Tổ chức Sự kiện Rồng Nam 

Phương với Đoàn thanh niên 

 02/01/2015 ĐTN 

Trường CĐCN 

 

 Biên bản thỏa thuận của Công ty Tổ chức Sự kiện Rồng Nam 

Phương với Công đoàn 

 3/4/2015 Công đoàn 

Trường CĐCN 

 

H10.10.1.2 

 

Quyết định về việc thành lập Trung tâm Thể thao Đại học Đà 

Nẵng 

4583/QĐ-

ĐHĐN 

31/7/2014 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

 Thông báo kết luận của Giám đốc ĐHĐN tại Hội nghị công tác 

giáo dục thể chất và hoạt động thể thao sinh viên ĐHĐN năm 

2015 

 3447/TB-

ĐHĐN, 

 09/7/2015 

Đại học Đà 

Nẵng 

 

H10.10.1.3 Tin về Đại hội TDTT CBVC ĐHĐN lần thứ II-2012 

http//www.ttgdtc.udn.vn/Thethao/News/212 

Năm 2012 Trung tâm  

thể thao ĐHĐN 

 

 Tin về Đại hội TDTT CBVC ĐHĐN lần thứ III-2014 

http//www.ttgdtc.udn.vn/Thethao/News/271 

http//www.ttgdtc.udn.vn/Thethao/News/277 

Năm 2014 Trung tâm  

thể thao ĐHĐN 
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 Tin bế mạc Đại hội TDTT CBVC ĐHĐN lần thứ IV-2016 

http://dct.udn.vn/TinTuc/682/2/Be-mac-Dai-hoi-TDTT-can-bo-

vien-chuc-Dai-hoc-Da-Nang-lan-thu-IV-nam-2016.aspx 

26/4/2016 Văn phòng  

CĐ ĐHĐN 

 

 Tin về kết quả tham gia Đại hội TDTT CBVC ĐHĐN lần thứ 

IV-2016 http://dct.udn.vn/TinTuc/684/8/Ket-qua-tham-gia-Dai-

hoi-the-duc-the-thao-CBVC-DHDN-lan-thu-IV-cua-Truong-

Cao-dang-Cong-nghe.aspx 

27/4/2016 CĐCN  

 Danh sách vận động viên tham gia đại hội TDTT CBVC ĐHĐN 

lần thứ IV-2016 của Trường CĐCN 

2016 Công đoàn 

Trường CĐCN 

 

