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BÁO CÁO HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG NĂM 2019   

 

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 

BGH:   Ban Giám Hiệu 

LĐTBXH:   Lao động - Thương binh và Xã hội   

CĐYT:  Cao đẳng Y tế 

QĐ:   Quyết định 

CTĐT:  Chương trình đào tạo 

KHCN:  Khoa học công nghệ 

NCKH:  Nghiên cứu khoa học 

HSSV:   Học sinh, sinh viên 

MTCL:  Mục tiêu chất lượng 

I. GIỚI THIỆU VỀ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 

1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của cơ Trường Cao đẳng y tế Bạch Mai 

1.1. Thông tin chung 

- Tên trường:            Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai  

- Tên Tiếng Anh:      Bach Mai Medical College 

- Cơ quan chủ quản: Bệnh viện Bạch Mai, Bộ Y tế 

- Địa chỉ trường: Trụ sở chính: Bệnh viện Bạch Mai, số 78 đường Giải phóng, 

phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

- Số điện thoại: 043.8685651 

- Email:  cdytbachmai@gmail.com 

- Website: bmmc.edu.vn 

- Năm thành lập trường: 

 Năm thành lập đầu tiên: 1968 

 Năm nâng cấp thành trường Trung cấp Y tế Bạch Mai: 2007 

 Năm nâng cấp thành trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai: 2013 

- Loại hình trường: Công lập   

1.2. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
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1.2.1. Cơ cấu tổ chức 

 

1.2.2. Cán bộ, nhân viên trong trường 

- Đội ngũ giáo viên:  

- Tổng số:  402 , trong đó: 

Trình độ đào tạo Tổng số 

Giáo sư, phó giáo sư 23 

Tiến sĩ, chuyên khoa II 51 

Thạc sĩ, chuyên khoa I 142 

Đại học 184 

Cao đẳng, trung cấp 2 

Công nhân bậc 5/7 trở lên 0 

Tổng số 402 

1.2. Nghề đào tạo và quy mô đào tạo của trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai 

Quy mô đào tạo các ngành, nghề tính theo số HSSV 

TT Tên ngành, nghề 
Trình độ 

đào tạo 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

1 Điều dưỡng Cao đẳng  2163 2147 

2 Kỹ thuật hình ảnh Y học Cao đẳng  151 155 

3 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học Cao đẳng  132 155 

4 
Kỹ thuật Vật lý trị liệu và phục hồi 

chức năng 

Cao đẳng  
84 

75 

 Tổng cộng  2530 2532 
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1.3. Đơn vị phụ trách về bảo đảm chất lượng và kiểm định chất lượng: Phòng 

Đảm bảo chất lượng - Thanh tra, pháp chế 

1.3.1. Nhân sự 

TT Họ và tên Điện thoại  Email 

1 ThS. Bùi Minh Thu 0912513284 minhthu.bmtn@gmail.com 

2 ThS. Nguyễn Hoàng Chính 0902196985 chinhnh@hotmail.com 

3 ThS. Nguyễn Thị Thúy Tuyết 0984811828 thuytuyetbm@gmail.com 

4 ThS. Trần Đăng Tính 0983588566 tinhtamphuc@gmail.com 

5 ThS. Nguyễn Văn Ly 0979118233 lynguyen118233@gmail.com 

6 BS. Phùng Quốc Điệp 0975615291 phungquocdiep@gmail.com 

7 CN. Nguyễn Thị Hằng 0326260518 hanghanh2010@gmail.com 

 

1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ 

*Chức năng 

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc tổ chức triển khai, quản lý công tác khảo thí, 

đảm bảo chất lượng, thanh tra, pháp chế trong nhà trường theo các Quy định của Bộ 

LĐTBXH, Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai. 

* Nhiệm vụ 

3.4.1. Nhiệm vụ khảo thí 

 - Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng ký duyệt, ban hành các văn bản quy 

định về công tác khảo thí theo đúng quy định của Bộ LĐTBXH và Bộ y tế; 

- Làm đầu mối ra đề, in sao đề, tổ chức thi, tổ chức chấm thi, trả điểm thi bản cứng 

cho phòng đào tạo sau 20 ngày kể từ ngày tổ chức thi, lưu trữ bài thi; 

- Phối hợp, giám sát với các bộ môn trong việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi 

tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm cho tất cả các môn học trong Trường; 

- Phối hợp với Phòng Đào tạo ban hành và thực hiện các quy định cụ thể về kiểm 

tra, thi kết thúc môn học/mô đun, quản lý điểm kiểm tra, điểm thi đối với các bậc học, 

các loại hình đào tạo; 

