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THÔNG T ư
Quy định về quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục
nghề nghiệp; quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Căn cứ Luật Giảo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ
Lao động - Thương binh và X ã hội;
Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của
Chính phủ quy định chi tiết một sổ điều của Luật Giảo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Nghị định sổ 49/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2018 của
Chính phủ quy định về kiếm định chất lượng giảo dục nghề nghiệp;
Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp,
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và X ã hội ban hành Thông tư quy
định vê quy chế đánh giả cấp thẻ kiếm định viên chất lượng giáo dục nghê
nghiệp; quy trình, chu kỳ kiếm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp,
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định:
1. Quy chế đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề
nghiệp (sau đây gọi là quy chế) bao gồm việc: thành lập Hội đồng đánh giá cấp
thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi ỉà Hội đồng
đánh giá cấp thẻ); thông báo về việc tổ chức đánh giá cấp thẻ kiểm định viên
chất lượng giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là đánh giá cấp thẻ kiểm định viên)
và những người đủ tiêu chuẩn tham dự; hình thức, nội dung đánh giá cấp thẻ
kiếm định viên; thời gian làm bài; công bố điểm; giải quyết đề nghị phúc khảo;
người được đánh giá đạt yêu cầu; cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục
nghề nghiệp (sau đây gọi là thẻ kiểm định viên) và các nội dung khác có liên
quan đến việc tổ chức đánh giá cấp thẻ kiểm định viên.
2. Quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
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Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Thông tư này áp dụng:
a) Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng có
đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là cơ sở giáo dục nghề
nghiệp);
b) Cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động giáo dục
nghề nghiệp (sau đây gọi là cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp);
c) Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là tổ
chức kiểm định);
d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến các nội dung quy định tại
Điều 1 Thông tư này.
2. Thông tư này không áp dụng đối với:
a) Việc thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với
trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, phân hiệu trường trung cấp
sư phạm, phân hiệu trường cao đẳng sư phạm;
b) Việc thực hiện kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đối với nhóm
ngành đào tạo giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
Chương II
QUY CHÉ ĐÁNH GIÁ CẤP THẺ KIẺM ĐỊNH VIỂN CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC NGHÈ NGHIỆP
*

•

Điều 3. Thành lập Hội đồng đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng
giáo dục nghề nghiệp và các tổ chuyên trách
1. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thành lập Hội đồng
đánh giá cấp thẻ để triển khai công tác đánh giá cấp thẻ kiểm định viên và quy
định cụ thê thành phần, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng đánh giá cấp thẻ.
2. Hội đồng đánh giá cấp thẻ được thành lập các tổ chuyên trách để triển
khai nhiệm vụ, quyền hạn được giao, số lượng tổ chuyên trách, số lượng thành
viên, thành phần, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chuyên trách do Hội đồng đánh
giá cấp thẻ quy định cụ thể.
Điều 4. Thông báo về việc tổ chức đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất
lưựng giáo dục nghề nghiệp và những người đủ tiêu chuẩn tham dự
1.
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thông báo về việc tổ chức đánh giá cấp
thẻ kiêm định viên. Thông báo được niêm yết tại trụ sở làm việc và công bố trên
trang thông tin điện tử của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
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2. Tông cục Giáo dục nghê nghiệp tiêp nhận, kiêm tra hô sơ, tiêu chuân
tham dự đánh giá cấp thẻ kiểm định viên theo quy định tại Điều 13; khoản 2, 3
Điều 18 Nghị định số 49/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ
quy định về kiếm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là Nghị
định số 49/2018/NĐ-CP) và gửi danh sách người đủ tiêu chuẩn cho Hội đồng
đánh giá cấp thẻ.
3. Trước ngày thực hiện đánh giá cấp thẻ kiểm định viên ít nhất 05 ngày
làm việc, Hội đồng đánh giá cấp thẻ thông báo cho người đủ tiêu chuẩn tham dự
đánh giá cấp thẻ kiểm định viên.
Điều 5. Hình thức, nội dung đánh giá cấp thẻ kiểm định viên chất lượng
giáo dục nghề nghiệp và thời gian làm bài
1. Thực hiện đánh giá cấp thẻ kiểm định viên thông qua hình thức viết.
2. Nội dung đánh giá cấp thẻ kiểm định viên gồm 3 (ba) phần thi: phần tự
luận, phần trắc nghiệm và phần thực hành. Tổng điểm của 3 (ba) phần thi là 100
(một trăm) điểm (tính theo thang điểm 100). Mỗi phần có 1 (một) đề thi. Mỗi đề
thi có đáp án, thang điểm chi tiết phục vụ cho việc chấm bài.
3. Tổng thời gian làm 3 (ba) phần thi là 180 phút.
Điều 6. Công bố điểm của người tham dự đánh giá cấp thẻ kiểm định
viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc chấm bài, Hội
đồng đánh giá cấp thẻ niêm yết điểm của người tham dự đánh giá cấp thẻ kiểm
định viên tại trụ sở làm việc và công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng cục
Giáo dục nghề nghiệp.
Điều 7. Giải quyết đề nghị phúc khảo
1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày công bố điểm, Hội đồng
đánh giá cấp thẻ tiếp nhận đề nghị phúc khảo.
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn quy định tại
khoản 1 Điều này, Hội đồng đánh giá cấp thẻ giải quyết đề nghị phúc khảo thuộc
phạm vi thẩm quyền và thông báo kết quả.
Điều 8. Người được đánh giá đạt yêu cầu
Sau khi giải quyết đề nghị phúc khảo (nếu có), Hội đồng đánh giá cấp thẻ
đề xuất Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp phê duyệt danh sách
người được đánh giá đạt yêu cầu. Người đạt từ 70 (bảy mươi) điểm trở lên được
đánh giá là đạt yêu cầu và được xem xét cấp thẻ kiểm định viên.
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Điều 9. Cấp thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp
1. Việc cấp thẻ kiểm định viên được thực hiện theo quy định tại khoản 4
Điều 18 Nghị đỉnh số 49/2018/NĐ-CP.
2. Những người được quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số
49/2018/NĐ-CP được Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cấp thẻ
kiếm định viên khi nộp đủ các giấy tờ theo quy định tại điểm a, b, d khoản 2
Điều 18 Nghị định số 49/2018/NĐ-CP và không phải tham dự đánh giá cấp thẻ
kiêm định viên theo quy định tại Thông tư này. Danh sách những người được
cấp thẻ kiếm định viên được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng cục
Giáo dục nghề nghiệp.
Chương III
QƯY TRÌNH, CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
GIÁO DUC NGHỀ NGHIÊP
•

•

Mục 1
QUY TRÌNH, CHU KỲ TH ựC HIỆN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Điều 10. Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo
các bước:
1. Tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp của cơ sở giáo dục nghề
nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp thực
hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại Mục 2
Chương II Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 quy
định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Thông tư
số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 quy định về tiêu chí, tiêu
chuân kiếm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.
2. Đánh giá ngoài của tổ chức kiểm định.
3. Công nhận kết quả đánh giá ngoài và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn
kiếm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
Điều 11. Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
1.
Chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là 05 năm đối với cơ
sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất
lượng giáo dục nghề nghiệp.
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2.

Trường hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp có ngành, nghề trọng điểm;

chương trình đào tạo ngành, nghề trọng điểm; cơ sở giáo dục nghề nghiệp và
chương trình đào tạo các ngành, nghề phục vụ yêu cầu công tác quản lý nhà nước
phải thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại điểm
d khoản 3 Điều 65 của Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27
tháng 11 năm 2014 nhưng không đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục
nghề nghiệp thì trong thời hạn 03 năm phải thực hiện kiểm định lại.
Mục 2
ĐÁNH GIÁ NGOÀI CỦA T ổ CHỨC KIẺM ĐỊNH
•

Điều 12. Các bước đánh giá ngoài
Đánh giá ngoài được thực hiện theo các bước:
1. Đăng ký đánh giá ngoài.
2. Thành lập đoàn đánh giá ngoài.
3. Khảo sát thực tế của đoàn đánh giá ngoài.
4. Lập hồ sơ đánh giá ngoài.
Điều 13. Điều kiện đánh giá ngoài
1.

