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BÁO CÁO 

V/v thực hiện quy chế công khai năm học 2021-2022 

 

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT - BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục; 

Thực hiện Công văn số 392/CĐSP-ĐT ngày 09/6/2022 của Hiệu trưởng 

Trường CĐSP Bắc Ninh về việc công khai kết quả thực hiện Quy chế công khai 

năm học 2021 -2022 trong tháng 6 năm 2022; 

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh công khai kết quả thực hiện Quy chế 

công khai năm học 2021 -2022, cụ thể như sau: 

1. Các nội dung công khai 

1.1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế 

a) Cam kết chất lượng giáo dục: Nhà trường thực hiện đầy đủ điều kiện về đối 

tượng tuyển sinh của trường; mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại 

ngữ đạt được theo từng mã ngành đào tạo cấp IV; các chính sách hoạt động hỗ trợ 

học tập sinh hoạt của người học, chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện; 

khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường; và vị trí làm việc sau khi tốt 

nghiệp ở các trình độ đào tạo và theo các chuyên ngành đào tạo cấp IV  

(Biểu mẫu 17 kèm theo). 

b) Chất lượng giáo dục thực tế: Trường đã thực hiện công khai thông tin về 

quy mô đào tạo hiện tại và công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ sinh 

viên có việc làm sau 01 năm ra trường. Đối với công khai thông tin về quy mô đào 

tạo hiện tại trường công khai đầy đủ hình thức đào tạo phân theo khối ngành đào 

tạo. Đối với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm sau 01 năm ra trường: số sinh 

viên có việc làm sau 01 năm ra trường gồm số sinh viên tốt nghiệp có việc làm và 

số sinh viên tốt nghiệp đang học nâng cao  

(Biểu mẫu 18 kèm theo). 

c) Chỉ tiêu tuyển sinh của trường theo trình độ đào tạo, hình thức đào tạo, 

ngành, chuyên ngành đào tạo. 

d) Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: công khai về giảng viên 

giảng dạy và giảng viên hướng dẫn (nếu có), mục đích môn học, nội dung và lịch 

trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá sinh viên. 



đ) Giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn: công 

khai tên các giáo trình (kể cả giáo trình điện tử), tài liệu tham khảo, năm xuất bản, 

kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo của các chuyên ngành. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, Trường CĐSP Bắc Ninh phải tiếp tục đổi 

mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy học; đặc biệt phải đẩy mạnh nghiên cứu 

khoa học trong đó có biên soạn tài liệu phục vụ công tác đào tạo, coi đây là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm, một yêu cầu không thể thiếu của nhà trường nói 

chung và của mỗi cán bộ giảng viên nói riêng. Biên soạn tài liệu vừa là động lực 

thúc đẩy quá trình đào tạo, bồi dưỡng CBGV, vừa góp phần tạo điều kiện thuận lợi 

cho SV trong quá trình tự học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của 

nhà trường.  

Trong năm học 2021 -2022 nhà trường đã nghiệm thu 6 tài liệu học tập (lưu 

hành nội bộ) phục vụ công tác giảng dạy phục vụ giảng dạy: Tài liệu bổ trợ học 

phần Tiếng Anh Mầm non 1- ThS. Nguyễn Thị Phương Mai; Tài liệu bổ trợ học 

phần Tiếng Anh Mầm non 2 - ThS.Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Tài liệu: Trang trí 

trường, lớp mầm non - ThS.Vũ Thị Loan; Tài liệu ôn thi tốt nghiệp các môn Lí 

luận chính trị. - TS.Nguyễn Hữu Niên; Quản lí hành chính nhà nước và QL ngành 

Giáo dục - Đào tạo ThS.Hoàng Minh Loan (dùng cho SV CĐSP Mầm non – 

Trường CĐSP Bắc Ninh). 

e) Đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp của các sinh viên trình độ 

đại học, học viên trình độ thạc sĩ và nghiên cứu sinh trình độ tiến sĩ: công khai tên 

đề tài, họ và tên người thực hiện và người hướng dẫn, nội dung tóm tắt. 

