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MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2022  
 
 

1. Tuyển sinh năm học 2021-2022 đạt 100% chỉ tiêu. 

2. Chất lượng đào tạo đại trà của HSSV khá, giỏi trên: 65%; HSSV tốt nghiệp trên: 

96%. 

3. Học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 95%; Doanh nghiệp được 

khảo sát hài lòng về mức độ đáp ứng nhu cầu kỹ năng nghề của HSSV đạt 85%. 

4. Có ít nhất 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp đơn vị và 03 bài báo đăng trên tạp 

chí chuyên ngành.  

5. Tổ chức hội thảo chuyên đề chuyên môn có sự tham gia của doanh nghiệp; Nâng 

cao mô hình đào tạo kép giữa nhà trường và doanh nghiệp. 

6. 100% chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo thực hiện điều chỉnh bổ sung và được 

các doanh nghiệp góp ý  

7. Duy trì quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, 100%  học sinh,sinh viên được 

thực tập nghề tại doanh nghiệp và 100% sinh viên tốt nghiệp được tham gia ngày hội tư 

vấn, giới thiệu việc làm. 

8. Có trên 10 nhà giáo đạt danh hiệu "Nhà giáo dạy giỏi cấp trường". 

9. Tự đánh giá chương trình đào tạo 08 nghề đang đào tạo tại trường và Tự đánh 

giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Bộ lao động thương binh và xã hội. 

10.  Xây dựng và vận hành hệ thống chất lượng đảm bảo các quy trình quản lý và 

giám sát đúng với khung mô hình quản lý chất lượng trường cao đẳng. 

 

 Hà Nội, ngày    tháng      năm 2022 
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