Điều kiện đánh giá ngoài đối với kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

nghề nghiệp:
a) Hoàn thành tự đánh giá chất lượng và có báo cáo tự đánh giá chất lượng
cơ sở giáo dục nghề nghiệp;
b) 100% ngành, nghề đào tạo đã được cấp giấy chứng nhận đăngký hoạt
động giáo dục nghề nghiệp hoặc được cơ quan, cấp có thẩm quyền cho phépđào
tạo theo quy định;
c) Tối thiểu 50% chương trình đào tạo trình độ sơ cấp đang tổ chức đào tạo
đã có ít nhất 1 (một) khóa học sinh tốt nghiệp khi kiểm định chất lượng cơ sở
giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp;
d) Tối thiểu 50% chương trình đào tạo trình độ trung cấp đang tổ chức đào
tạo có ít nhất 1 (một) khóa học sinh, sinh viên tốt nghiệp khi kiểm định chất
lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp;
đ) Tối thiểu 50% chương trình đào tạo trình độ trung cấp, 50% chương trình
đào tạo trình độ cao đẳng đang tổ chức đào tạo có ít nhất 1 (một) khóa học sinh,
sinh viên tốt nghiệp khi kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với
trường cao đẳng.
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2. Điều kiện đánh giá ngoài đối với kiểm định chất lượng chương trình đào
tạo:
a) Hoàn thành tự đánh giá chất lượng và có báo cáo tự đánh giá chất lượng
chương trình đào tạo;
b) Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp được
cơ quan có thấm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề
nghiệp đôi với ngành, nghề đăng ký kiểm định chất lượng chương trình đào tạo;
c) Chương trình đào tạo đã có ít nhất 1 (một) khóa học sinh, sinh viên tốt
nghiệp.
3. Tổ chức kiểm định không được thực hiện đánh giá ngoài đối với cơ sở
giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp mà tổ chức kiểm
định có vốn góp, cổ phần; không được thực hiện đánh giá ngoài đối với các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo thuộc thẩm quyền quản lý của cơ
quan, đơn vị có tổ chức kiểm định.
Điều 14. Đăng ký đánh giá ngoài
Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp đáp ứng
điều kiện quy định tại Điều 13 Thông tư này đăng ký đánh giá ngoài với tổ
chức kiếm định. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề
nghiệp (sau đây gọi là cơ sở được đánh giá ngoài) và tổ chức kiểm định tiến
hành thỏa thuận hợp đồng về việc đánh giá ngoài.
Điều 15. Thành lập đoàn đánh giá ngoài
1. Số lượng thành viên đoàn đánh giá ngoài là số lẻ và đáp ứng yêu cầu:
a) Đối với kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Đoàn đánh giá
ngoài có tối thiểu 5 (năm) kiểm định viên;
b) Đối với kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Đoàn đánh giá ngoài
có 3 (ba) hoặc 5 (năm) kiểm định viên.
2. Thành phần của đoàn đánh giá ngoài bao gồm: Trưởng đoàn, thư ký và
các thành viên khác trong đoàn.
3. Đoàn đánh giá ngoài đảm bảo:
a) Đối với kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đoàn đánh giá
ngoài phải đảm bảo ít nhất 70% nhóm ngành, nghề đào tạo của cơ sở giáo dục
nghê nghiệp có kiếm định viên có chuyên môn phù hợp;
b) Đối với kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, đoàn đánh giá ngoài
phải có ít nhât 1 (một) kiểm định viên có chuyên môn phù hợp với nhóm ngành,
nghề đào tạo có chương trình đào tạo được đánh giá;
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c) Kiếm định viên có chuyên môn phù hợp với nhóm ngành, nghề đào tạo là
kiêm định viên được đào tạo chuyên môn về nhóm ngành, nghề đào tạo (nhóm
ngành, nghề đào tạo được nêu tại Thông tư này là Mã cấp III do Bộ trưởng Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tại danh mục ngành, nghề đào tạo
câp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng); có ít nhất 05 năm kinh nghiệm
tham gia giảng dạy mô-đun, môn học của chương trình đào tạo thuộc nhóm
ngành, nghề đào tạo hoặc có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ liên quan đến nhóm ngành, nghề đào tạo;
d) Tổ chức kiểm định chịu trách nhiệm lựa chọn kiểm định viên có chuyên
môn phù hợp tham gia đoàn đánh giá ngoài căn cứ vào kinh nghiệm, chuyên
môn đào tạo của kiểm định viên;
đ) Trường hợp cần thiết, tổ chức kiểm định có thể huy động chuyên gia có
chuyên môn phù hợp để tham gia khảo sát thực tế và tư vấn cho đoàn đánh giá
ngoài. Chuyên gia tham gia khảo sát thực tế và tư vấn cho đoàn đánh giá ngoài
(sau đây gọi là chuyên gia) phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn quy định tại Điều 17 Thông tư này.
4. Điều kiện đối với thành viên trong đoàn đánh giá ngoài như sau:
a) Có thẻ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp còn thời hạn sử
dụng;
b) Trưởng đoàn, thư ký đoàn đánh giá ngoài của kiểm định chất lượng cơ sở
giáo dục nghề nghiệp: Có kinh nghiệm quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ
sở giáo dục đại học; đã tham gia đoàn đánh giá ngoài hoặc đoàn kiểm định chất
lượng dạy nghề hoặc đoàn đánh giá ngoài của kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp;
c) Trưởng đoàn, thư ký đoàn đánh giá ngoài của kiểm định chất lượng
chương trình đào tạo: Có kinh nghiệm quản lý cấp khoa trở lên hoặc tương đương;
đã tham gia đoàn đánh giá ngoài hoặc đoàn kiểm định chất lượng dạy nghề hoặc
đoàn đánh giá ngoài của kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, trường cao
đẳng, trường trung cấp chuyên nghiệp;
d) Có hợp đồng lao động làm việc cho tổ chức kiểm định về việc tham gia
đoàn đánh giá ngoài đối với trường hợp không phải là kiểm định viên làm việc toàn
thời gian theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc tối thiểu từ 12 tháng trở
lên cho tổ chức kiểm định;
đ) Có cam kết về việc đồng ý tham gia đoàn đánh giá ngoài và cam kết
không vi phạm một trong những trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này và
Điều 18 Thông tư này.
5. Những trường hợp kiểm định viên không được tham gia đánh giá ngoài tại
cơ sở được đánh giá ngoài:
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a) Trong thời gian 05 năm tính đến thời điểm thành lập đoàn đánh giá
ngoài, kiểm định viên đã hoặc đang làm việc, học tập tại cơ sở được đánh giá
ngoài;
b) Có vốn góp, cổ phần hoặc trong năm thực hiện đánh giá ngoài có thực
hiện họp đồng tư vấn tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp với cơ sở
được đánh giá ngoài;
c) Có bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị hoặc em ruột đang công tác tại cơ sở
được đánh giá ngoài.
6. Người đứng đầu của tổ chức kiểm định là đơn vị sự nghiệp, tổng giám
đốc hoặc giám đốc của tổ chức kiểm định là doanh nghiệp (sau đây gọi là người
đứng đầu tổ chức kiểm định) ra quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài để thực
hiện đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Nội dung quyết định thành lập
đoàn đánh giá ngoài nêu rõ thành phần đoàn đánh giá ngoài, chuyên gia (nếu có)
và thời gian thực hiện đánh giá ngoài.
7. Trước khi ra quyết định thành lập đoàn đánh giá ngoài, tổ chức kiểm định
phải lấy ý kiến của cơ sở được đánh giá ngoài về các thành viên dự kiến của
đoàn đánh giá ngoài, chuyên gia (nếu có), thời gian khảo sát sơ bộ, khảo sát
chính thức của đoàn đánh giá ngoài.
a) Sau thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được danh sách thành viên
dự kiến của đoàn đánh giá ngoài và chuyên gia (nếu có), nếu cơ sở được đánh
giá không có ý kiến thì coi như đã đồng ý với danh sách dự kiến của tổ chức
kiểm định;
b) Trường hợp cơ sở được đánh giá ngoài có bằng chứng cho thấy thành
viên dự kiến của đoàn đánh giá ngoài hoặc chuyên gia vi phạm một trong các nội
dung quy định tại các khoản 1, 2 , 3, 4, 5 và 6 của Điều này, cơ sở được đánh giá
ngoài có quyền đề nghị tổ chức kiểm định thay đổi thành viên dự kiến của đoàn
đánh giá ngoài nhưng không gợi ý hay đề xuất các cá nhân tham gia đoàn đánh
giá ngoài.
8. Trường họp thành viên đoàn đánh giá ngoài không thể tiếp tục tham gia
đoàn, người đứng đầu tổ chức kiểm định ra quyết định thay thế thành viên đoàn
đánh giá ngoài. Thành viên thay thế phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của vị trí
thành viên được thay thế.
9. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi có quyết định thành lập đoàn
đánh giá ngoài, quyết định thay thế thành viên đoàn đánh giá ngoài (nếu có), tổ
chức kiểm định gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động - Thương