g) Đối với cơ sở giáo dục đại học tự chủ in phôi văn bằng, chứng chỉ, cấp văn 

bằng, chứng chỉ cho người học: công bố công khai các thông tin liên quan về văn 

bằng, chứng chỉ cho người học trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại 

học. 

h) Hoạt động đào tạo theo nhiệm vụ được giao, đặt hàng của nhà nước, địa 

phương và doanh nghiệp (nếu có): các đơn vị đào tạo, số lượng, thời gian, ngành 

nghề, trình độ và kết quả đào tạo. 

i) Các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử 

và tư vấn: tên các dự án hoặc tên nhiệm vụ khoa học công nghệ, người chủ trì và 

các thành viên tham gia, đối tác trong nước và quốc tế, thời gian và kinh phí thực 

hiện, tóm tắt sản phẩm của dự án hoặc nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn. 

Trong năm học 2021 -2022, công tác nghiên cứu khoa học của Trường CĐSP Bắc 

Ninh đạt được khá nhiều thành tựu: Tính đến tháng 6 năm 2022, Nhà trường có 50 

công trình nghiên cứu khoa học được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng, trong đó : 



17 sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở (trong đó có 01 sáng kiến kinh nghiệp đăng kí 

cấp Tỉnh), 27 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, 6 tài liệu học tập.  

Tất cả các sản phẩm khoa học của Nhà trường trong năm học 2021 -2022 đều 

được công khai thông qua các kênh sau: 

+ Công khai thông qua việc giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên 

trong các giờ học trên lớp, cũng như qua các hoạt động ngoại khóa. 

+ Các sản phẩm sau khi nghiệm thu được đưa vào thư viện Trường (các 

SKKN cấp ngành được gửi lên Hội đồng khoa học Ngành) và công khai trên email 

của các đơn vị cũng như trên website Trường. 

k) Hoạt động liên kết đào tạo trong nước và với nước ngoài: Công khai thông 

tin và các điều kiện đảm bảo chất lượng của đơn vị liên kết, quy mô, trình độ đào 

tạo tại đơn vị liên kết, hình thức liên kết. 

Trường CĐSP Bắc Ninh liên kết với các trường: Đại học Sư phạm Hà Nội, 

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 và Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Đây là các trường 

đại học trọng điểm quốc gia và khu vực, đào tạo các chuyên gia xuất sắc có đóng 

góp đặc biệt quan trọng cho hệ thống giáo dục và xã hội thông qua các chương 

trình nghiên cứu, hợp tác đào tạo đại học và sau đại học có chất lượng cao. Trường 

CĐSP Bắc Ninh liên kết hợp tác đào tạo đại học (từ trình độ trung cấp và cao đẳng 

lên trình độ đại học). 

Liên kết với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Quy mô liên kết đào tạo: Số 

lớp: 03. Số học viên: 194. Số ngành đào tạo: 02 (GD Tiểuhọc, GD mầm non). 

Trình độ đào tạo: Đào tạo đại học liên thông từ cao đẳng lên (2 năm). Hình thức 

liên kết: Trường ĐHSP Hà Nội liên kết mở và đặt lớp đào tạo tại Trường cao đẳng 

Sư phạm Bắc Ninh. 

Liên kết với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  2:  Quy mô liên kết đào tạo:  

Số lớp: 2 . Số học viên: 70 . Số ngành đào tạo: 05 (GD Mầm non). Trình độ đào 

tạo: Đào tạo đại học liên thông từ cao đẳng lên (2 năm).  Đào tạo đại học liên 

thông từ trung cấp lên (3 năm). Hình thức liên kết: Trường ĐHSP Hà Nội 2 liên 

kết mở và đặt lớp đào tạo tại Trường cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. 

Liên kết với Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên: Quy mô liên kết 

đào tạo: Số lớp: 12. Số học viên: 645. Số ngành đào tạo: 04 (GD Tiểuhọc, GD 

mầm non, SP Tiếng Anh; SP Toán). Trình độ đào tạo: Đào tạo đại học liên thông 

từ cao đẳng lên (2 năm), liên thông từ Trung cấp lên (3 năm). Hình thức liên kết: 

Trường ĐHSP – ĐH Thái Nguyên liên kết mở và đặt lớp đào tạo tại Trường cao 

đẳng Sư phạm Bắc Ninh. 



m) Kiểm định cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo: công khai kết quả đánh 

giá ngoài, nghị quyết và kiến nghị của hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục, kết 

quả công nhận đạt hay không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.  

