
 

 

     

   CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 

        

 

Lãnh đạo và toàn thể CBNV.GV  Trường Cao đẳng Thương mại và Du 

lịch Hà Nội cam kết xây dựng và cùng hướng theo thực hiện Chính sách chất 

lượng: 

 “Luôn luôn đổi mới, vì nguồn nhân lực chất lượng cao” 

Để thực hiện Chính sách trên, tập thể CBNV.GV của Nhà trường cam 

kết: 

- Đảm bảo lưu lượng học sinh, sinh viên theo chỉ tiêu được giao hàng năm 

- 90%  sinh viên tốt nghiệp phải có việc làm ít nhất sau 2 tháng tốt nghiệp 

- 30% đến 50% số giờ  sinh viên được học tại doanh nghiệp 

- Sinh viên sau khi tốt nghiệp phải đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp 

- Tuyển sinh hàng năm dựa theo nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp 

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của một viên chức đối với nhà trường 

- Từng bước thay đổi phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm 

- Kết hợp chặt chẽ với các nước tiến tiến để học tập và phát triển nhà trường 

- Phải có hệ thống bảo đảm chất lượng theo quy định (Tập trung đào tạo, 

phát triển đội CBNV.GV có đủ năng lực chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, trình 

độ nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác giảng dạy và lòng 

nhiệt tình, đạo đức trong nghề nghiệp. Giữ vững uy tín với cộng đồng.) 

- Hiện đại hóa cơ sở vật chất, máy móc, trang thiết bị đủ sức cạnh tranh và 

phát triển. Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Xã hội. 

- Cải tiến liên tục các quá trình, chú trọng phát triển nội lực. Từng bước hoàn 

thiện và đưa vào ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng nhằm kiểm soát chặt chẽ 

các bước công việc. 

- Đáp ứng đầy đủ các nhu cầu và mong đợi của cộng đồng/xã hội. 

 Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022 
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