9

binh và Xã hội trên địa bàn của cơ sở được đánh giá bản sao quyết định qua thư
điện tử, fax hoặc bằng đường bưu điện.
Điều 16. Nhiệm vụ của trưởng đoàn, thư ký, các thành viên khác trong
đoàn đánh giá ngoài
1. Tuân thủ các quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm trước pháp luật
về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ.
2. Trưởng đoàn điều hành các hoạt động của đoàn đánh giá ngoài; giải trình
các nội dung trong quá trình thẩm định (nếu có) và chịu trách nhiệm về các hồ
sơ, báo cáo của đoàn đánh giá ngoài. Trưởng đoàn chịu trách nhiệm phân công
nhiệm vụ, kế hoạch khảo sát thực tế của đoàn đánh giá ngoài, ký các biên bản và
các báo cáo của đoàn đánh giá ngoài.
3. Thư ký giúp trưởng đoàn triển khai các hoạt động, tổng họp các báo cáo
của đoàn đánh giá ngoài, thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng đoàn phân công
và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
4. Các thành viên khác trong đoàn đánh giá ngoài thực hiện các nhiệm vụ
do trưởng đoàn phân công và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ
được phân công.
Điều 17. Điều kiện, nhiệm vụ, quyền hạn của chuyên gia tham gia khảo
sát thực tế và tư vấn cho đoàn đánh giá ngoài
1.

Điều kiện đối với chuyên gia tham gia khảo sát thực tế và tư vấn cho

đoàn đánh giá ngoài như sau:
a) Có chuyên môn phù hợp với nhóm ngành, nghề đào tạo: Là chuyên gia
được đào tạo chuyên môn về nhóm ngành, nghề đào tạo; có ít nhất 05 năm kinh
nghiệm tham gia giảng dạy mô-đun, môn học của chương trình đào tạo thuộc
nhóm ngành, nghề đào tạo hoặc có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ liên quan đến nhóm ngành, nghề đào tạo;
b) Có hợp đồng lao động làm việc cho tổ chức kiểm định về việc tham gia
khảo sát thực tế và tư vấn cho đoàn đánh giá ngoài đối với trường hợp chuyên
gia không phải là người làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao động hoặc hợp
đồng làm việc tối thiểu từ 12 tháng trở lên cho tổ chức kiểm định;
c) Có cam kết về việc đồng ý tham gia khảo sát thực tế và tư vấn cho đoàn
đánh giá ngoài và cam kết không vi phạm một trong những trường hợp quy định
tại khoản 5 Điều 15 và Điều 18 Thông tư này.
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2. Nhiệm vụ và quyền hạn của chuyên gia:
a) Thực hiện khảo sát thực tế cùng với đoàn đánh giá ngoài, tư vấn cho
đoàn đánh giá ngoài đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn có liên quan đến ngành,
nghề đào tạo được phân công phù họp với chuyên môn của mình; thực hiện các
nhiệm vụ do trưởng đoàn phân công và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các
nhiệm vụ được phân công;
b) Chuyên gia được tham dự các cuộc họp của đoàn đánh giá ngoài; được
đề xuất đánh giá đối với các tiêu chuẩn, tiêu chí liên quan đến ngành, nghề đào
tạo được phân công tư vấn; được ghi nhận ý kiến tại báo cáo quá trình thực hiện
đánh giá ngoài nhưng không được quyền biểu quyết các kết luận của đoàn đánh
giá ngoài.
Điều 18. Những hành vi các thành viên đoàn đánh giá ngoài, chuyên gia
tham gia khảo sát thực tế và tư vấn cho đoàn đánh giá ngoài không được
làm
1. Không tự ý cung cấp các thông tin liên quan đến nội dung công việc và
kết quả đánh giá của đoàn đánh giá ngoài khi chưa được phép của tổ chức kiểm
định hoặc của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
2. Không làm sai lệch kết quả kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
3. Trường họp thành viên đoàn đánh giá ngoài hoặc chuyên gia vi phạm
khoản 1 hoặc khoản 2 Điều này sẽ bị xử phạt theo quy định tại điểm b hoặc điểm
d khoản 6 Điều 25 Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề
nghiệp.
Điều 19. Khảo sát thực tế của đoàn đánh giá ngoài
Nội dung hoạt động khảo sát thực tế của đoàn đánh giá ngoài bao gồm:
1. Xây dựng kế hoạch làm việc của đoàn đánh giá ngoài.
2. Nghiên cứu báo cáo tự đánh giá và các tài liệu, văn bản liên quan.
3. Khảo sát sơ bộ tại cơ sở được đánh giá ngoài.
4. Khảo sát chính thức tại cơ sở được đánh giá ngoài.
Điều 20. Xây dựng kế hoạch làm việc của đoàn đánh giá ngoài
1.

Đoàn đánh giá ngoài xây dựng kế hoạch làm việc đảm bảo đầy đủ các nội

dung hoạt động và thời gian thực hiện đánh giá ngoài; phân công nhiệm vụ cụ
thể đối với từng thành viên trong đoàn đánh giá ngoài.
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2.

Đoàn đánh giá ngoài thống nhất với cơ sở được đánh giá ngoài và báo

cáo tố chức kiểm định về kế hoạch làm việc của đoàn đánh giá ngoài trước ngày
khảo sát sơ bộ ít nhất 05 ngày làm việc.
Điều 21. Nghiên cứu báo cáo tự đánh giá và các tài liệu, văn bản liên
quan
Đoàn đánh giá ngoài nghiên cứu báo cáo tự đánh giá và các tài liệu, văn bản
hướng dẫn, thông tin có liên quan sau đó tổng họp những nội dung cần làm rõ
trong báo cáo tự đánh giá, các thông tin, minh chứng cơ sở được đánh giá ngoài
cần bố sung và một số nội dung có liên quan để chuẩn bị cho hoạt động khảo sát
chính thức.
Điều 22. Khảo sát sơ bộ tại cơ sở được đánh giá ngoài
1. Thời gian khảo sát sơ bộ: Trong vòng 01 ngày làm việc.
2. Thành phần tham gia khảo sát sơ bộ: Tối đa 2 (hai) thành viên trong đoàn
đánh giá ngoài, trong đó có trưởng đoàn hoặc thư ký.
3. Nội dung khảo sát sơ bộ bao gồm: Thông báo kết quả nghiên cửu báo cáo
tự đánh giá; xem xét, hướng dẫn cơ sở được đánh giá ngoài chuẩn bị các điều
kiện phục vụ khảo sát chính thức; thống nhất kế hoạch chi tiết khảo sát chính
thức của đoàn đánh giá ngoài tại cơ sở được đánh giá ngoài.
Điều 23. Khảo sát chính thức tại cơ sở được đánh giá ngoài
1. Thời gian khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài:
a) Đối với kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Thời gian
khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài tối thiểu là 05 ngày làm việc, tối đa
là 09 ngày làm việc, tùy thuộc quy mô của cơ sở giáo dục nghề nghiệp được
đánh giá ngoài;
b) Đối với kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Thời gian khảo sát
chính thức của đoàn đánh giá ngoài tối thiểu là 03 ngày làm việc, tối đa là 05
ngày làm việc, tùy thuộc quy mô của chương trình đào tạo được đánh giá ngoài;
c) Trường họp cơ sở được đánh giá ngoài có các phân hiệu/cơ sở đào tạo:
Trong thời gian khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài phải đảm bảo có ít
nhất 2 (hai) thành viên của đoàn đánh giá ngoài đến khảo sát tại phân hiệu/cơ sở
đào tạo.
2. Thành viên đoàn đánh giá ngoài phải thực hiện khảo sát chính thức tại cơ
sở được đánh giá ngoài theo đúng kế hoạch và đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ
được phân công. Trường họp đoàn đánh giá ngoài hoặc cơ sở được đánh giá
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ngoài thay đổi kế hoạch khảo sát chính thức, cần báo cho tổ chức kiểm định và
phải được sự đồng ý của tổ chức kiểm định trước khi thực hiện.
3. Hoạt động khảo sát chính thức của đoàn đánh giá ngoài:
a) Họp nội bộ đoàn đánh giá ngoài trước khi làm việc với cơ sở được đánh
giá ngoài để rà soát, thống nhất chương trình khảo sát chính thức; các vấn đề cần
lưu ý và các nội dung có liên quan đến khảo sát chính thức;
b) Làm việc với Hội đồng tự đánh giá chất lượng, đơn vị phụ trách viết báo
cáo tự đánh giá chất lượng và các đơn vị trong cơ sở được đánh giá ngoài; khảo
sát cơ sở vật chất; gặp gỡ, phỏng vấn, trao đổi với đại diện cán bộ quản lý, nhà
giáo, người học và người sử dụng lao động có liên quan để thu thập, kiểm tra,
xác nhận thông tin, minh chứng của cơ sở được đánh giá ngoài;
c) Đánh giá, xác định mức độ cơ sở được đánh giá ngoài đạt được theo từng
tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
d) Lập dự thảo báo cáo đánh giá ngoài. Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài phải
được ít nhất 2/3 số thành viên của đoàn đánh giá ngoài nhất trí thông qua;
đ) Họp kết thúc đợt khảo sát chính thức với cơ sở được đánh giá ngoài: Nội
dung cuộc họp xác nhận về quá trình khảo sát chính thức của đoàn đánh giá
ngoài và toàn bộ minh chứng của cơ sở được đánh giá ngoài đã cung cấp. Thời
gian họp là ngày cuối cùng của đợt khảo sát chính thức.
Điều 24. Lập hồ sơ đánh giá ngoài
1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khảo sát chính thức,
đoàn đánh giá ngoài lập hồ sơ đánh giá ngoài và có trách nhiệm nộp toàn bộ hồ sơ
đánh giá ngoài cho tổ chức kiểm định.
2. Hồ sơ đánh giá ngoài gồm:
a) Báo cáo quá trình thực hiện đánh giá ngoài bao gồm các nội dung: Tóm
tắt quá trình thực hiện; chương trình làm việc của đoàn đánh giá ngoài; phân
công nhiệm vụ các thành viên trong đoàn đánh giá ngoài; biên bản cuộc họp kết
thúc đợt khảo sát chính thức giữa đoàn đánh giá ngoài và cơ sở được đánh giá
ngoài;
b) Dự thảo báo cáo đánh giá ngoài: thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục
1 ban hành kèm theo Thông tư này đối với kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
nghề nghiệp; thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo
Thông tư này đối với kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.
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Muc
3
•
CÔNG NHẬN KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI VÀ CẤP GIẤY
CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN KIẺM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
GIÁO DUC NGHÈ NGHIÊP
•