- Là thành viên các Hội đồng tuyển sinh, thi tốt nghiệp và phối hợp với các đơn vị 

liên quan trong tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của nhà trường theo phân cấp của 

Trường; 

- Chủ trì, phối hợp với các Khoa, phòng ban và các đơn vị có liên quan giúp Hiệu 

trưởng tổ chức phúc khảo bài thi và giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đến công 

tác thi, sau khi thi của sinh viên thuộc các hệ đào tạo, bậc đào tạo và chương trình đào tạo 

của Trường; 

mailto:chinhnh@hotmail.com
mailto:thuytuyetbm@gmail.com
mailto:tinhtamphuc@gmail.com
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- Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức các hình thức thi phù hợp với yêu cầu của các 

ngành, các hệ, các trình độ đào tạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả đánh giá đào tạo; 

- Chủ trì thẩm định tính chính xác của việc chấm thi. 

- Hướng dẫn và quản lý việc tổ chức coi thi, chấm thi, lưu giữ bài thi, kết quả thi; 

nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khảo thí  

- Chủ trì việc tổ chức tập huấn về công tác khảo thí; 

- Tổ chức tập huấn và hướng dẫn cho cán bộ, giảng viên các khoa xây dựng các 

công cụ đánh giá, ngân hàng câu hỏi, cải tiến các hình thức, phương pháp lượng giá kết 

quả học tập của người học 

- Giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế về dạy học và thi; 

- Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu ngân hàng 

đề thi; 

- Tiếp nhận và xử lý các đơn từ, hồ sơ liên quan đến công tác khảo thí; 

- Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức xét lên lớp, bảo lưu, thôi học, khen 

thưởng cho Học sinh - sinh viên theo quy chế của BLĐTBXH và quy định của nhà 

trường. 

- Lập và thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng khảo thí. 

3.4.2. Nhiệm vụ Đảm bảo chất lượng 

- Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng theo các tiêu chí kiểm định chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp do Bộ LĐTBXH ban hành. 

- Xây dựng kế hoạch và là đầu mối tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục của 

trường; 

- Chủ trì triển khai thực hiện công tác tự đánh giá và hàng năm hoàn thiện, cập nhật 

báo cáo tự đánh giá theo kế hoạch của nhà trường và của Bộ Lao động thương binh xã 

hội; 

- Đầu mối tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thu thập tài liệu, minh chứng phục vụ công 

tác tự đánh giá; tổng hợp hồ sơ đảm bảo chất lượng và lưu trữ tài liệu tự đánh giá; cập 

nhật cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng giáo dục hàng năm; 

- Tổ chức xây dựng và tiến hành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, CTĐT; 

- Tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên, đánh giá kết quả đầu ra, 

lấy ý kiến của cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về chất lượng 

đào tạo và các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục; 

 - Nghiên cứu các tiêu chí và xây dựng công cụ đánh giá: giáo trình, chương trình, 

việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên sau tốt 

nghiệp… 



 

 

5 

 

- Xây dựng kế hoạch, trình và giúp Hiệu trưởng tổ chức các khoá tập huấn cho cán 

bộ quản lý, giảng viên và công nhân viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất 

lượng; 

- Cập nhật, cung cấp các thông tin về công tác của phòng Kiểm định chất lượng cho 

Website của nhà trường; 

- Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu và công tác báo cáo thống kê 

theo quy định của Nhà nước; 

- Kiểm soát, cập nhật và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO Bệnh viện 

Bạch Mai đã được phê duyệt và ban hành. 

- Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức các hoạt động nhằm cải tiến 

hệ thống quản lý chất lượng. 

- Tham mưu cho hiệu trưởng trong việc lập MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL 

năm học của trường. 

- Đầu mối theo dõi, đánh giá việc thực hiện MTCL và kế hoạch thực hiện MTCL. 

- Chủ trì tổ chức kiểm tra, đánh giá việc khắc phục để giảm thiểu các việc không 

phù hợp lặp lại, phòng ngừa các việc không phù hợp có thể phát sinh mới 

- Định kỳ báo cáo cho lãnh đạo trường kết quả hoạt động của hệ thống quản lý chất 

lượng và đề xuất các cải tiến. 

