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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 

Năm học 2020 – 2021 

(Đã thông qua Hội nghị VC-NLĐ) 

 

CÔNG TÁC XÂY DỰNG BỘ MÁY NHÀ TRƯỜNG 

1- 100% cán bộ, giáo viên, người lao động đoàn kết, tuân thủ nội quy Nhà trường; 

85% cán bộ, giáo viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 8% hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ; 

2- Ít nhất 80% cán bộ, giáo viên đăng ký đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, 

trình độ chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng mềm được đào tạo đúng quy định; 

3- Tổ chức sử dụng, quản lý phòng học lý thuyết, thực hành đúng mục đích, có hiệu 

quả (trang thiết bị phòng học, tiết kiệm điện,...); 

4- 100% HSSV-HV tham gia khám sức khỏe đầu năm học;  

5- 100% VC-NLĐ nhà trường được khám sức khỏe sàng lọc; 

6- Thực hiện công tác thu – chi tài chính công khai, minh bạch, đúng quy định của 

pháp luật. 

7- Phấn đấu đạt Cờ thi đua của UBND tỉnh cấp đạt "Đơn vị dẫn đầu khối trường học 

của trường năm học 2020 – 2021”. 

CÔNG TÁC TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO 

1- Đảm bảo tuyển sinh đạt ≥ 65% chỉ tiêu được giao;  

2- Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đào tạo của nhà trường;  

3- Ít nhất 75% HSSV-HV được xét và công nhận tốt nghiệp, trong đó có ít nhất 25% 

HSSV-HV được xếp loại tốt nghiệp từ Khá trở lên; 

4- Xây dựng hồ sơ mở ít nhất 01 ngành đào tạo mới; 

5- Xây dựng đề án nghề trọng điểm cho ngành Điều dưỡng và Dược. 

6- Tổ chức ít nhất 02 lớp đào tạo ngắn hạn để đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

nguồn nhân lực cho các cơ sở y tế, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;  
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7- Liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục đại học để mở ít nhất 01 lớp từ trình độ đại 

học trở lên. 

CÔNG TÁC NHÀ GIÁO 

1- Ít nhất 95% nhà giáo được đánh giá xếp loại A theo Thông tư 08/2017/TT-

BLĐTBXH, ngày 10/3/2017; 

2- 100% nhà giáo chuyên môn tham gia thực tập tại các doanh nghiệp, cơ quan 

chuyên môn thuộc chuyên ngành giảng dạy; 

3- 100% các bộ môn có nhà giáo thực hiện giờ thao giảng và dự giờ được đánh giá 

theo bộ tiêu chuẩn dự giờ thao giảng; 

4- Mỗi khoa thực hiện ít nhất 01 hội thảo khoa học; 

5- Ít nhất 50% GV đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp trường; có nhà giáo tham gia và 

đạt giải tại hội giảng cấp tỉnh trở lên. 

CÔNG TÁC HỌC SINH – SINH VIÊN 

1- Ít nhất 85% HSSV có kết quả rèn luyện đạt từ khá trở lên; tỷ lệ HSSV vi phạm 

quy định, nội quy, quy chế của Trường từ mức cảnh cáo trở lên < 5%; 

2- Ít nhất 90% HSSV tham gia đầy đủ các phong trào, chương trình ngoại khóa của 

nhà trường.  

CÔNG TÁC BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG 

1- Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp của trường 

đạt ít nhất 80 điểm; 

2- 100% các Phòng, Khoa hoàn thành các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng đáp 

ứng cho nhu cầu công việc thực tế của đơn vị;  

3- Có ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học hoặc bài báo được đăng trên tạp chí có uy 

tín, đáp ứng cho công tác quản lý và công tác giảng dạy. 

       Bạc Liêu, ngày 20  tháng 3 năm 2020 

            KT. HIỆU TRƯỞNG  

                                                                                        P. HIỆU TRƯỞNG 

               (Đã ký) 

    

    Nguyễn Kim Nhang 