•

Điều 25. Các bước công nhận kết quả đánh giá ngoài
Công nhận kết quả đánh giá ngoài thực hiện theo các bước:
1. Thẩm định kết quả đánh giá ngoài.
2. Công nhận kết quả đánh giá ngoài và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn
kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
3. Công bố kết quả đánh giá ngoài.
Điều 26. Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
1. Người đứng đầu của tổ chức kiểm định ra quyết định thành lập Hội đồng
kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi tắt là Hội đồng kiểm
định). Hội đồng kiểm định được sử dụng con dấu của tổ chức kiểm định khi thực
hiện nhiệm vụ.
2. Hội đồng kiểm định có nhiệm vụ: Thẩm định kết quả của đoàn đánh giá
ngoài; trình người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục
nghề nghiệp ra quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài và trình người đứng
đầu tổ chức kiểm định cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng
giáo dục nghề nghiệp.
3. Số lượng thành viên của Hội đồng kiểm định là số lẻ và có ít nhất 9
(chín) thành viên.
4. Thành phần của Hội đồng kiểm định bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch
(nếu có), Thư ký và các ủy viên, trong đó:
a) Chủ tịch: Là người trực tiếp phụ trách hoạt động kiểm định chất lượng
giáo dục nghề nghiệp của tổ chức kiểm định;
b) Thư ký: Là người làm việc toàn thời gian theo hợp đồng lao động hoặc
hợp đồng làm việc tối thiểu từ 12 tháng trở lên cho tổ chức kiểm định;
c) Ưỷ viên: Là người có uy tín, có kinh nghiệm về quản lý, giảng dạy hoặc
nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục, giáo dục nghề nghiệp; người sử dụng lao
động và đại diện của tổ chức xã hội nghề nghiệp. Uỷ viên có nhiệm kỳ 05 năm
và tham gia không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.
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5. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng kiểm định:
a) Hội đồng kiểm định làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, thảo
luận tập thể những vấn đề thuộc nhiệm vụ của Hội đồng. Trong trường hợp cần
thiết, tổ chức kiểm định có thể mời thêm các chuyên gia trong các lĩnh vực có
liên quan để tham vấn ý kiến khi thẩm định kết quả đánh giá ngoài. Các quyết
nghị của Hội đồng kiểm định phải được ít nhất 2/3 số thành viên của Hội đồng
nhất trí;
b) Ưỷ viên không được tham gia thẩm định kết quả đánh giá ngoài đối với
cơ sở được đánh giá ngoài nơi uỷ viên đó đang công tác hoặc có tham gia đoàn
đánh giá ngoài tại cơ sở này;
c) Trường hợp phải thay thế thành viên Hội đồng kiểm định, người đứng
đầu tổ chức kiểm định ra quyết định thay thế thành viên Hội đồng kiểm định.
6. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định thành lập hoặc
thay đổi thành viên Hội đồng kiểm định, tổ chức kiểm định gửi quyết định tới
Tống cục Giáo dục nghề nghiệp và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi tổ
chức kiểm định đặt trụ sở để thực hiện quản lý theo địa bàn. Quyết định thành
lập hoặc thay đổi thành viên Hội đồng kiểm định được công bố trên trang thông
tin điện tử của tổ chức kiểm định.
Điều 27. Các bước thẩm định kết quả đánh giá ngoài và thời hạn thẩm
định kết quả đánh giá ngoài
1. Thẩm định kết quả đánh giá ngoài được thực hiện theo các bước:
a) Tổ chức kiểm định gửi hồ sơ đánh giá ngoài cho tất cả thành viên Hội
đồng kiểm định;
b) Hội đồng kiểm định thực hiện: Nghiên cứu, xem xét hồ sơ đánh giá
ngoài; đưa ra ý kiến nhận xét hoặc yêu cầu đoàn đánh giá ngoài, chuyên gia tham
gia khảo sát thực tế và tư vấn cho đoàn đánh giá ngoài thực hiện giải trình các
nội dung hồ sơ đánh giá ngoài nếu cần thiết. Trường họp Hội đồng kiểm định
yêu cầu đoàn đánh giá ngoài, chuyên gia tham gia khảo sát thực tế và tư vấn cho
đoàn đánh giá ngoài giải trình thì Hội đồng kiểm định phải gửi văn bản yêu cầu
giải trình;
c) Hội đồng kiểm định họp, đưa ra quyết nghị về kết quả đánh giá ngoài.
2. Thời hạn thẩm định kết quả đánh giá ngoài là 35 ngày làm việc kể từ
ngày nhận được hồ sơ đánh giá ngoài theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 23
Nghị định số 49/2018/NĐ-CP.
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Điều 28. Hoàn thiện báo cáo đánh giá ngoài và xử lý trong trường hợp
cơ sở được đánh giá ngoài không đồng ý với báo cáo đánh giá ngoài
1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Hội đồng kiểm định ra quyết
nghị về thấm định kết quả đánh giá ngoài, tổ chức kiểm định tiến hành hoàn thiện
báo cáo đánh giá ngoài và gửi cơ sở được đánh giá ngoài, đồng thời đăng dự thảo
báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài trên trang thông tin điện tử của tổ chức
kiếm định đế lấy ý kiến. Thời hạn đăng dự thảo báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá
ngoài trong vòng 10 ngày làm việc.
2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo đánh giá
ngoài, cơ sở được đánh giá ngoài gửi ý kiến phản hồi bằng văn bản cho Hội đồng
kiếm định nêu rõ các ý kiến đồng ý hoặc không đồng ý về báo cáo đánh giá ngoài.
Trường họp không nhất trí với báo cáo đánh giá ngoài, phải nêu rõ lý do kèm theo
bản sao các minh chứng cụ thể. Neu quá thời hạn trên mà cơ sở được đánh giá
ngoài không có ý kiến trả lời thì coi như đồng ý với báo cáo đánh giá ngoài.
3. Trường họp cơ sở được đánh giá ngoài hoặc có ý kiến khác không đồng ý
với báo cáo đánh giá ngoài, Hội đồng kiểm định nghiên cứu các ý kiến và các
bản sao minh chứng (nếu có), đồng thời thực hiện thẩm định lại kết quả đánh giá
ngoài theo quy định tại Điều 27 Thông tư này. Trường họp cần thiết, Hội đồng
kiếm định cử 1 (một) hoặc 2 (hai) thành viên của Hội đồng kiểm định đến cơ sở
được đánh giá ngoài để xem xét, đánh giá các nội dung chưa đủ căn cứ trong thời
gian tôi đa 02 ngày làm việc. Ket quả thẩm định lần hai là kết luận cuối cùng của
hoạt động thẩm định kết quả đánh giá ngoài.
Điều 29. Công nhận kết quả đánh giá ngoài, cấp giấy chứng nhận đạt
tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Tổ chức kiểm định thực hiện công nhận kết quả đánh giá ngoài theo quy
định tại điểm b khoản 1 Điều 23 Nghị định số 49/2018/NĐ-CP và cấp giấy
chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo quy
định tại khoản 2 Điều 23 Nghị định số 49/2018/NĐ-CP.
Điều 30. Công bố kết quả đánh giá ngoài và cập nhật cơ sở dữ liệu về
kết quả đánh giá ngoài
1. Tổ chức kiểm định lập báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài theo mẫu
quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này đối với kiểm định chất
lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này
đối với kiểm định chất lượng chương trình đào tạo.
2. Tổ chức kiểm định gửi các bản sao: báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá
ngoài, quyết định công nhận kết quả đánh giá ngoài, giấy chứng nhận đạt tiêu
chuấn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp (nếu có) theo quy định tại
khoản 3 Điều 23 Nghị định số 49/2018/NĐ-CP.
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3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định công nhận kết
quả đánh giá ngoài, tổ chức kiểm định cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu của tố
chức kiểm định và công bố công khai trên trang thông tin điện tử của tố chức
kiểm định về các nội dung: Báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá ngoài, quyết định
công nhận kết quả đánh giá ngoài, giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiếm định
chất lượng giáo dục nghề nghiệp (nếu có), danh sách Hội đồng kiểm định thực
hiện thẩm định kết quả đánh giá ngoài và các nội dung khác có liên quan.
4. Tổ chức kiểm định thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu về kết quả đánh giá
ngoài vào dữ liệu quốc gia về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp theo
yêu cầu của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
Chương IV
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH
Điều 31. Tổ chức thưc hiên
«