3.4.4. Nhiệm vụ thanh tra 

Nghiên cứu các văn bản quy định của Bộ Lao động thương binh xã hội về thanh tra 

giáo dục để xây dựng quy trình và kế hoạch thanh tra giáo dục thường xuyên, định kỳ 

hàng năm hoặc đột xuất và tổ chức thực hiện sau khi Hiệu trưởng phê duyệt, gồm những 

nội dung sau: 

3.4.4.1. Nhiệm vụ thanh kiểm tra 

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục và đào tạo; 

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp 

giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ và việc 

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất các mặt hoạt động trong Trường 

theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra 

hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt; 

- Thanh tra việc thực hiện quy định của nhà nước và điều kiện cần thiết đảm bảo 

chất lượng giáo dục của Trường; 

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên; giải quyết các 

khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong trường theo quy định của pháp 

luật; 
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- Thực hiện nhiệm vụ tiếp cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên; giải quyết các 

khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong trường theo quy định của pháp 

luật; 

- Theo dõi, tổng hợp tình hình về công tác thanh tra, định kỳ báo cáo Hiệu trưởng, 

kiến nghị, đề xuất các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục và các vấn đề 

cần điều chỉnh và bổ sung để đảm bảo chất lượng giáo dục; 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục đào tạo 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác thanh tra do Hiệu trưởng giao. 

3.4.4.2. Nhiệm vụ giám sát 

-Giám sát thường xuyên, định kỳ và đột xuất các mặt hoạt động trong Trường theo 

sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình giám sát hàng năm và tổ 

chức, phối hợp thực hiện sau khi được phê duyệt; 

-Giám sát việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp 

giáo dục, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ và việc thực hiện các 

quy định về giáo trình, bài giảng ở mọi loại hình đào tạo (chính quy, không chính quy, 

liên thông, …), cấp học và trình độ đào tạo trong phạm vi toàn trường; 

- Phối hợp giám sát việc thực hành giảng dạy của Giảng viên (giờ giấc lên lớp, học 

tập của sinh viên, thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch dạy học). Giám sát chế độ 

làm việc của viên chức, giảng viên tại các đơn vị trong trường. 

-Giám sát thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo 

dục theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng. 

- Giám sát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đơn vị; Thực hiện nhiệm 

vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. 

3.4.5. Nhiệm vụ pháp chế 

- Tổ chức xây dựng các văn bản quản lý hành chính liên quan đến công tác pháp chế 

của Trường; 

- Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công 

tác pháp chế; 

- Giúp Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

Trường, các đơn vị, cán bộ công chức, viên chức, người lao động và người học; 

- Đầu mối Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm 

quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các văn bản do các đơn vị chức năng soạn 

thảo trước khi trình Hiệu trưởng; 



 

 

7 

 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo 

dục pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Trường cho cán bộ công 

chức, viên chức, người lao động và người học; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác 

tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn trường; 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản 

quản lý, chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng và các đơn vị; kiến nghị các biện pháp phòng 

ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt 

động của Trường; 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, cơ quan có liên quan tổ chức, bồi dưỡng kiến 

thức pháp luật và kĩ năng công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế tại đơn vị; 

tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác pháp chế do Bộ Lao động 

thương binh xã hội, Bộ y tế và các cơ quan chuyên môn khác tổ chức; 

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với Hiệu trưởng 

và cơ quan quản lý cấp trên theo quy định; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về công tác pháp chế do Hiệu trưởng giao. 

II. BÁO CÁO XÂY DỰNG, VẬN HÀNH, ĐÁNH GIÁ VÀ CẢI TIẾN HỆ 

THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG  

2.1. Tổng quan về hệ thống bảo đảm chất lượng đang vận hành 

a)  Đặt vấn đề  

Trong quá trình phát triển của đời sống xã hội, khoa học công nghệ và xu thế hội 

nhập của đất nước, vai trò và vị trí của giáo dục nghề nghiệp ngày trở nên quan trọng. 

Các trường cao đẳng có vai trò chủ chốt trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp phải đổi 

mới, tiếp cận, chuyển công nghệ hiện đại hướng tới phát triển bền vững. Chất lượng 

trường cao đẳng là một nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển lâu dài của nhà trường.  

