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I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 

  1. Mục đích, yêu cầu: 

  Quy trình được thiết lập dưới dạng sơ đồ hóa công tác tự đánh giá chương trình 

đào tạo của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên nhằm tạo điền kiện thuận lợi 

cho quá trình triển khai thực hiện, quản lí, giám sát và đánh giá.  

2. Phạm vi, đối tượng áp dụng: 

 Các chương trình đào tạo của trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên. 

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT 

1. Định nghĩa: Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo là quá trình nhà 

trường tự xem xét, nghiên cứu dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục do 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tạo ban hành để báo cáo về tình trạng chất 

lượng giáo dục, hiệu quả hoạt động đào tạo, từ đó tiến hành điều chỉnh quá trình thực 

hiện nhằm đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. 

2. Từ viết tắt: 

LĐTB&XH: Lao động - Thương binh và Xã hội 

P. TTKT & KĐCL: Phòng Thanh tra -  Khảo thí và Kiểm định chất lượng 

      TĐG: Tự đánh giá 

TT-MC: Thông tin - minh chứng 

BTK: Ban Thư ký 

BGH: Ban Giám hiệu 

III. NỘI DUNG: 

1. Lưu đồ:  



QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
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LƯU TRỮTRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

1. Dự thảo kế hoạch, 
thành lập Hội đồng 

TĐG cấp trường 8.Lưu trữ

4. Tổng hợp, viết dự thảo 

báo cáo TĐG tổng thể

2.  Phê duyệt

3. Thu thập TT-MC, viết 
Phiếu đánh giá tiêu chí, 

Báo cáo tiêu chuẩn

5. Lấy ý kiến đóng góp về 
dự thảo Báo cáo TĐG

6. Hoàn thiện Báo cáo 
TĐG, hệ thống
 minh chứng

7. Công bố BC TĐG, nộp 
Báo cáo TĐG đến Sở 

LĐTB&XH và Tổng cục 

GDNN
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2. Diễn giải: 

 

Tên bước công việc NỘI DUNG 
Người chịu  

trách nhiệm 
Mẫu/tên hồ sơ 

1. Dự thảo kế hoạch, thành 

lập Hội đồng TĐG cấp 

trường 

Phòng TTKT & KĐCL soạn thảo quyết định 

thành lập Hội đồng TĐG, Ban Thư ký, các nhóm 

chuyên trách; Xây dựng dự thảo kế hoạch, phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐ, Ban 

Thư ký, các nhóm chuyên trách, trình BGH xem 

xét, phê duyệt 

P. TTKT & KĐCL BM.TTKT.06.01 

2. Phê duyệt 

BGH xem xét kế hoạch, quyết định thành lập 

Hội đồng, BTK, nhóm chuyên trách. Nếu: 

- Đồng ý, ký duyệt để triển khai thực hiện; 

- Không đồng ý, chuyển lại Phòng TTKT & 

KĐCL để điều chỉnh theo chỉ đạo. 

Ban Giám hiệu  

3. Thu thập TT-MC, Viết 

Phiếu đánh giá tiêu chí, báo 

cáo tiêu chuẩn 

Các nhóm chuyên trách thu thập, xử lí, phân 

tích các TT-MC theo các tiêu chí, tiêu chuẩn được 

phân công. 

Sau khi MC được phân tích, xử lý tiến hành 

mã hóa MC và viết Phiếu đánh giá tiêu chí, báo cáo 

tiêu chuẩn. 

Nhóm chuyên trách 
BM.TTKT.06.02 

BM.TTKT.06.03 

4. Tổng hợp, viết dự thảo 

báo cáo TĐG tổng thể 

Sau khi các nhóm hoàn thành Báo cáo tiêu 

chuẩn, Ban thư ký viết phần tổng quan, hoàn thành 

các thông tin trong phần Cơ sở dữ liệu kiểm định 

chất lượng giáo dục, tổng hợp thành Dự thảo báo 

cáo TĐG. 

Hội đồng TĐG,  

Ban thư ký 

Dự thảo Báo cáo 

TĐG 

5. Lấy ý kiến đóng góp về 

dự thảo Báo cáo TĐG 

Chuyển Dự thảo báo cáo TĐG đến các đơn vị 

liên quan để lấy ý kiến góp ý của cán bộ quản lý, 
Ban thư ký 

Tổng hợp ý kiến 

góp ý 



giảng viên, cán bộ khoa học, nhân viên và người 

học. 

6. Hoàn thiện Báo cáo TĐG, 

hệ thống minh chứng 

Căn cứ ý kiến góp ý, Hội đồngTĐG và Ban 

Thư ký thảo luận, thống nhất các nội dung chỉnh 

sửa, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá, trình 

Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá xem xét, phê duyệt. 

Ban thư ký 
- Báo cáo TĐG hoàn 

chỉnh  

7. Công bố Báo cáo TĐG, 

nộp BCTĐG đến Sở 

LĐTB&XH và Tổng cục 

giáo dục Nghề nghiệp 

Công bố báo cáo TĐG lên trang webside của 

Trường và nộp Báo cáo năm học ở cơ quan chủ 

quản là Sở LĐTB & XH; Tổng cục GDNN 

P. TTKT & KĐCL 

Phòng Đào tạo  

- Đường link trên 

website Trường 

đến báo cáo TĐG 

8. Lưu hồ sơ Lưu trữ hồ sơ theo quy định P. TTKT & KĐCL -  

 

IV. BIỂU MẪU ÁP DỤNG 

TT Tên biểu mẫu Mã hoá Nơi lưu Thời gian lưu tối thiểu 

1 Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá  P. TTKT & KĐCL 5 năm 

2 Kế hoạch tự đánh giá CTĐT BM.TTKT.06.01 P. TTKT & KĐCL 5 năm 

3 
Phiếu đánh giá tiêu chí đối với các CTĐT tự 

đánh giá theo Thông tư 04/2016 
BM.TTKT.06.02 P. TTKT & KĐCL 1 năm 

4 
Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh 

chứng 
BM.TTKT.06.03 P. TTKT & KĐCL 5 năm 

5 Báo cáo tự đánh giá CTĐT  P. TTKT & KĐCL 5 năm 

6 
Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng CTĐT 

của các đơn vị 
 P. TTKT & KĐCL 5 năm 

7 Hệ thống  minh chứng  P. TTKT & KĐCL 5 năm 

 



 