•

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:
a) Phê duyệt kế hoạch cấp thẻ kiểm định viên hằng năm;
b) Quy định các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội đồng đánh
giá cấp thẻ;
c) Bố trí kinh phí cho việc xây dựng ngân hàng đề thi đánh giá cấp thẻ kiểm
định viên và kinh phí tổ chức đánh giá cấp thẻ kiểm định viên theo kế hoạch;
d) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về đánh giá cấp thẻ kiểm định
viên và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
2. Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm:
a) Hướng dẫn chuyên môn về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
đế các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, các tổ
chức kiếm định và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện, tổng họp, báo
cáo;
b) Xây dựng, quản lý, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về: kiểm
định chât lượng giáo dục nghề nghiệp, ngân hàng đề thi đánh giá cấp thẻ kiếm
định viên, đội ngũ kiểm định viên. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu liên quan đến đánh giá,
câp thẻ kiếm định viên, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
c) Tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành ngân hàng đề thi đánh giá cấp
thẻ kiểm định viên;
d) Hướng dẫn việc cấp thẻ kiểm định viên cho những người được quy định
tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 49/20i 8/NĐ-CP;
đ) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kiểm định chất lượng giáo dục nghề
nghiệp;
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e)
Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về kiểm định chất lượng giáo
dục nghê nghiệp, xử lý vi phạm theo quy định tại Thông tư này và văn bản pháp
luật có liên quan.
3. ủ y ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:
Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan chức nănẸ
thuộc ủ y ban nhân dân cấp tỉnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định ve
kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn do địa phương quản lý.
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:
Quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về kiểm định chất
lượng giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động
giáo dục nghề nghiệp và các tổ chức kiểm định trên địa bàn do địa phương quản
lý.
5. Cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động
giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm:
a) Tạo điều kiện thuận lợi và ưu tiên đầu tư để các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trực thuộc thực hiện kiểm định
chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
b) Chỉ đạo, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy định về kiểm định chất
lượng giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý;
c) Phổi hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động kiểm định
chất lượng giáo dục nghề nghiệp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt
động giáo dục nghề nghiệp trực thuộc.
6. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có
trách nhiệm:
a) Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục
nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này. Thực hiện báo cáo Tổng cục giáo
dục nghề nghiệpj,
- Thương binh và Xã hội, cơ quan quản lý trực
tiếp về kết quả Ịò ặỉi địííh chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
b) Cung cẫp đầy đủ hồ sơ, thông tin, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ
trong quá trình kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;
c) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động để khắc phục những
điểm cần cải thiện nhằm duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
7. Tô chức kiêm định có trách nhiệm:
a) Quản lý các kiểm định viên và chuyên gia tham gia khảo sát thực tế và tư
vấn cho đoàn đánh giá ngoài trong thời gian làm việc cho tổ chức kiểm định theo
quy định;
b) Chịu sự thanh tra, kiểm tra, giám sát và các yêu cầu có liên quan khác
của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và cơ quan có thẩm quyền khác;
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c) Công khai trên trang thông tin điện tử của tố chức kiểm định về nội dung
và mức kinh phí cho các hoạt động đánh giá ngoài, hoạt động công nhận kết quả
đánh giá ngoài và cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo
dục nghề nghiệp để cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề
nghiệp có căn cứ lựa chọn tổ chức kiểm định đánh giá ngoài và các bên liên quan
giám sát;
d) Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động kiểm định chất lượng giáo
dục nghề nghiệp và trang thông tin điện tử đảm bảo công bố kết quả đánh giá
ngoài, cập nhật cơ sở dữ liệu theo quy định, đảm bảo có thể tra cứu thuận tiện;
đ) Thực hiện các quy định khác thuộc trách nhiệm của tổ chức kiểm định
theo quy định.
Điều 32. Hiêu lưc thỉ hành
»

•

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày >/5" tháng DtZ năm 2019.
2. Các văn bản sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi
hành:
a) Quyết định số 07/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 25 tháng 3 năm 2008 của
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành quy định về kiểm
định viên chất lượng dạy nghề;
b) Thông tư số 42/2011/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về quy trình thực hiện
kiểm định chất lượng dạy nghề.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội để được hướng d ẫ n .A ^
Nơi nhận:

B ộ TRƯỞNG ^

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thù tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- ủ y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Sở LĐTBXH các tinh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo; cổn g thông tin điện tử của Chính phù;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Các đon vị thuộc Bộ LĐTBXH, cổng thông tin điện tử
của Bộ LĐTBXH;
- Lưu: VT, TCGDNN (20).

Đ ào N goe DlM2

1

PHỤ LỤC 1

o CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỐI VỚI KIÉM ĐỊNH
LƯỢNG C ơ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
tư sổ ¿ T /2018/T T -L Đ T B X H ngày 25^ t h á n g n ă m 2018
của Bộ Lao động - Thương binh và X ã hội)

<TÊN Cơ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ>
<TÊN TỎ CHỨC KIẺM ĐỊNH>

BÁ O C Á O Đ Á N H G IÁ N G O À I
NĂM.....
<Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp>

, th á n g...... năm,

2

<TÊN Cơ QUAN, ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ>
<TÊN TỎ CHỨC KIỂM ĐỊNH>
' 4

-----------------------------------------------Ă

N gày

thảng

Ví

năm

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI
NĂM ...............
<Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp>

Danh sách thành viên Đoàn đánh giá ngoài
STT

Họ và tên

Chức vu• - Đon vi•
công tác

Trách nhiệm trong
Đoàn đánh giá ngoài

Tiêu chí, tiêu
chuẩn phụ trách

Chữ
ký

Danh sách chuyên gia tham gia khảo sát thực tế và tư vấn (nếu có)
STT

Họ và tên

Chức vụ - Đơn vị công tác

Nhóm ngành, nghề đào tạo
phân công chuyên gia thực hiện tư vấn

3

THÔNG TIN VÈ CHUYÊN MỒN CỦA KIẺM ĐỊNH VIÊN,
CHUYÊN GIA (nếu có)
- Số lượng nhóm ngành, nghề đào tạo của cơ sở (đối với các ngành, nghề đang tổ
chức đào tạ o ):..........nhóm ngành, nghề đào tạo;
- Số lượng nhóm ngành, nghề đào tạo có kiểm định viên hoặc chuyên gia có
chuyên môn phù h ợ p :..........nhóm ngành, nghề đào tạo. Tỷ l ệ : .......%.