Để đạt được yêu cầu đó thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Trường là phải xây 

dựng được một hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong mạnh, văn hóa chất lượng hiện 

đại để từ đó Trường có thể tiến tới việc tự chủ và đáp ứng được đầy đủ trách nhiệm với 

xã hội. Mọi hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong của Trường đều được thực hiện dựa 

trên sự hỗ trợ của hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong. Chính vì vậy, hệ thống bảo 

đảm chất lượng bên trong là nhân tố quyết định cho thành công của công tác bảo đảm 

chất lượng bên trong của trường. 

b) Thông tin về xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng  

b1) Căn cứ xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng. 
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Luật  số 38/2005/QH11 của Quốc hội: Luật Giáo dục ban hành ngày 27/06/2005 và 

Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 

38/2005/QH11; 

Luật số 74/2014/QH13 của Quốc hội: Luật Giáo dục nghề nghiệp số ngày 

27/11/2014; 

Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật giáo dục nghề nghiệp; 

Điều lệ Trường cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH 

ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; 

Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động 

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

nghiệp; 

Thông tư số: 15/2017/TT-BLĐTBXH 08/06/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp; 

Quyết định số 1430/QĐ-BM ngày 30/12/2013 của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai 

về Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai. 

b2) Mục đích xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng 

Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai được thiết 

kế, xây dựng, và phát triển nhằm hướng đến liên tục đánh giá, đo lường, kiểm soát, duy 

trì và cải thiện chất lượng của mọi hoạt động chính yếu của nhà trường như học tập, 

giảng dạy, nghiên cứu, và cung ứng dịch vụ. Hệ thống đảm bảo chất lượng hướng đến 

đáp ứng tốt sứ mệnh, tầm nhìn, đạt các mục tiêu chiến lược của nhà trường và đáp ứng tốt 

yêu cầu của các bên có liên quan. 

Có hai mục tiêu chính để thiết kế và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ: 

1. Nhằm đánh giá, đo lường, kiểm soát chất lượng toàn diện và trên cơ sở đó đảm 

bảo và nâng cao chất lượng của nhà trường 

2. Chuẩn bị sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn, qui định của các tổ chức, cơ 

quan kiểm định chất lượng bên ngoài (trong và ngoài nước). 

b3) Nguyên tắc, yêu cầu xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng 

1. Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo phù hợp với mục tiêu đào 

tạo của Nhà trường. Thể hiện được tầm nhìn, sứ mạng, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 

phát triển của nhà trường trong từng giai đoạn. 

2. Nhấn mạnh vai trò của các cán bộ, giảng viên, gắn kết với quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm giải trình của Nhà trường và lấy người học làm trung tâm. 
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3. Huy động sự tham gia của tất cả cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên. 

4. Tiếp cận theo quá trình, đảm bảo tính hệ thống, gắn kết với tiêu chí, tiêu chuẩn 

kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp và ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong 

quản lý. 

5. Phù hợp với điều kiện thực tiễn tại Nhà trường, dễ vận hành; liên tục cải tiến, đơn 

giản hóa các thủ tụ bảo đảm chất lường và bảo đảm khoa học, hiệu quả, tiết kiệm. 

b4) Cách thức xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng 

c) Chính sách chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

1. Đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng dựa theo tiêu chuẩn năng lực cơ bản của 

người điều dưỡng Việt Nam và kỹ thuật viên y học trình độ cao đẳng, phục vụ công tác 

bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của nhân dân. 

2. Nâng cao chất lượng dạy - học, nghiên cứu khoa học nhằm cung cấp cho người 

học những điều kiện tốt nhất, phát triển toàn diện các năng lực, đáp ứng nhu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. 

3. Phát huy mọi tiềm năng và sự cống hiến của tất cả các thành viên, xây dựng 

Trường thành một tập thể trong sạch, vững mạnh theo tiêu chuẩn trường chất lượng cao, 

gia tăng vị thế cạnh tranh của Trường trong khu vực và trên thế giới. 

d) Mục tiêu chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2019 

1. Hoàn thiện, sắp xếp tổ chức các phòng ban, khoa của nhà trường phù hợp với 

chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của trường vào tháng 4 năm 2019. 

2. Hoàn thành việc biên soạn, nghiệm thu thẩm định giáo trình, bộ công cụ lượng 

giá cho ngành đào tạo Điều dưỡng vào tháng 6 năm 2019. 

3. Hoàn thiện kế hoạch đào tạo theo môn học/module cho năm học 2019 – 2020 vào 

tháng 7 năm 2019. 

4. Đạt tối thiểu 70% giảng viên loại tốt trên các chỉ tiêu chủ yếu trong hoạt động 

giám sát và phiếu nhận xét của học viên. 

5. 100% giảng viên đổi mới phương pháp giảng dạy dựa trên năng lực. 

6. Hoàn thành ít nhất 03 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở bệnh viện Bạch Mai và 01 bài 

báo khoa học trong nước. 

