
 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:1021/QĐCĐXD Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2018 

    

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Sổ tay chất lượng, sứ mệnh, chiến lược, chính sách chất lượng, 

mục tiêu chất lượng và Hệ thống đảm bảo chất lượng của Trường Cao đẳng Xây 

dựng Thành phố Hồ Chí Minh 

  
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG TP.HCM 
 

Căn cứ Quyết định số 127/1999/QĐTTg ngày 28/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc thành lập Trường Cao đẳng Xây dựng số 2; 

Căn cứ Quyết định số 1148/QĐBLĐTBXH ngày 18/7/2017 của Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Xây dựng Số 2 thành Trường Cao 

đẳng Xây dựng Tp.Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 711/QĐ-CĐXD ngày 01/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Xây dựng Tp.HCM về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động Trường Cao 

đẳng Xây dựng Tp.HCM; 

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TTBLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động, 

Thương binh và Xã hội về việc quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp;  

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khoa học- Hợp tác Quốc tế và Đảm bảo Chất lượng. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1. Công bố Sổ tay chất lượng, sứ mệnh, tầm nhìn, chính sách chất lượng, mục 

tiêu chất lượng và Hệ thống đảm bảo chất lượng tại trường Cao đẳng Xây dựng Tp.HCM, 

phù hợp với quy định tại Thông tư số 28/2017/TTBLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội đối với các lĩnh vực hoạt động của Trường  

Điều 2. Trưởng các đơn vị thuộc Trường có trách nhiệm giám sát, vận hành Hệ thống 

đảm bảo chất lượng tại đơn vị phụ trách.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Phòng Khoa Học  Hợp Tác Quốc 

Tế  Đảm Bảo Chất Lượng có trách nhiệm giám sát, đôn đốc việc vận hành Hệ thống đảm 

bảo chất lượng của các đơn vị thuộc Trường ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;  

- BGH (để b/c); 

- Lưu: VT, KHHTQTĐBCL (2). 

   KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG 

(Đã ký) 

ThS. Nguyễn Bá Khiêm 

 

 

 



 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 

 

 

 

BẢN CÔNG BỐ 
 

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
 

 

Công bố Sổ tay chất lượng, sứ mệnh, tầm nhìn, chính sách chất lượng, mục tiêu chất 

lượng và Hệ thống bảo đảm chất lượng tại Trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ 

Chí Minh  phù hợp với quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đối với các lĩnh vực đào tạo các trình 

độ cao đẳng, trung cấp theo nhu cầu xã hội. 

 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1021 /QĐCĐXDTPHCM ngày 27  tháng 12 năm 2018 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ) 
 

 

 

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày 27 / 12 / 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

TRƯỜNG 

(Đã ký) 

ThS. Nguyễn Bá Khiêm 

 

   



PHỤ LỤC 
 

SỔ TAY CHẤT LƯỢNG; SỨ MỆNH, CHIẾN LƯỢC, CHÍNH SÁCH CHẤT 

LƯỢNG, MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG; CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐƯỢC 

CÔNG BỐ PHÙ HỢP QUY ĐỊNH HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG  

CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CỦA BỘ LAO ĐỘNG  THƯƠNG BINH VÀ 

XÃ HỘI 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định 1021/QĐCĐXD ngày 27 tháng 12 năm 2018 của 

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ) 

   
1. Sổ tay chất lượng 

2. Sứ mệnh, chiến lược, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng 

3. Các lĩnh vực hoạt động (các quy trình của Hệ thống ĐBCL) 

 
 

Tổng cộng: 19 quy trình. 
 