STT

1

Họ và tên Kểm
định viên hoặc
Chuyên gia cỏ
chuyên môn phù
hợp

Chuyên ngành
đào tạo của
Kiểm định viên
hoặc Chuyên gia

...

...

•••

.•.

é.■

•»•

*•»

•.•

...

...

...

Ngành, nghề
đào tạo

Nhóm ngành, nghề
đào tạo

<Liệt kê tên
các
ngành,
nghề đang tổ
chức đào tạo
của cơ sở
giáo dục nghề
nghiệp>

<Tên Nhóm ngành
nghề đào tạo (Mã cấp
III) do Bộ trưởng Bộ
Lao động - Thương

binh và Xã hội quy
định tại danh mục
ngành, nghề đào tạo
câp IV trình độ trung
cấp, trình
đẳng>

2

...

3

...

...

độ

Kinh nghiệm ị
làm việc liên
quan đến
nhóm ngành
nghề đào tạo

cao

*••
...

...
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NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI
ĐỐI VỚI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG c ơ SỞ GIÁO DỤC NGHÈ NGHIỆP
•

•

•

•

Phần I. TỐNG QUAN
1. Giới thiệu về Đoàn đánh giá ngoài
2. Tóm tắt nhận xét của Đoàn đánh giá ngoài về báo cáo tự đánh giá
Phần II. ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHƯẢN KIẺM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
1

•

•

1. Bảng điếm tổng hợp đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng1
2. Đánh giá chi tiết tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng
Tiêu chí 1 :..........2
Tiêu chí 2 : ..........

Tiêu chí n : ..........
PHẦN III. TÓNG KÉT NHỮNG ĐIÉM MẠNH, ĐIỂM CẦN CẢI THIỆN
CỦA C ơ SỞ GIÁO DỤC NGHÈ NGHIỆP VÀ ĐÈ XUẤT, KIÉN NGHỊ
1. Điểm mạnh của CO’ sớ giáo dục nghề nghiệp
2. Điểm cần cải thiện của cơ sở giáo dục nghề nghiệp
3. Đe xuất, kiến nghị:
- Đe xuất, kiến nghị với cơ sở giáo dục nghề nghiệp
- Đe xuất, kiến nghị với các cơ quan khác
PHU LƯC
•

•

Phụ lục 1. Kết quả kiểm tra minh chímg sử dụng trong Báo cáo tự đánh giá và minh
chứng bổ sung3
Phụ lục 2. Thông tin cơ bản về cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đánh giá ngoài4
Phụ lục 3. Quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài

1 Bảng điểm tổng hợp đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo Mầu 1.1
2 Báo cáo đánh giá chi tiết Tiêu chí theo Mau 1.2
3 Kết quả kiểm tra minh chứng sử dụng trong Báo cáo tự đánh giá và minh chứng bổ sung
theo Mầu 1.3

4 Thông tin cơ bản về cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đánh giá ngoài theo Mầu 1.4

5

Mẩu 1.1. BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN
Ả
Tỷ lệ điêm
đánh giá tiêu
chí (Điềm
đánh giả của
Đoàn đảnh
giá ngoài trên
điểm chuẩn)
O P “*

TT

Tiêu chí, tiêu chuẩn
(ghi đầy đủ nội dung tiêu chỉ,
tiêu chuẩn)

2

. .. .

\

Đánh giá
của đoàn
đánh giá
ngoài

< Đạt tiêu
chuẩn/
Không đạt
tiêu chuẩn>

< Đạt tiêu
chuẩn/
Không đạt
tiêu
chuẩn>

rjiX
Ẵ
Tône điêm

<Điểm>

<Điểm>

Tiêu chí 1: ......................

<Điểm>

<Điểm>

Tiêu chuẩn 1.1................

<Điểm>

<Đỉểm>

Tiêu chuẩn 1.2................

<Điểm>

<Điểm>

<Điểm>

<Điểm>

Tiêu chí 2: .....................

<Điểm>

<Điểm>

Tiêu chuẩn 2.1................

<Điểm>

<Điểm>

Tiêu chuẩn 2.2................

<Điểm>

<Điểm>

<Điểm>

<Điểm>

<Điếm>

<Điểm>

ĐÈ XUẤT KÉT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1

Điểm
chuẩn

Tự đánh
giá của Cơ
sở giáo dục
nghề
nghiệp

(Các tiêu chí còn lại trình bày tương
tự như Tiêu chí 1, Tiêu ch ỉ2)

1 A

.»•

\
...%

...%

Mẩu 1.2. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT TIÊU CHÍ <N>
TIÊU CHÍ <N>:... <Nội dung tiêu chỉ N>...

1. Điểm đánh giá:
m » A

1

r

1

<IẠ

Á

Tiêu chí, tiêu chuân

Điểm cơ sở giáo dục nghề nghiệp Điểm Đoàn đánh giá ngoài
đánh giá
tự đánh giá

Tiêu chí N

<Điểm)

<Điểm)

Tiêu chuẩn N .ỉ

<Điểm)

<Điểm)

Tiêu chuẩn N.2

<Điểm)

<Đỉểm)

<Điểm)

<Đỉểm)

<Điểm)

<Điểm)

Tiêu chuẩn N.j
2. Các điểm mạnh: ...
■

3. Các điêm cân cải th iệ n :...

X

Ẩ

r

Ẩ

'

4. Đê xuât, kiên nghị đôi với Cơ sở giáo dục nghê nghiệp: ...
Tiêu chuấn N.l: ...<Nội dung tiêu chuẩn
1. Mô tả, phân tích, nhận đ ịn h :............
2. Đánh giá tiêu chuẩn N.l:
Cơ sỏ’ giáo dục nghề nghiệp
tự đánh giá

Đoàn đánh giá ngoài
đánh giá

<Điểm>

<Điểm>

Tiêu chuẩn N.2: ...<Nội dung tiêu chuẩn N.2>...

(Trình bày tương tự Tiêu chuẩn N.l)

Tiêu chuấn N.j: ...<Nội dung tiêu chuẩn

(Trình bày tươiig tự Tiêu chuẩn N.l)
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M ẩu 1.3. K ÉT Q UẢ KIỂM TRA M INH C H Ứ N G s ử D ỤNG T RO NG BÁO CÁO T ự ĐÁ NH GIÁ
VÀ M IN H C H Ử N G BÓ SUNG

í . Kiểm tra minh chứng C ơ sở giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong Báo cáo tự đánh giá

CO'

sở giáo dục nghề nghiệp

r

ợ

(Kéo dài bảng theo sô lượng minh chứng và theo thứ tự tiêu chỉ, tiêu chuân)

STT

1

Tiêu chí

1

Tiêu
chuẩn

1

2

Mã MC

MC sử dụng chung
cho các tiêu chí, tiêu
chuẩn

1.1.01
1.1.02
<Là minh chứng đã
được nêu tên trước
đó và tiếp tục sử
dụng đ ể đảnh giá
các tiêu chí, tiêu
chuẩn khác thì ghi
vào cột M C sử
dụng chung>

1

2

1.2.01
1.2.02

...

Tên minh
chứng

Đánh giá
của Đoàn đánh giá ngoài
Hợp lệ

Không hợp lệ

Ghi chú
(lý do đánh giả không hợp lệ)
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2. Kiểm tra minh chứng do Đ oàn đánh giá ngoài yêu cầu Cơ sở giáo dục nghề nghiệp bổ sung
STT

Tiêu chí

Tiêu
chuẩn

Mã MC

1

1

1

BS1.1.01

MC sử dụng chung
cho các tiêu chí,
tiêu chuẩn

Tên minh
chứng

Đánh giá của Đoàn đánh giá
ngoài
Hợp lệ
Không hợp lệ

BS1.1.02

2

...

...

1

2

<Là minh chứng
đã được nêu tên
trước đó và tiếp tục
sử dụng để đánh
giả các tiêu chí,
tiêu chuẩn khác thì
ghi vào cột M C sử
dụng chung>

BS1.2.01

...

(Kéo dài bảng theo sổ lượng minh chứng bổ sung và theo thứ tự tiêu chí, tiêu chuấn)

Ghi chủ
(lỷ do đánh giá hợp lệ
hoặc không hợp lệ...)
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M ẩu 1.4. TH Ô N G T IN

cơ BẢN

VÈ

cơ S Ở GIÁO

1.

Tên C ơ sở giáo dục nghề nghiệp

2.

C ơ quan chủ quản

3.

Loại hình (công lập/tư thục)

4.

Đia
• chỉ tru sở chính

5.

Các phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có)

6.

Năm thành lập

7.

