
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

 

Số:1142 /QĐ-CĐN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 24 tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành quy định công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức 

hoạt động  giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng nghề An Giang 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 01 năm 2007 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề 

An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-CĐN, ngày 31/8/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng nghề An Giang, về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động 

của Trường Cao đẳng nghề An Giang; 

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

động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định hệ thống đảm bảo chất lượng 

của cơ sở GDNN; 

Căn cứ Công văn số 1857/TCGDNN-PCTT ngày 17/8/2020 của Tổng Cục 

Giáo dục nghề nghiệp về hướng dẫn công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức 

hoạt động giáo dục nghề nghiệp; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí – Đảm bảo chất lượng.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định công khai các điều 

kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng 

nghề An Giang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3.  Trưởng phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng, Trưởng phòng Tổ 

chức – Hành chính, Trưởng phòng Đào tạo - NCKH, Trưởng phòng Tài chính- 

Kế toán, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 

- Tổng cục GDNN; 

- UBND tỉnh AG; 

- Sở LĐ-TBXH AG; 

- Các phòng, khoa; 

- Ban biên tập Website; 

- Lưu: VT, KTĐBCL. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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ỦY BAN NHÂN TỈNH AN GIANG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY ĐỊNH 

Công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động 

 giáo dục nghề nghiệp của Trường Cao đẳng nghề An Giang 

(kèm theo Quyết định số 1142/QĐ-CĐN ngày 22/6/2022  

 

của Trường Cao đẳng nghề An Giang 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

Quy định công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục 

nghề nghiệp của Trường Cao đẳng nghề An Giang thực hiện theo Thông tư số 

15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội về Điều lệ trường cao đẳng; Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

15/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hệ thống đảm 

bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Công văn số 1857/TCGDNN-

PCTT ngày 17/8/2020 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về hướng dẫn công 

khai các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

Cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên (HSSV) và các bên liên 

quan chịu sự điều chỉnh của Quy định này. 

Điều 2. Mục tiêu thực hiện công khai 

1. Thực hiện công khai cam kết của Trường Cao đẳng nghề An Giang về 

các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp, thu - chi tài 

chính để cán bộ, giảng viên, nhân viên, HSSV, phụ huynh và các bên liên quan 

tham gia giám sát và đánh giá trường theo quy định của pháp luật. 

2. Thực hiện công khai của trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy 

dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong 

quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng. 

Điều 3. Nguyên tắc thực hiện công khai 

1. Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức 

và thời điểm công khai quy định trong Quyết định này.  

2. Nội dung công khai trong Quy định này phải chính xác, kịp thời và dễ 

dàng tiếp cận.  

Chương II 

THỰC HIỆN CÔNG KHAI CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN 

GIANG 
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Điều 4. Nội dung công khai trên Trang thông tin điện tử của trường các 

điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp, gồm:   

- Mục tiêu sứ mạng; Báo cáo tự đánh giá, kết quả kiểm định; Các văn bản 

quy chế, quy định hướng dẫn của nhà trường.  

-  Chuẩn đầu ra; Chương trình đào tạo (thời gian đào tạo; khối lượng kiến 

thức, kỹ năng tối thiểu; số lượng tín chỉ, số giờ; tỷ lệ lý thuyết, thực hành...) đối 

với từng ngành, nghề tại từng địa điểm đào tạo đã được Tổng cục Giáo dục nghề 

nghiệp cấp trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; tài 

liệu, giáo trình giảng dạy (từ thư viện số). 

- Thông tin tuyển dụng. 

- Công khai tài chính, công khai học phí và các khoản thu khác từ HSSV: 

mức thu học phí và các khoản thu khác theo năm học và dự kiến cho năm học 

tiếp theo. Kết quả kiểm tra tài chính (nếu có). 

-  Công khai kết quả học tập của HSSV (từ phần mềm quản lý điểm); 

Thông tin văn bằng, chứng chỉ đã cấp.  

- Cơ sở vật chất (số lượng phòng học, phòng thí nghiệm, phòng, xưởng 

thực hành, thực tập; diện tích phòng lý thuyết, phòng, xưởng thực hành dùng 

cho học tập và giảng dạy...); thiết bị, dụng cụ đào tạo (tên, số lượng, chủng loại 

thiết bị...). 

- Đội ngũ nhà giáo (số lượng, chất lượng đội ngũ nhà giáo, tỷ lệ nhà 

giáo/học sinh, sinh viên...). 

Điều 5. Hình thức và thời điểm công khai đối với các nội dung quy định tại 

Điều 4 của Quy định này. 

a) Công khai trên Trang thông tin điện tử của trường các nội dung trên vào 

đầu mỗi năm học trước khi khai giảng năm học mới (riêng công khai tài chính 

vào tháng 1 hàng năm và các khoản thu chi ngoài ngân sách, học phí… cuối 

tháng 5 hàng năm), đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi có thông tin 

mới hoặc thay đổi. 

b) Hình thức: đăng tải lên cổng thông tin điện tử của nhà trường (Website 

http://agvc.edu.vn) và niêm yết công khai tại trường đảm bảo thuận tiện cho cán 

bộ, giảng viên, nhân viên, HSSV và phụ huynh xem.  

c) Đảm bảo bất kỳ thời gian nào cán bộ, giảng viên, nhân viên, HSSV, phụ 

huynh và những người quan tâm đều có thể tiếp cận các thông tin trên.  

    Chương III 

     TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 6. Trách nhiệm của Hiệu trưởng 

http://agvc.edu.vn/
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1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung, 

hình thức và thời điểm công khai quy định tại Quyết định này. Thực hiện tổng 

kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý. 

2. Báo cáo kết quả triển khai Quy định công khai tới các cơ quan quản lý 

cấp trên và Hội đồng trường. 

Điều 7. Trách nhiệm của Ban biên tập Trang thông tin điện tử (Website) 

các phòng, khoa, các Bộ môn và cán bộ, giảng viên, nhân viên trong nhà trường. 

- Ban biên tập trang thông tin điện tử (Website) Trường Cao đẳng nghề 

An Giang căn cứ các các nội dung quy định tại Điều 4 của Quy định này biên 

tập, đăng tải và quản lý trên Trang thông tin điện tử Trường Cao đẳng nghề An 

Giang theo quy định của pháp luật. 

- Các phòng, khoa, bộ môn cập nhật thông tin trên Website các nội dung 

quy định tại Điều 4 theo các nội dung chuyên môn thuộc quyền quản lý và niêm 

yết trên bảng thông báo trường theo quy định tại Điều 5. 

Toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên và HSSV trong nhà trường có trách 

nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định theo Quyết định này./. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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