H10.10.1.4 Điều lệ Đại hội TDTT sinh viên, học sinh Đại học Đà Nẵng lần 

thứ IX -2015 

 19/01/2015 ĐHĐN  

 Kỷ yếu Đại hội TDTT sinh viên, học sinh Đại học Đà Nẵng lần 

thứ IX -2015 

4/2015 ĐHĐN  

H10.10.1.5 Tin khánh thành thang máy do Công ty ME và Tập đoàn Fujitec 

của Nhật tặng cho Trường  

 22/12/2013  Ictdanang  

 Tin về trường CĐCN xây dựng chương trình đào tạo phiên bản 

2014 

25/12/2013  Ictdanang  

 Tin khánh thành hệ thống điều hòa không khí do Công ty LG 

Electronics tặng cho Trường http//www.ictdanang.vn/index.php 

 8/01/2014  Ictdanang  

 Tin về Hội thảo khoa học về năng lượng tự động hóa công 

nghiệp http//ictdanang.vn/index.php 

22/12/2014  Ictdanang  

 Tin về Đại hội Đảng bộ Trường CĐCN 

http//www.dct.udn.vn/TinTuc/ 

 9/4/2015  Ictdanang  

 Tin về hiến máu nhân đạo của HSSV trường CĐCN 18/5/2015  Ictdanang  

 Tin về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giáo dục giới tính 

của Đoàn-Hội sinh viên CĐCN http//ictdanang.vn 

 31/5/2015  Ictdanang  

 Tin về cuộc thi sáng tạo Robot của SV trường 9/6/2015  Ictdanang  

http://ictdanang.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=9161:truong-cao-dang-cong-nghe-da-nang-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-ve-nang-luong-tu-dong-hoa-cong-nghiep&catid=79:nghien-cuu-sang-tao&Itemid=61
http://www.dct.udn.vn/TinTuc/321/1/Bao-ictdanangcom-dua-tin-ve-Dai-hoi-Dang-bo-Truong-Cao-dang-Cong-nghe--Dai-hoc-Da-Nang-lan-thu-VII-nhiem-ky-20152020.aspx
http://ictdanang.vn/
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 Tin về trường CĐCN tổ chức thành công mô hình đào tạo Việt - 

Nhật về chuyển giao công nghệ lắp đặt, vận hành, bảo trì thang 

máy đầu tiên ở Việt Nam 

10/7/2015  Ictdanang  

 Tin về mùa hè xanh tình nguyện của HSSV trường 

http://www.ictdanang.vn/index.php?option=com_content&view

=article&id=9658:he-xanh-mau-tinh-nguyen 

31/10/2015  Ictdanang  

 Tin về khai giảng năm học mới 

http://ictdanang.vn/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=9874:truong-cd-cong-nghe-dh-da-nang-khai-giang-nam-

hoc-moi-cam-ket-tao-dung-moi-truong-hoc-tap-nghien-cuu-

khang-trang-hien-dai-va-nhan-van-&catid=89:dao-tao-nguon-

nhan-luc&Itemid=61 

6/10/2015  Ictdanang  

 Tin về Nhóm hoạt động nghiên cứu sinh viên của Trường 

CĐCN 

http://ictdanang.vn/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=10236:truong-cao-dang-cong-nghe-co-so-giao-duc-thanh-

vien-dau-tien-cua-dai-hoc-vung-da-nang-ra-mat-va-dua-vao-

hoat-dong-mo-hinh-qnhom-hoc-tap-nghien-cuu-

svq&catid=89:dao-tao-nguon-nhan-luc&Itemid=61 

26/2/2016  Ictdanang  

H10.10.1.6 Công văn gửi phòng Quảng cáo Trung tâm Truyền hình Việt 

Nam tại Đà Nẵng về thông báo tuyển sinh của Trường 

 22/8/2014 CĐCN  

 Kênh Thông tin đối ngoại của Phòng thương mại và công nghiệp 

Việt Nam đưa tin “Đổi mới chương trình đào tạo đáp ứng như 

cầu xã hội” của trường CĐCN 

4/2015 VIETNAM 

BUSINESS 

FORUM 

 

 Báo Tuổi trẻ đưa tin về Hoạt động NCKH của trường  3/5/2015 Báo Tuổi trẻ  

 Thông báo tuyển sinh của trường trên Báo Tuổi trẻ 18/8/2015 Báo Tuổi trẻ  
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 TIÊU CHÍ 10.2    

H10.10.2.1 

 

Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội giữa 

Trường CĐCN với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, Công an Phường Thanh Bình  

 108b/QCPH-

ANTT17/6/2014 

UBND,UBMTT

Q CAP Thanh 

Bình và CĐCN 

 

 Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội giữa 

Trường CĐCN với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, Công an Phường Thanh Bình  

 142/QCPH-

ANTT 

 16/6/2015 

UBND,UBMTT

Q CA P Thanh 

Bình và CĐCN 

 

H10.10.2.2 

 

Hợp đồng phối hợp giữ gìn an ninh trật tự giữa Công an 

Phường Thanh Bình với trường CĐCN 

01/HĐBV-

CĐCN, 

03/01/2013 

CA Phường 

Thanh Bình với 

CĐCN 

 

 Biên bản thanh lý hợp đồng ANTT 6 tháng đầu năm 2013 14/8/2013 CA Phường 

Thanh Bình với 

CĐCN 

 

 Hợp đồng phối hợp giữ gìn an ninh trật tự giữa Công an 

Phường Thanh Bình với Trường CĐCN 

05/HĐBV-

CĐCN, 

01/01/2014 

CA Phường 

Thanh Bình với 

CĐCN 

 

