
UBND TỈNH BẮC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

 CÔNG NGHIỆP BẮC NINH 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:   371/QĐ-CĐCN              Bắc Ninh, ngày  11 tháng 12 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Công bố Sổ tay chất lượng, sứ mệnh, chiến lược, chính sách chất lượng,  

mục tiêu chất lượng và Hệ thống đảm bảo chất lượng của  

Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH 

Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH, ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội Quy định về điều lệ trường Cao đẳng;  

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT- BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-CĐCN ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Trường Cao 

đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường 

Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-CĐCN ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Trường Cao 

đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc thành lập Tổ đảm bảo chất lượng năm 2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-CĐCN ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Trường Cao đẳng 

Công nghiệp Bắc Ninh về việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trường năm 2020; 

Xét đề nghị của tổ đảm bảo chất lượng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố Sổ tay chất lượng, sứ mệnh, chiến lược, chính sách chất lượng, mục 

tiêu chất lượng và Hệ thống bảo đảm chất lượng tại trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc 

Ninh năm 2020. 

Điều 2. Giao Trưởng các đơn vị thuộc Trường giám sát vận hành Hệ thống đảm bảo 

chất lượng tại đơn vị phụ trách theo đúng quy chế hoạt động và điều lệ trường Cao đẳng. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Tổ đảm bảo chất lượng xây dựng, quản lý hệ thống bảo đảm chất lượng; Các đơn vị 

thuộc trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

      Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
   - Sở LĐ-TB&XH;  

- BGH;  
- Các khoa, phòng; 
- Lưu VT, ĐT. 
 
 

 

    Nguyễn Đức Lưu 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BẢN CÔNG BỐ 
 
 
 
 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH 
 
 
 
 
 
 
 

Công bố Sổ tay chất lượng, sứ mệnh, chiến lược, chính sách chất lượng, mục 

tiêu chất lượng và Hệ thống bảo đảm chất lượng tại Trường Cao đẳng Công 

nghiệp Bắc Ninh phù hợp với quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  
 

(Phụ lục 1,2 ban hành kèm theo Quyết định số 371/QĐ-CĐCN ngày 11  tháng 12 năm 2020 
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh) 

 
 
 
 

 

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày 11/12/2020. 
 

 

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 12 năm 2020  
 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 
 

 

       Nguyễn Đức Lưu 



PHỤ LỤC 1 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 371/QĐ-CĐCN ngày 11 tháng 12 năm 2020) 

1. Sổ tay chất lượng 

2. Sứ mệnh, chiến lược, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng 

       3. Các quy trình của Hệ thống ĐBCL (18 quy trình) 

 

TT LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG (TÊN QUY TRÌNH) Mã ký hiệu 

1  Quy trình tuyển sinh   QT01/BCI-PR 

  2  Quy trình xét điều kiện dự thi kết thúc môn học/mô đun    QT02/BCI-ĐT  

3 Quy trình thi kết thúc môn học/mô đun QT03/BCI-ĐT 

4 Quy trình thi và xét điều kiện tốt nghiệp QT04/BCI-ĐT 

5 Quy trình đánh giá kết quả học tập, rèn luyện QT05/BCI-ĐT 

6 Quy trình quản lý điểm QT06/BCI-ĐT 

7 
Quy trình đánh giá, phân loại CBQL, nhà giáo, viên chức và 

người lao động 

QT07/BCI-TCHC 

8 Quy trình mua sắm vật tư QT08/BCI-KT 

9 Quy trình quản lý, sử dụng vật tư trong đào tạo QT09/BCI-KT 

10 Quy trình khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động QT10/BCI-PR 

11 Quy trình biên soạn ngân hàng câu hỏi, đề thi QT11/BCI-ĐT 

12 Quy trình tổ chức HSSV thực tập tại doanh nghiệp QT12/BCI-ĐT 

13 Quy trình khen thưởng HSSV QT13/BCI-CTHSSV 

14 Quy trình kỷ luật HSSV QT14/BCI-CTHSSV 

15 Quy trình xét học bổng HSSV QT15/BCI-ĐT 

16 Quy trình kiểm kê tài sản QT16/BCI-KT 

17 Quy trình thanh lý tài sản  QT17/BCI-KT 

18 Quy trình thanh toán hợp đồng giảng dạy QT18/BCI-KT 
 



 

PHỤ LỤC 2 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 371/QĐ-CĐCN ngày 11 tháng 12 năm 2020) 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH 

SỨ MỆNH 

Tiếp tục xây dựng nhà trường trở thành trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, 

đa ngành, đa lĩnh vực định hướng Hội nhập quốc tế 

TẦM NHÌN 

Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín, chất lượng cao, cấp độ khu vực ASEAN 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 

Lãnh đạo, cán bộ, giáo viên và người lao động trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh 

cam kết: “ Xây dựng Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh hoàn thành 60% tiêu chí của 

trường chất lượng cao trước năm 2022; Trở thành trường chất lượng cao trước năm 2025”. 

1. Nâng cao công tác quản trị nhà trường; trú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhà 

giáo có đủ trình độ, phẩm chất và năng lực đáp ứng các tiêu chí trường chất lượng cao; 

2. Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học; 

3. Tạo mọi điều kiện để Học sinh sinh viên phát triển năng lực của bản thân; 

4. Thường xuyên rà soát, cải tiến chương trình, giáo trình đào tạo, phương pháp dạy học        

nhằm nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu của xã hội; 

5. Mở rộng hợp tác với các Doanh nghiệp trong và ngoài nước để Học sinh sinh viên được học 

tập, trải nghiệm và lựa chọn việc làm sau khi tốt nghiệp; 

6. Thường xuyên cải tiến, phát triển Hệ thống đảm bảo chất lượng của Nhà trường. 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 

Để thực hiện Chính sách chất lượng trên, tập thể CBVC và người lao động của Nhà 

trường cam kết: 

1. Đảm bảo quy mô đào tạo trên 2000 HSSV/năm;  

2. Học sinh, sinh viên có kết quả học tập đạt loại khá, giỏi trên 65%; HSSV tốt nghiệp trên 

98%; Sinh viên đạt giải kỹ năng nghề Quốc gia 02 sinh viên; 

3. Học sinh, sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt trên 95%; Doanh nghiệp được khảo 

sát hài lòng về mức độ đáp ứng nhu cầu kỹ năng tay nghề của HSSV đạt 85%; 

4. Tổ chức hội thảo chuyên đề chuyên môn có sự tham gia của doanh nghiệp; Nâng cao mô 

hình đào tạo kép giữa nhà trường và doanh nghiệp;  

5. Đạt tiêu chuẩn cấp độ 3 kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Tự đánh giá chương 

trình đào tạo 02 nghề trọng điểm; 

6. Xây dựng và vận hành hệ thống chất lượng đảm bảo các quy trình quản lý và giám sát 

đúng với khung mô hình quản lý chất lượng trường cao đẳng; 

7. Có trên 20 Nhà giáo đạt danh hiệu “nhà giáo dạy giỏi cấp trường”; 05 nhà giáo đạt danh 

hiệu “nhà giáo dạy giỏi cấp tỉnh”; 

8. Tin học hóa công tác quản lý chuyên môn, triển khai và ứng dụng, vận hành phần mềm 

quản lý công việc, quản lý giáo vụ; 

9. Sinh viên trước khi tốt nghiệp đạt chuẩn kỹ năng mềm, sinh viên vì cộng đồng, quản lý 

xưởng./. 
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