
 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v ban hành 13 quy trình bổ sung vào hệ thống cơ sở dữ liệu  

và hệ thống công cụ bảo đảm chất lượng năm 2022 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP BẮC NINH 

Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 21/10/2021 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 48/QĐ-CĐN ngày 08/02/2022 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 30/QĐ-CĐCN ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Trường Cao 

đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc thành lập Tổ đảm bảo chất lượng năm 2022; 

Căn cứ Kế hoạch số 36/KH-CĐCN ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Trường Cao 

đẳng Công nghiệp Bắc Ninh về việc xây dựng bổ sung các quy trình vào hệ thống cơ sở 

dữ liệu và hệ thống công cụ bảo đảm chất lượng năm 2022, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, 

cập nhật các quy trình đã ban hành năm 2021;  

Xét đề nghị của phòng Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành 13 quy trình bổ sung vào hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống công 

cụ bảo đảm chất lượng năm 2022 (Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Giao Trưởng các đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh 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. 

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;  

- Ban Giám Hiệu;  
- Các Phòng, Khoa; 

- Lưu VT, ĐT. 
 
 

 

    Nguyễn Đức Lưu 
 
 
 

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: 240/QĐ-CĐCN Bắc Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2022 



DANH SÁCH QUY TRÌNH HỆ THỐNG ĐBCL 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 240/QĐ-CĐCN ngày 24 tháng 6 năm 2022) 
 

TT LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG (TÊN QUY TRÌNH) MÃ KÝ HIỆU 

1 Quy trình khảo sát học sinh THCS, THPT về nhu cầu học nghề QT01/BCI-PR 

2 Quy trình đào tạo song hành cho sinh viên tại doanh nghiệp QT02/BCI-ĐT 

3 Quy trình quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức, người lao động  QT03/BCI-TCHC 

4 Quy trình thực hiện chính sách hỗ trợ học phí  QT04/BCI-KT 

5 Quy trình xét công nhận tốt nghiệp QT05/BCI-ĐT 

6   Quy trình xét miễn học, miễn thi các môn học chung QT06/BCI-ĐT 

7 Quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo QT07/BCI-ĐT 

8 Quy trình xây dựng tiến độ đào tạo theo năm học QT08/BCI-ĐT 

9 Quy trình xây dựng thời khóa biểu theo giai đoạn QT09/BCI-ĐT 

10 Quy trình thực hiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp QT10/BCI-ĐT 

11 Quy trình đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp QT11/BCI-ĐT 

12 Quy trình thanh kiểm tra thường xuyên hoạt động đào tạo QT12/BCI-ĐT 

13 Quy trình tổ chức hoạt động ngoại khóa cho HSSV QT13/BCI-CTHSSV 
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