Trường CĐSP Bắc Ninh đã thực hiện công tác bảo đảm chất lượng như sau: 

* Công tác bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục: 

 Trường CĐSP Bắc Ninh đã hoàn thành công tác ĐGN cơ sở giáo dục năm 

2020, cụ thể:  

 - ĐGN theo Quyết định số 68/QĐ-KĐCLGD ngày 02/11/2019 của Giám 

đốc TT KĐCLGD – Hiệp hội Các trường đại học và cao đẳng Việt Nam. 

- Nghị quyết 06/CV-KĐCLGD của TT KĐCLGD, Hiệp hội Các trường đại 

học và cao đẳng Việt Nam ngày 08/01/2020 

- Được cấp Giấy chứng nhận KĐCL cơ sở giáo dục ngày 06/3/2020, giấy 

chứng nhận có giá trị đến 06/3/2025. 

 - Trường đã đạt chuẩn chất lượng KĐCL cơ sở giáo dục với 85,45% tiêu chí 

đạt. 

 - Bắt đầu từ 3/2020, Trường đã triển khai các hoạt động phát huy điểm mạnh 

và khắc phục các tồn tại sau ĐGN theo Nghị quyết 06/CV-KĐCLGD của TT 

KĐCLGD, Hiệp hội Các trường đại học và cao đẳng Việt Nam ngày 08/01/2020. 

Trường đã xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại số 298/KH-CĐSP ngày 29/6/2020. 

Các đơn vị chức năng, các Nhóm công tác triển khai thực hiện Kế hoạch và có báo 

cáo sơ kết, báo cáo tổng kết việc thực hiện theo từng năm. 

 * Công tác bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo: 

- Ngày 8 tháng 11 năm 2021 đã ban hành kế hoạch Tự đánh giá chương trình 

Cao Đẳng Sư Phạm ngành Giáo dục mầm non số 716/KH-CĐSP. 

 Trường CĐSP Bắc Ninh đang thực hiện công tác TĐG đánh giá CTĐT: Lấy 

ý kiến phản hồi các bên liên quan về CTĐT,chất lượng SV tốt nghiệp, giảng dạy 

của GV..; rà soát CTĐT; đổi mới các hoạt đông dạy học.... phục vụ công tác TĐG 

CTĐT vào năm 2021-2022.... 

1.2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục 

a) Công khai thông tin về cơ sở vật chất:  

Từ khi thành lập trường đến nay, cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư 

xây dựng theo từng giai đoạn phát triển, tính đến hÕt năm học 2021- 2022 số phòng 

học, phòng làm việc của trường hiện có và đang sử dụng gồm: 

- Phòng học, thư viện: Phòng học văn hóa 32 phòng. Nhà thư viện 03 tầng, 

diện tích 700 m 2 . Thư viện trường có 01 phòng đọc, 02 phòng mượn giáo trình và 



tài liệu tham khảo, 01 phòng Thư viện điện tử và tra cứu sách giáo trình. Tổng số 

đầu sách tại thư viện là 5.420 đầu sách tạp chí với 171.038 cuốn. 

Phòng thực hành có 09 phòng với diện tích sàn xây dựng 400m2; phòng thí 

nghiệm có 03 phòng với diện tích sàn xây dựng 185m2; 

- Phòng làm việc của lãnh đạo trường, các đơn vị trực thuộc, các đoàn thể: 

Nhà hiệu bộ gồm 40 phòng được xây dựng từ năm 1999. 

- Phòng chức năng, hội trường. 

