
UBND TỈNH HẬU GIANG 

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 

    Số:  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Hậu Giang, ngày        tháng       năm    
 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang 

 

Căn cứ nội dung cuộc họp của Phó Hiệu trưởng (cô Trần Thị Thu Thủy) 

với lãnh đạo phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng lúc 14h30 ngày 13/4/2021. 

Phó Hiệu trưởng kết luận một số vấn đề như sau: 

I. Về công tác kiểm định chất lượng năm 2021 

1. Thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

năm 2021 theo quy định. 

2. Tiến hành tự đánh giá (thí điểm) chương trình đào tạo Trung cấp điện công 

nghiệp. Làm cơ sở năm sau đánh giá chương trình đào tạo các nghề trọng điểm 

Quốc gia. 

3. Tiếp tục thực hiện hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong của trường năm 

2021 (rà soát, điều chỉnh, bổ sung ban hành lại Sổ tay chất lượng của trường sau 

khi sáp nhập). 

4. Mời đoàn công tác đánh giá ngoài hỗ trợ cho trường công tác tự đánh giá 

chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2021. Nhằm chuẩn bị tốt cho công 

tác đánh giá ngoài vào năm 2022. 

5. Việc tự đánh giá chương trình đào tạo Cao đẳng Giáo dục mầm non không 

thực hiện. Do hiện nay không thấy văn bản ràng buộc về chương trình đào tạo 

phải đánh giá đạt chuẩn chất lượng thì mới được đào tạo. 

II. Công tác khảo thí 

1. Việc tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 cho học sinh khóa 13 sẽ tiến hành tổ chức  

cùng với đợt thi tốt nghiệp trong tháng 5/2021. 

2. Vấn đề trách nhiệm ký bảng điểm của lãnh đạo khoa cơ bản sẽ trao đổi 

với Hiệu trưởng để giải quyết. 

3. Trường hợp nộp điểm thi HK1 (lần 1) trễ của Thầy Quách Văn Muội (các 

môn: Dược xã hội lớp Dược K13A; Thực hành dược khoa lớp Dược K14A; điểm 

bộ phận môn: Quản lý dược lớp Trung cấp Dược K13) sẽ làm việc với thầy Hiệu 

trưởng để giải quyết. 

 

 

 

 

 



 

Đề nghị thành viên Ban Giám hiệu chỉ đạo Phòng, Khoa đơn vị trực thuộc 

thực hiện đúng theo nội dung Thông báo này./. 

 
Nơi nhận 
- Ban giám hiệu; 

- Các phòng, khoa chức năng; 

- Lưu VT.TCHC. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thu Thủy 
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