đ) Danh mục các lĩnh vực quản lý chất lượng thực hiện được xây dựng và vận 

hành 

- Chính sách chất lượng; 

- Mục tiêu chất lượng; 
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- Sổ tay đảm bảo chất lượng; 

- Các quy trình; 

- Các tài liệu hướng dẫn, biểu mẫu. 

e) Hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng (giới thiệu đơn vị chủ trì công tác; tóm 

tắt thực trạng hạ tầng thông tin của cơ sở giáo dục nghề nghiệp) 

Hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng của trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai gồm cơ 

sở dữ liệu đảm bảo chất lượng và hạ tầng thông tin. 

1. Cơ sở dữ liệu bảo đảm chất lượng là: thông tin đầu vào, đầu ra của từng quy trình 

bảo đảm chất lượng hoặc từng bước thuộc một quy trình; và các thông tin liên quan đến 

hệ thống đảm bảo chất lượng. Phòng Đảm bảo chất lượng – Thanh tra, pháp chế của 

trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai là đơn vị đầu mối theo dõi, phối hợp thực hiện các 

nhiệm vụ liên quan đến bảo đảm chất lượng trong toàn trường. 

2. Hạ tầng thông tin bao gồm máy móc, thiết bị, phần mềm và công nghệ phục vụ, 

vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng. Hiện tại thực trạng hạ tầng thông tin của trường 

Cao đẳng Y tế Bạch Mai bao gồm hệ thống máy chủ, trang website, mạng LAN, mạng 

internet, các máy tính,... đáp ứng tương đối tốt yêu cầu của hệ thống đảm bảo chất lượng. 

2.2. Đánh giá, cải tiến 

a) Đánh giá: 

a1) Tổng số đợt đánh giá: 3 lần đánh giá nội bộ của Bệnh viện Bạch Mai, 02 lần 

đánh giá của Viện năng suất bộ Khoa học công nghệ, 02 lần đánh giá cấp và duy trì 

chứng chỉ ISO 9001:2015 của trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT Bộ Khoa học 

công nghệ. 

a2) Tổng số đơn vị thuộc trường thực hiện tự đánh giá: 4 lần từ 

b) Cải tiến 

b1) Nội dung của từng lĩnh vực quản lý chất lượng được chỉnh sửa, bổ sung cải tiến  

 

Nội dung thống kê Số lượng Ghi chú 

Tổng số nội dung đang vận hành 16  

Số lượng nội dung thực hiện chỉnh sửa 16  

Số lượng nội dung được bổ sung 4  

Số lượng nội dung loại bỏ 1  

 

b2) Các quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng được cải tiến 
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Nội dung thống kê Số lượng Ghi chú 

Tổng số quy trình, công cụ đang vận hành 106  

Số lượng quy trình, công cụ thực hiện chỉnh sửa 52  

Số lượng quy trình, công cụ được bổ sung 36  

Số lượng quy trình, công cụ loại bỏ 14  

 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

3.1. Ưu điểm: 

Việc xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng của trường Cao đẳng Y tế 

Bạch Mai đã nâng cao uy tín của nhà trường. Nhà trường có MTCL, kế hoạch thực hiện 

MTCL và các biện pháp cụ thể, rõ ràng, phù hợp để nâng cao hiệu quả công việc, giúp 

điều hành nội bộ và kiểm soát công việc tốt hơn. Việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu được rõ ràng, 

khoa học. Thông tin đào tạo, quy trình, biểu mẫu đã được công khai trên website của 

trường. 

3.3. Hạn chế: 

Việc phổ biến thông tin và quản lý văn bản điện tử trong môi trường mạng còn chưa 

thực sự thuận lợi cho người dùng nên chưa phát huy được hiệu quả tối đa. 

Một số quy trình còn chưa tinh gọn, đôi khi còn chồng chéo và cần cập nhật cho 

phù hợp trong thời gian tới. 

3.4. Đề xuất :  

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Nhà trường rất vinh dự nhận được sự hỗ trợ, 

tạo điều kiện rất lớn của các đơn vị, tổ chức và đặc biệt là các cơ quan chủ quản, cơ quan 

quản lý nhà nước. Trong thời gian tới, nhà trường mong muốn được Bộ Y tế, Tổng cục 

Giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao động - Thương 

binh Xã hội Hà Nội tiếp tục tạo điều kiện, đào tạo, tập huấn và hướng dẫn chi tiết hơn 

nữa về hệ thống đảm bảo chất lượng.  

 

Nơi nhận: 

- TCGDNN; 

- Cục KHĐT Bộ Y tế; 

- Sở LĐTBXH tỉnh/thành phố Hà Nội; 

- Lưu: Văn phòng trường. 

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG 

 

 

 

 

GS.TS. Ngô Quý Châu 

 


