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CHI BỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP KT-KT  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

NGUYỄN HỮU CẢNH 
_____________________________________________________________________ 

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN 

LẦN THỨ VII (NHIỆM KỲ 2020 - 2025) 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2020 

*  
 

NGHỊ QUYẾT 
 

Đại hội chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh  

lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

------------------------ 

 Đại hội chi bộ trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh lần 

thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành vào ngày 26 tháng 3 năm 2020 với 

sự tham gia của 28 đảng viên. 

 Đại hội thảo luận, góp ý kiến vào các: Dự thảo Báo cáo chính trị của Chi 

ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, trình Đại hội; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của chi 

ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

 Sau khi thảo luận, thống nhất các nội dung tại Đại hội, Đại hội chi bộ 

trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh lần thứ VII nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

 Đại hội Chi bộ trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

QUYẾT NGHỊ 

1- Nhất trí với Báo cáo chính trị của Chi ủy chi bộ trình Đại hội chi bộ 

nhiệm kỳ 2015 - 2020, Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Chi uỷ trường Trung 

cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.  

Đồng thời tập trung phấn đấu đạt một số chỉ tiêu chủ yếu sau đây: 

* Về công tác chính trị, tư tưởng - Xây dựng Đảng: 

1. Đảng viên tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng; chính sách, 

pháp luật của Nhà nước: Đạt 100%. 

2. Cán bộ đảng viên thực hiện tốt các cuộc vận động: Đạt 100%.  

3. Cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc sinh hoạt đảng và giữ sinh hoạt 

nơi cư trú: Đạt 100%.  

4. Kết nạp đảng viên mới (CB-GV-NV-HSSV): 10-15 đảng viên. 

5. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm: Đạt 100%. 

6. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm: Đạt 20%. 

7. Đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề: Đạt 

≥90%. 
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8. Học sinh tham dự sinh hoạt chính trị đầu năm và các hoạt động ngoại 

khoá: Đạt ≥90%. 

9. Báo cáo chuyên đề trong các ngày lễ lớn: Đạt 100%. 

10. Báo cáo chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong 

cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề pháp luật: 01 lần/quý. 

11. Đảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên: Đạt 100%. 

* Về công tác chuyên môn: 

1. Tham vấn doanh nghiệp, cập nhật và điều chỉnh KHĐT, CTĐT, GT sau 

mỗi khoá: Đạt 100%.  

2. Mở ngành đào tạo mới: 10 ngành. 

3. Ngành đào tạo mũi nhọn của Trường: Logistics; Cơ khí chế tạo; Bảo trì 

và sửa chữa thiết bị nhiệt. 

4. Thực hiện các tiêu chí đối với ngành đào tạo trọng điểm cấp quốc tế 

(Cơ khí chế tạo): Đạt 100%. 

5. Đa dạng hóa phương thức đào tạo: Ít nhất 30% ngành/nghề trình độ 

trung cấp hoặc cao đẳng đang đào tạo, được thực hiện 02 trong 03 phương thức 

tổ chức đào tạo (tích lũy mô-đun; tín chỉ; niên chế). 

6. Thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh theo đăng ký hàng năm: Đạt >85%. 

7. Triển khai mô hình “đào tạo kép”: Tất cả khoa nghề 

8. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo ngắn hạn (dạy nghề thường xuyên) và 

khai thác hiệu quả máy móc, thiết bị nhằm tạo nguồn thu để tăng thu nhập cho 

CB-GV-NV: Tất cả khoa nghề. 

9. Tăng cường hợp tác quốc tế và mở rộng quan hệ hợp tác, liên kết đào 

tạo với doanh nghiệp, trường học. Mỗi ngành có ký kết hợp tác với ít nhất 01 

doanh nghiệp mới/năm: Tất cả khoa nghề. 

10. Hiệu suất đào tạo: Đạt 80%. 

11. Kết quả học tập học sinh/năm học (Đạt 30% khá, giỏi; dưới 10% yếu 

kém): Tất cả các khoa.  

 Kết quả tốt nghiệp (chính trị, nghề) đạt 90%: Tất cả các khoa.  

100% học sinh tốt nghiệp được giới thiệu việc làm: Tất cả các khoa. 

12. Môn học có giáo trình được ban hành theo quy định: Đạt 100%. 

13. Học sinh có việc làm phù hợp với chuyên ngành sau 6 tháng kể từ khi 

tốt nghiệp: Đạt 80%. 

14. Học sinh thực tập sản xuất tại doanh nghiệp: Đạt 100%. 
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15. Giáo viên chuyên ngành tham gia thực tập doanh nghiệp hoặc cơ quan 

chuyên môn: Đạt 100%. 

* Về công tác đảm bảo chất lượng: 

1. Đánh giá định kỳ hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015: Đạt. 

2. Tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN và chương trình đào tạo đối với 

chương trình đào tạo nghề trọng điểm quốc gia, khu vực, quốc tế; chương trình 

đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp: 01 lần/năm. 

3. Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo đối với chương trình đào 

tạo nghề trọng điểm quốc gia, khu vực, quốc tế (ngành Cơ khí chế tạo) (đánh giá 

ngoài): Đạt. 

4. Kiểm định chất lượng cơ sở GDNN đối với Trường (đánh giá ngoài): 

Đạt. 

5. Tổ chức khảo sát, lấy ý kiến: 01 lần/năm. 

+ Đối với học sinh về nội dung, chương trình, trang thiết bị, chất lượng 

giảng dạy của giáo viên. 

+ Đối với doanh nghiệp về nội dung, chương trình và mức độ đáp ứng của 

học sinh sau tốt nghiệp 

6. Có 01 CLB học thuật: Tất cả các khoa. 

* Về công tác nghiên cứu khoa học: 

1. 15% cán bộ quản lý và giáo viên có đề tài sáng kiến cấp Trường trở lên, 

100% đề tài nghiên cứu được ứng dụng thực tiễn và được đánh giá tốt. 

2. CB-GV có bài báo, ấn phẩm đăng trên báo, tạp chí khoa học trong nước 

và quốc tế: 02 bài/năm. 

3. Tổ chức hội thảo (cấp trường, ngành): 02 lần/năm. 

4. Sản phẩm thiết bị đào tạo tự làm và mô hình học tập (hàng năm): Tất cả 

các khoa. 

* Về công tác xây dựng đội ngũ: 

1. CB-GV-NV có trình độ sau đại học: Đạt 30%. 

2. CB-GV có trình độ Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính: Đạt 

60%. 

3. Giáo viên giảng dạy thực hành có chứng chỉ kỹ năng nghề bậc 3 hoặc 

tương đương: Đạt 100%. 

4. CB-GV-NV được bồi dưỡng và đạt chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ: Đạt 100%. 
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5. GVchuyên ngành Ngoại ngữ đạt chuẩn tiếng Anh bậc 5 (C1) theo 

khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương: Đạt 

100%. 

6. GV có nghiệp vụ sư phạm: Đạt 100%. 

7. GV không chuyên Anh đạt chuẩn tiếng Anh bậc 2 (A2) theo khung 

năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương: Đạt 100%. 

8. GV có chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản hoặc tương đương: Đạt 

100%. 

9. GV ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy: Đạt 100%. 

* Về công tác thi đua: 

1. Hàng năm, Chi bộ đạt xếp loại “Xuất sắc”. 

2. Hàng năm, Chính quyền đạt danh hiệu “Tập thể Lao động Xuất sắc”. 

3. Hàng năm, Công đoàn đạt danh hiệu “Vững mạnh”. 

4. Hàng năm, Đoàn trường đạt xếp loại “Xuất sắc”. 

* Về cơ sở vật chất - Đề án: 

1. Thực hiện xin cấp đất xây dựng cơ sở 2 mở rộng trường: Đạt. 

2. Thực hiện đúng tiến độ dự án xây dựng, cải tạo khu C; cải tạo khu B: 

Đạt.  

3. Đầu tư và khai thác hiệu quả thư viện điện tử; phát triển cơ sở hạ tầng 

công nghệ thông tin: Đạt.  

4.Thực hiện chuẩn hoá phòng thực hành: Đạt.  

5. Thực hiện nâng cấp trường lên cao đẳng: Đạt. 

6. Đầu tư trang thiết bị khu C và cho các ngành Logistics, Cơ khí chế tạo 

và các ngành nghề mới. Sắp xếp, điều chuyển phòng học, khu làm việc để khai 

thác khu nhà C: Đạt. 

2- Đại hội đã bầu: 

- Chi ủy chi bộ trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh lần 

thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 07 đồng chí, thay mặt cho Đại hội có trách 

nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

- Bầu đồng chí Huỳnh Tấn Mẫn là Bí thư và đồng chí Bùi Hồng Phong là 

Phó bí thư. 

3- Đại hội giao nhiệm vụ cho: 

- Chi ủy chi bộ trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 căn cứ vào các ý kiến thảo luận, kết quả biểu quyết và kết 
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luận của Đại hội để hoàn chỉnh và chính thức ban hành các văn bản trong Đại 

hội theo quy định. 

 - Chi ủy chi bộ trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để tổ 

chức và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. 

 - Đại hội chi bộ trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh 

lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 - 2025 kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức 

và học sinh thống nhất trong hành động để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo 

và sức chiến đấu của Đảng, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của 

Đại hội chi bộ lần thứ VII  và Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Sở Giáo 

dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
          

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP  

KINH TẾ - KỸ THUẬT NGUYỄN HỮU CẢNH  

LẦN THỨ VII NHIỆM 2020-2025 

 