Năm được nâng cấp thành trường trung
cấp/trường cao đẳng (nếu có)

8.

Số lượng ngưòi học theo trình độ đào tạo
tại thòi điểm được đánh giá ngoài

DỤ C N G H Ề NG H IỆP

•

S ơ cấp

T rung cấp
Cao đẳng
9.

Số cán bộ, nhà giáo của cơ sở giáo dục
nghề nghiệp tại thời điểm được đánh giá
ngoài

- Cơ hữu:

;

- Thỉnh g iản g :....... ;

Được Đ Á N H GIÁ NGOÀI

PHỤ LỤC 2
CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỐI VỚI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

ông tư sổ 2. Ỷ /2 0 ỉ8/TT-LĐTBXH ngày2.5^ thảng¿2. năm 2018
của Bộ Lao động - Thương binh và X ã hội)

<TÊN C ơ QUAN, ĐƠN VỊ TRựC TIẾP QUẢN LÝ>
<TÊN TỎ CHỨC KIỂM ĐỊNH>

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI
Chương trình đào tạ o :............................................
Trình độ: ...<cao đẳng/trung cấp/sơ cấp>...
<Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp/cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp>
N ă m ...............

, th ả n g ...... năm

2

<TÊN Cơ QUAN, ĐƠN VỊ TRựC TIẾP QUẢN LÝ>

<TÊN TÓ CHỨC KIẺM ĐỊNH>

Ngày

thảng

năm

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI
Ngành/N ghề:..................................................... .
Trình độ: ...<cao đẳng/trung cấp/sơ cấp>...
<Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp/cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp >
N ă m ...............
Danh sách thành viên Đoàn đánh giá ngoài
STT

Họ và tên

Chức vu• - Đơn vi•
công tác

Trách nhiệm
trong Đoàn
đánh giá ngoài

Tiêu chí,
tiêu chuẩn
phụ trách

Chữ ký

Danh sách chuyên gia tham gia khảo sát thực tế và tư vấn ngoài (nếu có)
STT

Họ và tên

Chức vụ - Đơn vị công tác

3

THÔNG TIN VÈ CHUYÊN MÔN CỦA KIỂM ĐỊNH VIÊN,
CHUYÊN GIA (nếu có)

Ngành,
nghề đào
tạo

<Tên
chưong
trình đào
tạo được
đánh giả
ngoài>

Nhóm ngành,
nghề đào tạo

< Tên Nhỏm ngành,
nghề đào tạo (Mã
cấp ỈU) do Bộ
trưởng Bộ Lao
động - Thương
bỉnh và Xã hội quy
định tại danh mục
ngành, nghề đào
tạo cấp IV trình độ

trung cấp, trình độ
cao đăng>

Ho và tên
Kiểm định viên
hoặc chuyên gia có
chuyên môn phù
họp

1.

Chuyên
ngành đào
tạo của
Kiểm định
viên hoặc
chuyên gia

Kinh nghiệm
làm việc liên
quan đến
ngành, nghề
được đánh giá
ngoài
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NỘI DUNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI
ĐỐI VỚI KIÉM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
•

I

•

Phần I. TỎNG QUAN
1. Giới thiệu về Đoàn đánh giá ngoài
2. Tóm tắt nhận xét của Đoàn đánh giá ngoài về báo cáo tự đánh giá
Phần II. ĐÁNH GIÁ CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN KIẺM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG

1. Bảng điểm tổng hợp đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng1
2. Đánh giá chi tiết tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lưọìig
Tiêu chí 1 :..........2
Tiêu chí 2 : ..........

Tiêu chí n : ..........
PHẦN III. TÓNG KÉT NHŨÌVG ĐIỀM MẠNH, ĐIỂM CẦN CẢI THIỆN
VÀ ĐÈ XUẤT,7 KIẾN NGHỊ•
1. Điểm mạnh của chương trình đào tạo được đánh giá ngoài
2. Điểm cần cải thiện của chương trình đào tạo được đánh giá ngoài
3. Đề xuất, kiến nghị:
- Đề xuất, kiến nghị với cơ sở giáo dục nghề nghiệp/cơ sở hoạt động giáo dục nghề
nghiệp
- Đề xuất, kiến nghị với các cơ quan khác
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Ket quả kiểm tra minh chứng sử dụng trong Báo cáo tự đánh giá và minh
chứng bổ sung3
Phụ lục 2: Thông tin cơ bản về Chương trình đào tạo được đánh giá ngoài4
Phụ lục 3: Quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài

1 Bảng điểm tổng họp đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng theo Mầu 2.1
2 Báo cáo đánh giá chi tiết Tiêu chí theo Mầu 2.2
3 Kết quả kiểm tra minh chứng sử dụng trong Báo cáo tự đánh giá và minh chứng bổ sung
theo Mầu 2.3

4 Thông tin cơ bản về Chương trình đào tạo được đánh giá ngoài theo Mẩu 2.4
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Mấu 2.1, BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM ĐÁNH GIÁ CÁC TỊÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN

TT

Tiêu chí, tiêu chuẩn
(ghi đầy đủ nội dung tiêu chỉ, tiêu
chuẩn)

< Đạt tiêu
chuẩn/
Không đạt
tiêu
chuẩn>

'T'^
•Ả
10112 điem

<Điểm>

<Điểm>

Tiêu chí 1: ......................

<Điểm>

<Điểm>

Tiêu chuẩn 1.1................

<Điểm>

<Điểm>

Tiêu chuẩn 1.2................

<Điểm>

<Điểm>

<Điểm>

<Điểm>

Tiêu chí 2: .......................

<Điểm>

<Điểm>

Tiêu chuẩn 2.1................

<Điểm>

<Đỉểm>

Tiêu chuẩn 2.2................

<Điểm>

<Điểm>

<Điểm>

<Điểm>

<Điểm>

<Đỉểm>

DAT
« Đ ư ơ• c

2

• •••

\

Đánh giá
của đoàn
đánh giá
ngoài

< Đạt tiêu
chuẩn/
Không đạt
tiêu chuẩn>

ĐÈ XUẤT KẾT QUẢ

1

Điểm
chuẩn

Tự đánh
giá của cơ
sửGDNN/
cơ sở hoạt
động
GDNN

Các tiêu c h í còn lại trình bày
tương tự n h ư Tiêu c h í 1, Tiêu

chí 2)

Tỷ lệ điểm
đánh giá tiêu
chí (Điểm
đánh giá của
Đoàn đánh giá
ngoài trên
Điểm chuẩn)

i
:

i
Ị

\|

Ị
... %

...%

1
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Mẩu 2.2. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHI TIÉT TIÊU CHÍ <N>

TIÊƯ CHÍ <N>: ...<Nội dung tiêu chíN>...
1. Điểm đánh giá:

Điểm CơsởGDNN/
Cơ sở hoạt động
GDNN tư đánh giá

Điểm Đoàn đánh giá
ngoài đánh giá

Tiêu chí N

...

...

Tiêu chuẩn N .l

...

...

Tiêu chuẩn N.2

...

...

•••

...

rp* A

1 r

J»A

Tiêu chí, tiêu
chuẩn

...

Tiêu chuẩn N.j
2. Các điểm mạnh: ...
3. Các điểm cần cải thiên: ...
4. Đề xuất, kiến nghị đối với Cơ sở GDNN/Cơ sở hoạt động GDNN:
Tiêu chuẩn N.l: ...<NỘỈ dung tiêu chuẩn N.]>...
1. Mô tả, phân tích, nhận đ ịn h :............
2. Đánh giá tiêu chuẩn N.l:
Cơ sở G D N N /C ơ sở hoạt
động GDNN tự đánh giá

Đoàn đánh giá ngoài
đánh giá

<Điểm>

<Điểm>

Tiêu chuẩn N.2: ...<Nội dung tiêu chuẩn N.2>...
(Trình bày tương tự Tiêu chuẩn N.l)

Tiêu chuẩn N.j: ...<Nội dung tiêu chuẩn N.j>...
Trình bày tương tự Tiêu chuẩn N .l)
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Mẩu 2.3. KẾT QUẢ KIỂM TRA MINH CHỬNG s ử DỤNG TRONG BÁO CÁO T ự ĐÁNH GIÁ
VÀ M INH C H Ứ N G BỐ SƯNG
1. Kiểm tra minh chứng sử dụng trong Báo cáo tự đánh giá C hương trình đào tạo

STT

1 r

rr*A

Tiêu chí

Tiêu
chuẩn

Mã MC

MC sử dụng chung cho
các tiêu chí, tiêu chuẩn

Tên minh
chứng

Đánh giá
của Đoàn đánh giá ngoài
Hợp lệ

1

1

1

2

Không hợp lệ

1.1.01

1.1.02
<Là minh chứng đã
được nêu tên trước đỏ
và tiếp tục sử dụng để
đảnh giá các tiêu chỉ,
tiêu chuẩn khác thì g h i
vào cột M C sử dụng
chung>

...

