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Số: 689/QĐ-CĐNLĐB-KĐKHHTQT Quảng Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận kết quả tự đánh giá chất lượng trường năm 2022 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC 

Căn cứ Quyết định số 4315/QĐ-BNN-TCCB ngày 26/10/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và PTNT về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Cao 

đẳng Nông Lâm Đông Bắc; 

Căn cứ Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH  ngày 08 tháng 06 năm 2017 của Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội về việc Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH  ngày 15 tháng 12 năm 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; 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tự đánh giá chất lượng trường năm 2022 v/v 

thông qua báo cáo kết quả tự kiểm định chất lượng trường năm 2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận kết quả tự đánh giá chất lượng trường năm 2022 đã được 

Hội đồng tự đánh giá chất lượng trường thông qua. 

(có biên bản họp Hội đồng và báo cáo kết quả tự đánh giá kèm theo). 

Điều 2. Kết quả tự đánh giá chất lượng trường là căn cứ để cán bộ viên chức 

nhà trường xem xét phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại trong năm tiếp 

theo để nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường. 

Điều 3. Phòng Kiểm định Khoa học và hợp tác quốc tế báo cáo kết quả tự đánh 

giá chất lượng trường năm 2022 tới các cơ quan chủ quản cấp trên đồng thời công bố 

kết quả đến các phòng ban, khoa, trung tâm và cập nhật thông tin lên website của 

trường./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, KĐKHHTQT.  

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
 