 Biên bản kết thúc phối hợp giữ gìn ANTT 6 tháng cuối năm 

2014 

6/12/2014 CA Phường 

Thanh Bình với 

CĐCN 

 

 Hợp đồng phối hợp giữ gìn an ninh trật tự giữa Công an 

Phường Thanh Bình với Trường CĐCN 

10/HĐBV-

CĐCN, 

01/01/2015 

CA Phường 

Thanh Bình với 

CĐCN 

 

 Biên bản kết thúc phối hợp giữ gìn ANTT 6 tháng đầu năm 

2015 

15/6/2015 CA Phường 

Thanh Bình với 

CĐCN 

 

 Hợp đồng phối hợp giữ gìn an ninh trật tự giữa công an 

Phường Thanh Bình với trường CĐCN 

01/HĐBV-

CĐCN, 

CA Phường 

Thanh Bình với 
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01/01/2016 CĐCN 

H10.10.2.3 Hợp đồng thỏa thuận phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trên lĩnh 

vực văn hóa tư tưởng giữa Trường CĐCN với Phòng PA83 

Công an thành phố Đà Nẵng 

 05/01/2011 PA83 và CĐCN  

 Biên bản thanh lý hợp đồng thỏa thuận phối hợp giữ gìn an 

ninh trật tự trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng Trường CĐCN với 

Phòng PA83 Công an thành phố Đà Nẵng 

 14/01/2012 PA83 và CĐCN  

 Hợp đồng thỏa thuận phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trên lĩnh 

vực văn hóa tư tưởng giữa Trường CĐCN với Phòng PA83 

Công an thành phố Đà Nẵng 

 05/01/2012 PA83 và CĐCN  

H10.10.2.4 Thư mời Công ty HONDA Việt Nam tham gia chương trình “ 

hội sinh viên với văn hóa giao thông” 

 244/TM-CĐCN 

12/5/2011 

CĐCN  

 Công văn hỗ trợ giáo dục phổ biến kiến thức “Văn hóa giao 

thông-Hãy lái xe bằng cả trái tim” của Báo Nhân đạo Đời sống 

05/CV-VP 

ĐDPN 

22/2/2013 

Báo Nhân đạo  

Đời sống 

 

 Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền phòng chống ma túy, tội 

phạm, nói không với hút thuốc lá và phòng chống dịch bệnh 

trong sinh viên năm học 2012-2013 

 15/5/2013 P CTHSSV  

 Tin về việc tổ chức Hội thi phòng chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội và giáo dục giới tính trong HSSV (Trường phối hợp với Sở 

y tế TP Đà Nẵng)  

01/6/2015  Ictdanang  

H10.10.2.5 Thông báo phối hợp ra quân tổng vệ sinh môi trường  256/TB-UBND, 

22/9/10 

UBND Phường 

Thanh Bình 

 

 Công văn tiếp tục ra quân tăng cường diệt bọ gậy, vệ sinh môi 

trường, phòng chống sốt xuất huyết 

286/UBND, 

22/10/2010 

UBND Phường 

Thanh Bình 

 

 HSSV Trường CĐCN tham gia hỗ trợ Đại hội TDTT Phường 

Thanh Bình lần thứ IV, năm 2013 

30/KH-UBND, 

20/3/2013 

UBND Phường 

Thanh Bình 
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 Công văn phối hợp tổ chức phát động phong trào trong HSSV 39/CV-CAP, 

17/5/2013 

CA Phường 

Thanh Bình 

 

 Công văn về phân công thực hiện phong trào Ngày chủ nhật 

Xanh Sạch Đẹp tại các khu vực trọng điểm, tuyến đường chính  

487/UBND-

TNMT,  

20/5/2013 

UBND Quận 

Hải Châu 

 

