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UBND TỈNH BẮC NINH 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHIỆP BẮC NINH 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 31/KH-CĐCN Bắc Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Xây dựng bổ sung các quy trình vào hệ thống cơ sở dữ liệu và  

hệ thống công cụ bảo đảm chất lượng năm 2021,  

rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các quy trình đã ban hành năm 2020  

 

Căn cứ Kế hoạch số 03/KH-CĐCN, ngày 02/01/2020 của trường Cao đẳng Công 

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

trường xây dựng kế hoạch bổ sung các quy trình vào hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống 

công cụ bảo đảm chất lượng năm 2021 như sau: 

1. Xây dựng bổ sung các quy trình:  

TT Tên quy trình 
Thành viên  

thực hiện 

Lãnh đạo  

Phụ trách 
Ghi chú 

1 

Quy trình tổ chức nhà 

giáo học tập tại doanh 

nghiệp 

Trần Trung Hậu 

Vũ Quang Khuê  

2 

Quy trình xây dựng, lựa 

chọn, bổ sung, điều chỉnh  

chương trình đào tạo 

Trần Mạnh Hùng 

3 

Quy trình xây dựng, lựa 

chọn, bổ sung, điều chỉnh  

giáo trình đào tạo 

Trần Mạnh Hùng 

4 

Quy trình đăng ký đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp 

cơ sở 

Lê Trọng Nghĩa 

5 

Quy trình nghiệm thu đề 

tài nghiên cứu khoa học 

cấp cơ sở 

Lê Trọng Nghĩa 

6 
Quy trình tự đánh giá chất 

lượng cơ sở GDNN 
Nguyễn Duy Diễn 

7 
Quy trình thanh toán đề 

tài nghiên cứu khoa học 

Nguyễn Thị Hà 

 

8 

Quy trình đào tạo, bồi 

dưỡng CBQL, nhà giáo, 

nhân viên và người lao 

động 

Đỗ Thị Vân 
Nguyễn Đức Lưu  

9 Quy trình tuyển dụng Đinh Công Thuyến 
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TT Tên quy trình 
Thành viên  

thực hiện 

Lãnh đạo  

Phụ trách 
Ghi chú 

10 Quy trình kỷ luật CBVC Đinh Công Thuyến 

11 Quy trình xét nâng lương Hoàng Thị Thanh 

12 
Quy trình khen thưởng 

CBVC 

Hoàng Thị Thanh 

13 
Quy trình quản lý hồ sơ 

HSSV 
Nguyễn Duy Diễn 

Trần  Văn Thực  

14 
Quy trình quản lý xưởng, 

phòng học 

Nguyễn Thị Như Hoa 

 

15 

Quy trình sửa chữa, bảo 

dưỡng máy móc, trang 

thiết bị. 

Nguyễn Văn Hưng 

 

16 Quy trình mua sắm tài sản Nguyễn Thị Hà 

17 

Quy trình tự đánh giá chất 

lượng chương trình đào 

tạo 

 

Võ Văn Hùng 

Nguyễn Văn Mễ  
18 

Quy trình khảo sát học 

sinh sau tốt nghiệp 
Bùi Xuân Đoàn 

19 Quy trình nhập học Bùi Xuân Đoàn 

2. rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các quy trình đã ban hành năm 2020  

Các thành viên tham gia xây dựng các quy trình đã ban hành năm 2020, thu thập các 

ý kiến phản hồi sau thời gian áp dụng các quy trình vào thực tế. Đề xuất xây dựng 

phương án rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật các quy trình đã ban hành và trình Hội 

đồng xem xét và thẩm định theo đúng quy định để ban hành lần 2. 

3. Thời gian thực hiện: 

TT Thời gian Công việc Đơn vị thực hiện 

1 
Từ ngày 06/7/2021- 

09/7/2021 

Tổ chức họp phân công 

nghiệm vụ 

Tổ ĐBCL, Các thành viên 

thực hiện xây dựng quy trình 

2 
Từ ngày 12/7/2021-

12/9/2021 
Xây dựng các quy trình 

Các thành viên thực hiện xây 

dựng quy trình 

3 
Từ ngày 13/9/2021-

20/9/2021 

Tổ chức họp nghiệm thu các 

quy trình 

Tổ ĐBCL, Các thành viên 

thực hiện xây dựng quy trình 

4 
Từ  ngày 21/9/2021- 

30/9/2021 
Hoàn thiện các quy trình 

Các thành viên thực hiện xây 

dựng quy trình 

5 
Từ ngày 01/10/2021-

10/10/2021 

Nộp các quy trình mới về thư 

ký Tổ đảm bảo chất lượng 

Các thành viên thực hiện xây 

dựng quy trình 

6 Cuối tháng 10/2021 
Phê duyệt và đưa vào áp dụng 

quy trình mới 
Hiệu trưởng 
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4. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí hoạt động xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất 

lượng được thực hiện theo quy định. 

Công tác xây dựng, vận hành, đánh giá, cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng là 

nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường năm 2021. Nhà trường yêu cầu tất cả các Phòng, 

Khoa nghiêm túc phối hợp đảm bảo kế hoạch, chất lượng theo yêu cầu đề ra./. 

 

Nơi nhận: 

  - BGH;  

  - Các Phòng, Khoa; 

  - Lưu: VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Lưu 
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