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CÔNG BỐ  

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2022 

1. Mức độ hài lòng: Tối thiểu 85% cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học và các bên liên 

quan hài lòng về các hoạt động của khoa. 

2. Tuyển sinh: Tuyển 210 học viên, sinh viên, trong đó tuyển sinh đào tạo chính quy: 170, 

VLVH: 20, đào tạo bồi dưỡng 20 học viên. 

3. Thi đua, khen thưởng: 93% viên chức đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó 15% đạt 

danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; Tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được tặng 

Bằng khen của Bộ. 

4. Đào tạo: Mở thêm 01 mã ngành đào tạo đại học; Điều chỉnh 1chương trình đào tạo đại học, 

01 chương trình đào tạo thạc sĩ theo hướng tiếp cận CDIO. 

5. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng: Phối hợp tham gia thực hiện công tác khảo thí, 

đảm bảo chất lượng đúng quy định, thực hiện công tác số hoá các văn bản, cập nhật thông tin trên 

website của đơn vị. Tham gia góp ý cho các quy định, quy chế của nhà trường về công tác khảo thí 

và đảm bảo chất lượng. Xây dựng Kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác Tự đánh giá và Đánh giá 

ngoài 01 chương trình đào tạo. 

6. Bồi dưỡng CMNV: Cử 02 viên chức đi học NCS; 100% giảng viên hoàn thiện đầy đủ 

chứng chỉ theo quy định chức danh nghề nghiệp; Cử ít nhất 09 giáo viên tham gia bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ. 

7. Tỷ lệ sinh viên đạt kết quả khá giỏi: 45% trở lên; tỷ lệ sinh viên yếu kém: dưới 5%; tỷ lệ 

sinh viên đạt kết quả rèn luyện khá, giỏi: 90%; Tỷ lệ sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp đúng 

hạn: 60%; Tỷ lệ sinh viên được giới thiệu việc làm: 100%. 

8. Thu nhập, đời sống: Theo mặt bằng chung của trường, thu nhập người lao động đạt bình 

quân 12 triệu đồng/người/tháng. Đảm bảo kịp thời, đầy đủ các chế độ lương, phụ cấp, bảo hiểm cho 

người lao động. 

9. Nghiên cứu khoa học: Hoàn thành 02 đề tài cấp Bộ và đăng ký mới 01 đề tài cấp Bộ (hoặc 

cấp Tỉnh); Đề tài cấp cơ sở: 02 đề tài; Đề tài sinh viên: 02 đề tài; Số bài báo đăng trên tạp chí và hội 

thảo quốc tế: 03 bài; Số bài báo đăng trên tạp chỉ, hội thảo trong nước có tính điểm: 10 bài; Số bài 

báo đăng trên các hội thảo, tập san khoa học: 15 bài; Hội thảo cấp khoa: 01 hội thảo; Tổ chức 01 

cuộc thi về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, viết 03 bộ giáo trình nội bộ. 

10. Thanh tra, kiểm tra, giám sát: Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra các lĩnh vực chung 

của khoa; Giải quyết 100% đơn thư, ý kiến của phụ huynh, học viên và sinh viên theo đúng quy        

định pháp luật. 

11.Các hoạt động khác và phục vụ cộng đồng; Tham gia và tổ chức tối thiểu 02 đợt tình 

nguyện, 3 – 4  đợt hiến máu nhân đạo, ủng hộ, quyên góp các hoạt động thiện nguyện ít nhất 15 

triệu đồng./. 

        Nghệ An, ngày25 tháng02 năm 2022 
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