1

2

1.2.01
1.2.02

...

*

9

(Kéo dài bảng theo sô lượng minh chứng và theo thứ tự tiêu chí, tiêu chuân)

Ghi chú
(lý do đánh giá
không hợp lệ)
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2. Kiêm tra minh chứng do Đ oàn đánh giá ngoài yêu câu bô sung

STT
1

Tiêu chí
1

Tiêu
chuẩn

Mã MC

1

B S 1.1.01

2

MC sử dụng chung
cho các tiêu chí,
tiêu chuẩn

Tên minh
chứng

Đánh giá
của Đoàn đánh giá ngoài
Hợp lệ

Không hợp lệ

B S 1 .1 .0 2

—

1

2

<Là minh chứng
đã được nêu tên
trước đó và tiếp tục
sử dụng để đảnh
giá các tiêu chí,
tiêu chuẩn khác thì
ghi vào cột M C sử
dụng chung>

B S 1.2.01
B S 1.2.02

(Kẻo dài bảng theo số lượng minh chủng bổ sung và theo thứ tự tiêu chí, tiêu chuẩn)

Ghi chú

(lý do đánh giá hợp lệ
hoặc không hợp lệ...)
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Mẩu 2.4. TH Ô N G TIN

Ằ

cơ BẢN

VÈ CH Ư Ơ NG T R ÌN H Đ À O TẠO

^

Được ĐÁNH

GIÁ N G O À I

'

I. T h ô n g tin ve C ơ s ở g iá o d ụ c n g h ê n g h iệ p /C ơ sỏ' h o ạ t đ ộ n g g iá o d ụ c n g h ê n g h iệp
1

Tên C ơ sở g iáo d ụ c n g h ề n g h iệ p /C ơ s ở h o ạ t đ ộ n g g iá o d ụ c n g h ề n g h iệp

2

C ơ quan chủ quản

3

Loại hình (công lập/tư thục)

4

Địa chỉ trụ sở chính

5

C á c p h ân h iệ u /c ơ s ở đ à o tạo (n ếu có)

6

Năm thành lập

7

Năm được nâng cấp thành trường trung cấp/ trường cao đẳng (nếu có)
II. T h ô n g tin v ề C h ư ơ n g trìn h đ à o tạo đ ư ọ c đ á n h giá n goài

1

Tên Chương trình đào tạo

2

Tên K hoa phụ trách/quản lý C hưoug trình đào tạo (thòi điểm hiện tại)

3

Tháng, năm bắt đầu triển khai Chương trình đào tạo

4

Địa chỉ các phân hiệu/co’ sở đào tạo có thực hiện Chương trình đào tạo

- Phân hiêu/cơ sở 1■ ...
- Phân hiêu/cơ sở 2 :......

5

Số lương
hoc
đang” hoc
tai
đươc
•
9 người
0
•
•
• trình đô• của C hương
o trình đào tao
•
•
đánh giá ngoài

6

Số lượng nhà giáo đang giảng dạy Chương trình đào tạo

- Cơ hữu:
;
- Thỉnh g iả n g :........;

1

PHỤ LỤC 3
¡ÁO CÁO TÓM TẤT KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI
ĐỊNH CHẤT LƯỢNG c ơ SỞ GIÁO DỤC NGHÈ NGHIỆP

tư sổ l ĩ /2018/TT-LĐTBXH ngày 2 ^ th á n g ^ 2 .n ă m 2018
của Bộ Lao động - Thương binh và X ã hội)

<TÊN Cơ QUAN, ĐƠN VỊ
TRựC TIẾP QUẢN LÝ>
<TÊN TỎ CHỨC KIỂM ĐỊNH>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đôc lâp - Tư do - Hanh phúc
—— ------------— ----------...... , n g à y ... tháng ... n ă m ...........

BÁO CÁO TÓM TÁT KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI
N ă m ...........

<Tên

sở giáo dục nghề nghiệp>

cơ

1. Bảng tổng hợp điểm đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn
A

TT

1

r

. ♦A

1

Ẩ

Tiêu chí, tiêu chuan
{ghi đầy đủ nội dung tiêu chỉ, tiêu

chuẩn)

ĐÈ XUẤT KÉT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1

Điểm
chuẩn

Đánh giá của
Đoàn đánh giá
ngoài

Tỷ lệ điểm đánh giá
tiêu chí
<Đánh giá của Đoàn
đánh giá ngoài trên
Điểm chuẩn>

< Đạt tiêu
chuẩn/ Không
đạt tiêu chuẩn
kiểm định chất
ỉượng>

Tổng điểm

<Điểm>

Tiêu chí 1: ........................

<Điểm>

Tiêu chuẩn 1.1 ................

<Điểm>

Tiêu chuẩn 1.2................

<Điểm>
<Điểm>

2

Tiêu chí 2: .......................

<Điểm>

Tiêu chuẩn 2.1................

<Điểm>

...%

2

TT

Tiêu chí, tiêu chuẩn
(ghi đầy đủ nội dung tiêu chí, tiêu
chuẩn)

Tiêu chuẩn 2 .2 .................

Điểm
chuẩn

Đánh giá củá
Đoàn đánh giá
ngoài

<Đỉểm>
<Điểm>

• •••

Các tiêu chí còn lại trình bày
tương tư như Tiêu chỉ 1, Tiêu chỉ
2)

<Điểm>

2. Đề xuất, kiến nghị với cơ sỏ' giáo dục nghề nghiệp
3. Đề xuất, kiến nghị khác

**Tỷ lệ điểm đánh giá
tiêu chí
<Đánh giá của Đoàn
đánh giá ngoài trên
Điểm chuẩn>

1

PHỤ LỤC 4
ÁO TÓM TẮT KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI ĐỐI VỚI
NH CHÁT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

số 2Ỷ /2018/TT-LĐ TB X H ngày Z5~thảngJZnăm 2018
a Bộ Lao động - Thương binh và X ã hội)

<TÊN Cơ QUAN, ĐƠN VỊ
TRỰC TIẾP QUÀN LÝ>
<TÊN TỎ CHỨC KIỂM
ĐỊNH>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

n g à y ... tháng ... năm

BÁO CÁO TÓM TẮT KÉT QUẢ ĐÁNH GIÁ NGOÀI
<Tên chương trình đào tạ o :......................................>
Trình độ: ...<cao đẳng/trung cấp/sơ cấp>
<Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp/cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp>

Năm......
1. Bảng tổng hợp điểm đánh giá các tiêu chí, tiêu chuẩn

TT

Tiêu chí, tiêu chuẩn
(ghi đầy đủ nội dung tiêu chí,

tiêu chuẩn)

ĐÈ XƯÁT KÉT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1

Điểm
chuẩn

Đánh giá của
đoàn đánh giá
ngoài

Tỷ lệ điểm đánh giá
tiêu chí
<Điểm đánh giá của
Đoàn đánh giá ngoài
trên Điểm chuẩn>

< Đạt tiêu
chuẩn/ Không
đạt tiêu chuẩn
kiểm định chất
lượng>

Tổng điểm

<Điểm>

Tiêu chí 1: ......................

<Điểm>

Tiêu chuẩn 1.1 .................

<Điểm>

Tiêu chuẩn 1.2................

<Điểm>
<Điểm>

...%

2

Tiêu chí, tiêu chuẩn
{ghi đầy đủ nội dung tiêu chí,
tiêu chuẩn)

TT

2

Í T '* A

1

Điểm
chuẩn

r

Tiêu chí 2: .......................

Tiêu chuẩn 2.1................

Đánh giá của
đoàn đánh giá
ngoài

<Điểm>
j

Tỷ lệ điểm đánh giá
tiêu chí
<Điểm đánh giá của
Đoàn đánh giá ngoài
trên Điểm chuần>
Ý
...% V

<Đỉểm>

1

Tiêu chuẩn 2.2................

<Đỉểm>
<Điếm>

«III

Các tiêu chỉ còn lại trình bày tương
tự như Tiêu chí ỉ, Tiêu ch í2)

<Điểm>

2. Đề xuất, kiến nghị với cơ sở giáo dục nghề nghiệp/cơ sỏ- hoạt động giáo dục nghề
nghiệp
3. Đe xuất, kiến nghị khác