- Phòng học tin học: 03 phòng 

- Nhà học môn chung: Nhà G1, 2 = 500 m 2 (220 SV/phòng); hội trường A 

(200 SV). Hội trường Đa năng có diện tích sử dụng 680 m 2 (sức chứa 500 đến 600 

người). Phòng học ngoại ngữ đạt tiêu chuẩn châu Âu: 02 phòng, 40 máy 

tính/phòng. Phòng học Nhạc: 02 phòng, 24 đàn oocgan, 02 dàn Pianô, 10 đàn ghi 

ta... Phòng học múa 01 phòng. Cơ sở Mầm non Hoa Phượng: 06 phòng học, có đầy 

đủ các thiết bị, đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ mầm non. Ký tóc x¸ sinh 

viªn gåm 02 nhµ 5 tÇng, 100 phßng, ®¸p øng nhu cầu ở nội trú của HSSV. 

- Trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo: Các phòng học chung và phòng 

nghiệp vụ của các khoa được trang bị đầy đủ trang thiết bị dạy học hiện đại và học 

liệu phục vụ dạy và học của HSSV (bàn ghế đạt chuẩn, máy chiếu đa năng, bảng 

tương tác thông minh, máy chiếu vật thể, tivi tương tác thông minh, bảng chống 

lóa, đèn, quạt...). Hệ thống kết nối mạng Intenet, Wifi trong toàn trường. 

Sở GD&ĐT Bắc Ninh trang bị 28 Tivi tương tác thông minh, bảng chống lóa. 

Trường tự mua 05 máy chiếu đa năng, bảng tương tác thông minh, máy chiếu 

vật thể,.. , hệ thống đèn chiếu sáng, quạt, máy điều hoà không khí; riêng tại giảng 

đường môn chung G1, G1, nhà Đa năng  được lắp máy chiếu chuyên dùng cho hội 

trường lớn. 

(Biểu mẫu 19 kèm theo). 

b) Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu, cán bộ quản lý và nhân viên: 

Số lượng xếp theo các khối ngành và môn chung có phân biệt theo chức danh, 

trình độ đào tạo và hạng chức danh nghề nghiệp, danh sách chi tiết giảng viên cơ 

hữu theo khối ngành, tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi theo từng khối ngành 

(Biểu mẫu 20 kèm theo). 

1.3. Công khai thu chi tài chính 

* Về công khai tình hình tài chính: 

- Thực hiện quy chế công khai tài chính theo Thông tư số 61/2017/TT-

BTC ngày 15/6/2017 và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài 

chính,Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh công khai tài chính gồm: 



- Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021 (Biểu số 2– 

Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018) 

- Công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2020 (Biểu số 4-Thông tư 

90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018). 

- Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021.(Biểu 

số 3-Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018). 

- Công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021.(Biểu 

số 7-Thông tư 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018). 

* Mức thu học phí và các khoản thu khác cho từng năm học và dự kiến cả 

khóa học. 

(Biểu mẫu 21 kèm theo) 

2. Hình thức và thời điểm công khai 

2.1. Công khai trên trang thông tin điện tử của trường, gửi email cho các đơn 

vị vào tháng 6 hằng năm, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và kịp thời trước khi khai 

giảng năm học hoặc khi có thay đổi nội dung liên quan. Công khai trong hội nghị 

giao ban cốt cán đầu năm, hội nghị cán bộ công chức viên chức đầu năm học. 

2.2. Niêm yết công khai tại các đơn vị đảm bảo thuận tiện để xem xét. Thời 

điểm công khai là tháng 6 hằng năm và cập nhật đầu năm học hoặc khi có thay đổi 

nội dung liên quan. Thời gian thực hiện niêm yết ít nhất 30 ngày liên tục kể từ 

ngày niêm yết. 

2.3. Có các tài liệu in đầy đủ tại các khoa, bộ môn, trung tâm, đơn vị trực 

thuộc trường về các nội dung liên quan đến chức năng hoạt động, nhiệm vụ của 

đơn vị, sẵn sàng phục vụ nhu cầu nghiên cứu của sinh viên, giảng viên và những 

người quan tâm. Các tài liệu được cập nhật thường xuyên, sẵn sàng phục vụ trong 

thời gian các khoa, bộ môn, trung tâm và đơn vị làm việc. 

 

Nơi nhận:                                                                            HIỆU TRƯỞNG 

-  Như kính gửi;  

-  Website trường; 

-  Lưu VT, KHTV, ĐT 

                                                                                    

 

                                                                                   TS. Nguyễn Hữu Tuyến 
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