STT LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG (TÊN QUY TRÌNH) MÃ KÝ HIỆU 

1.  Quy trình xây dựng, lựa chọn, giáo trình đào tạo QT01/ĐT/01 

2.  Quy trình chỉnh sửa, bổ sung giáo trình đào tạo QT02/ĐT/01 

3.  Quy trình xây dựng chương trình đào tạo QT03/ĐT/01 

4.  Quy trình chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo QT04/ĐT/01 

5.  Quy trình tuyển sinh QT05/TS-

CT.SVHS/01 

6.  Quy trình kiểm tra, thi, xét, công nhận tốt nghiệp  QT06/ĐT/01 

7.  Quy trình đánh giá kết quả học tập, rèn luyện QT07/TS-

CT.SVHS/01 

8.  Quy trình cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học QT08/ĐT/01 

9.  Quy trình tuyển dụng nhân sự QT09/TCHC/01 

10.  Quy trình quy hoạch nhân sự QT10/TCHC/01 

11.  Quy trình đào tạo, bồi dưỡng nhân sự QT11/TCHC/01 

12.  Quy trình đánh giá, phân loại viên chức, người lao động, 

cán bộ quản lý 

QT12/TCHC/01 

13.  Quy trình quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị QT13/P.QT/01 



STT LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG (TÊN QUY TRÌNH) MÃ KÝ HIỆU 

14.  Quy trình quản lý xưởng QT14/P.QT/01 

15.  Quy  trình cấp phát vật tư, nguyên vật liệu QT15/P.QT/01 

16.  Quy trình kiểm kê tài sản, thiết bị QT16/P.QT/01 

17.  Quy trình khảo sát học sinh sau tốt nghiệp (điều tra lần 

vết SVHS sau tốt nghiệp) 

QT17/TS-

CT.SVHS/01 

18.  Quy trình khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao 

động 

QT18/TS-

CT.SVHS/01 

19.  Quy trình đánh giá kết quả học tập QT19/ĐT/01 

 

 

   

   
 

  



 

BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỨ MỆNH 

“Cung cấp dịch vụ đào tạo đa nghề, đa trình độ có chất lượng cao, đáp ứng 

nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, tạo mọi 

cơ hội học tập thuận lợi cho học sinh, sinh viên”. 

TẦM NHÌN 

“Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín, chất lượng cao trong và ngoài nước”   

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 

1. Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất và năng lực đáp ứng nhu cầu XH của đất nước 

và khu vực ASEAN tiến tới đạt chuẩn chất lượng nguồn nhân lực theo tiêu chuẩn quốc 

tế. 

2. Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, CBCNV, xây dựng môi trường làm việc thân 

thiện, chuyên nghiệp. 

3. Áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý và đào tạo, hướng tời người học, người sử 

dụng lao động đáp ứng nhu cầu xã hội. 

4. Tăng cường hợp tác doanh nghiệp, hợp tác quốc tế. 

5. Xây dựng  tinh thần tập thể có ý thức kỷ luật cao. 

6. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG ĐẾN 2025 

1. 100% giáo viên tham quan thực tế doanh nghiệp để phục vụ công tác giáo dục. 

2. 100GV đổi mới phương pháp giảng dạy và áp dụng CNTT trong đào tạo. 

3. 95% SV ra trường có việc làm. 

4. Đạt chuẩn kiểm định chương trình đào tạo. 

5. 50% các môn học có sự tham gia đào tạo của doanh nghiệp. 

6. Trên 90% GV được đánh giá rất hài lòng từ kqua Khảo sát SV về công tác giáo dục. 

7. Nâng cao năng lực của đội ngủ GV cải tiến PP GD, đánh giá lấy người học làm trung 

tâm. 

8. Tôn trong tổ chức bộ máy và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng. 

9. Tuyển sinh đạt 70-90%. 

10. Tỷ lệ SV tốt nghiệp đạt 70-80%. 

11. Cơ sở vật chất đạt chuẩn theo ngành đào tạo, xưởng thực hành xây dựng theo chất 

lượng. 

12. 100% sinh viên đươc thực tập trải nghiệm tại doanh nghiệp. 



13. 100% chương trình đào tạo được xây dựng có sự góp ý của doanh nghiệp. 

14. 100% sinh viên được đào tạo thực hành thực tập trên mô hình máy móc tiên tiến 

15. Duy trì phát triển số lượng doanh nghiệp hợp tác hàng năm. 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2018 

                                                            KT. HIỆU TRƯỞNG 

                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH TRƯỜNG 

                                                        (Đã ký) 

                                                        ThS. Nguyễn Bá Khiêm 

 