 Kế hoạch ra quân vệ sinh môi trường phong trào ngày Chủ nhật 

Xanh-Sạch-Đẹp tháng 3/2016 

29/02/2016 UBND Phường 

Thanh Bình 

 

 Kế hoạch điều động lực lượng tham gia Hội sách Hải Châu- TP 

Đà Nẵng năm 2016 

49/KH-BTC, 

7/4/2016 

UBND Quận 

Hải Châu 

 

H10.10.2.6 Kế hoạch tổ chức chiến dịch HSSV tình nguyện hè năm 2013 

(phối hợp với UBND xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) 

78/KH-CĐCN, 

10/6/2013 

CĐCN  

 Báo cáo tổng kết chiến dịch HSSV tình nguyện hè 2014 

(phối hợp với UBND xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) 

05/BC-ĐTN, 

20/8/2014 

Đoàn Thanh 

niên CĐCN 

 

 Tin về hè xanh tình nguyện 2015 của HSSV trường CĐCN 

(phối hợp với UBND xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) 

31/7/2015  Ictdanang  

H10.10.2.7 Đoàn thanh niên Trường CĐCN tổ chức Ngày Hội hiến máu 

nhân đạo (ĐTN phối hợp với Bệnh viện Đà Nẵng) 

29/1/2015  Ictdanang  

 CBVC của trường tổ chức giao lưu bóng đá với Hội doanh 

nhân Thành phố Đà Nẵng  

http//www.dct.udn.vn/Tintuc/603/8/… 

9/12/2015 CĐCN  

 Trường CĐCN tham gia “Giải bóng đá giao hữu chào Xuân 

2016” do CLB bóng đá CEO Đà Nẵng thuộc Hội doanh nghiệp 

trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức  

13/01/2016 CĐCN  

 CBVC Trường CĐCN phối hợp Văn phòng UBND TP Đà 

Nẵng, Hội Doanh nhân trẻ, Hội nhà báo Xứ Quảng tổ chức giải 

bóng đá giao hữu http://dct.udn.vn/TinTuc/649/11/Giai-bong-

da-giao-huu-Chao-mung-14-nam-ngay-thanh-lap-Khoa-KTXD 

10/3/2016 CĐCN  
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 Hội thảo “Thực phẩm nâng cao sức khỏe cộng đồng” 

http://dct.udn.vn/TinTuc/662/12/Hoi-thao-Thuc-pham-nang-

cao-suc-khoe-cong-dong.aspx 

23/3/2016 CĐCN  

H10.10.2.8 Công văn phối hợp tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2013 139/TĐ, 

19/02/2013 

Thành đoàn  

Đà Nẵng 

 

 Công văn phối hợp tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2014 515 CV/TĐTN, 

18/03/2014 

Thành đoàn  

Đà Nẵng 

 

 Công văn phối hợp tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 2 năm 2014 652 CV/TĐTN, 

25/8/2014 

Thành đoàn  

Đà Nẵng 

 

 Công văn phối hợp tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 1 năm 2015 762 CV/TĐTN, 

22/12/2014 

Thành đoàn  

Đà Nẵng 

 

 Thông báo chỉ tiêu vận động hiến máu nhân đạo năm 2016 130 TB/TĐTN, 

26/01/2016 

Thành đoàn  

Đà Nẵng 

 

 Công văn phối hợp tổ chức hiến máu nhân đạo đợt 2 năm 2016 1187 CV/TĐTN 

21/3/2016 

Thành đoàn  

Đà Nẵng 

 

 Biên bản ghi nhớ thực hiện chương trình hỗ trợ Huyện Hòa 

Vang xây dựng nông thôn mới năm 2016 

25/3/2016 Đoàn 

TNCSHCM xã 

Hòa Bắc và CĐ, 

ĐTN CĐCN 

 

 Biên bản bàn giao sinh kế cho hộ nghèo và giúp đỡ xã Hòa Bắc 

trong chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2016 

01/4/2016 Đoàn 

TNCSHCM xã 

Hòa Bắc và CĐ 

CĐCN 

 

 

 


