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 I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

NGHỀ NGHIỆP 

 Tên tiếng Việt: Trường Cao đẳng nghề An Giang.  

Tên giao dịch quốc tế: An Giang Vocational College (AGVC).  

Website: www.agvc.edu.vn  

Email: caodangngheangiang@agvc.edu.vn  

Địa chỉ: Số 841, đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Khánh, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang. 

II. BÁO CÁO XẾP LOẠI NHÀ GIÁO VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP 

VỤ (Phụ lục đính kèm). 

1. Giảng viên 

a) Theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao 

động Thương binh xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà 

giáo và Thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của của 

Bộ Lao động Thương binh xã hội về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng  

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, 

nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 

 Tổng số nhà giáo là: 124; Trong đó  

+ Loại A: 124 

+ Loại B: 0  

+ Loại C: 0 

http://www.agvc.edu.vn/
mailto:caodangngheangiang@agvc.edu.vn


   2 

 

 

 

b) Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2009 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành qui định chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 

 Tổng số nhà giáo là : 21; Trong đó:  

 + Loại Tốt: 21      

 + Khá : 0    

+ Đạt : 0 

2. Cán bộ quản lý phòng ban tham gia giảng dạy: 10 Giảng viên 

a) Theo Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ Lao 

động Thương binh xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà 

giáo và Thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của của 

Bộ Lao động Thương binh xã hội về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp 

vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp. 

Tổng số nhà giáo là: 09; Trong đó: 

+ Loại A: 09 

+ Loại B: 0 

+ Loại C: 0 

b) Theo Thông tư số 20/2018TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2009 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành qui định chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 

Tổng số nhà giáo là: 01; Trong đó: 

+ Loại Tốt: 01      

+ Khá : 0    

+ Đạt : 0 

  III. CÁC GIẢI PHÁP VỀ ĐỘNG VIÊN, KHUYẾN KHÍCH NHÀ 

GIÁO ĐẠT CHUẨN LOẠI A, LOẠI TỐT 

- Thường xuyên chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy và học 

tập cho nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động.  
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- Tổ chức và chỉ đạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh; bảo đảm 

an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong nhà trường. 

- Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường; thực hiện các chính sách, 

chế độ của Nhà nước đối với nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức, người lao 

động và người học trong nhà trường theo quy định. 

-  Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, 

hợp tác quốc tế theo chiến lược và kế hoạch phát triển của nhà trường; bảo đảm 

chất lượng đào tạo của nhà trường; lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp để đăng ký kiểm định. 

- Nhà trường tiếp tục phát động phong trào nghiên cứu khoa học và có chế 

độ chính sách khuyến khích giáo viên tích cực tham gia; Đặc biệt quan tâm đến 

các đề tài cấp tỉnh. 

- Vận động giáo viên nhà trường tham gia viết các bài báo đăng trên tạp 

chí khoa học trong và ngoài nước. 

 IV. CÁC GIẢI PHÁP VỀ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỂ CHUẨN 

HÓA VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO 

- Liên doanh, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, nghiên cứu khoa 

học trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật nhằm nâng cao chất 

lượng đào tạo.  

-  Sử dụng nguồn thu từ hoạt động đào tạo, khoa học, công nghệ, sản xuất, 

kinh doanh và dịch vụ để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất của trường, chi cho các 

hoạt động đào tạo của trường theo quy định của pháp luật. 

- Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà 

nước, Bộ, địa phương và cơ sở. Theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức 

nghiệm thu các dự án khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến và mô 

hình thiết bị đào tạo tự làm. 

 - Khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên nhà trường tham gia các khóa 

học để chuẩn hóa và nâng cao trình độ./. 

Nơi nhận:   

- Tổng cục GDNN; 

- UBND tỉnh An Giang; 

- Sở LĐTBXH tỉnh An Giang; 

- Ban Giám Hiệu; 

- Các khoa; 

- Lưu VT, P.ĐTNCKH.  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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