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TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 

Năm 2021 

Triển khai Kế hoạch số 141/KH-ISO ngày  19  tháng 11  năm 2021, của Ban chỉ 

đạo ISO về vệc đánh giá nội bộ, Trưởng đoàn báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá nội bộ 

như sau:  

1. Việc triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 141 /KH-ISO ngày  19  tháng 

11 năm 2021 của Ban chỉ đại ISO 

Triển khai theo đúng kế hoạch đã ban hành  

 2. Thời gian thực hiện đánh giá: 25/11/2021 

3. Thành viên đoàn đánh giá 

 - Trưởng đoàn: Ông Hồ Tá Phương - Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng- Phụ trách 

trường. 

- Thành viên: 

1. Bà Huỳnh Thị Mai Hoa - Vị trí công tác: Phòng TT-KT&KĐCLGD. 

2. Bà Lưu Thị Thanh Thúy - Vị trí công tác: Phòng Tổ chức - Hành chính. 

3. Ông Nguyễn Hữu Phước - Vị trí công tác: Phòng Đào tạo. 

4. Bà Trương Thị Huệ - Vị trí công tác: Trưởng Khoa Điều dưỡng. 

5. Bà Đỗ Thị Thiên An - Vị trí công tác: Phó trưởng Khoa Y học Lâm sàng. 

6. Ông Võ Văn Khoa - Vị trí công tác: Trưởng Bộ môn Tin học. 

4. Kết quả đánh giá 

Cuộc đánh giá đã phát hiện: 

 

STT Bộ phận được đánh giá 

Nội dung điểm: 

không phù hợp; 

yêu cầu cải tiến; 

khuyến nghị 

Điểm 

KPH 

Điểm 

yêu cầu 

cải tiến 

Điểm 

khuyến 

nghị 

1 Ban ISO  0 0 0 

2 Phòng TC-HC  0 0 0 

3 Phòng Đào Tạo  0 0 0 

4 Phòng TT-KT &KĐCLĐT  0 0 0 

5 PhòngCT HS-SV  0 0 0 
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6 Phòng QT-CNTB  0 0 0 

7 Phòng KH-TC  0 0 0 

Tổng cộng 0 0 0 

  

5. Nhận xét về kết quả đánh giá 

5.1. Các kết quả đạt được: 

5.1.1. Hoạch định hệ thống:  

Đảm bảo việc xây dựng duy trì áp dụng, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng. 

5.1.2. Trách nhiệm lãnh đạo:  

Quan tâm sâu sát, đôn đốc việc thực hiện xây dựng áp dụng duy trì, cải tiến hệ 

thống bảo đảm chất lượng. 

5.1.3. Nguồn lực: 

Đáp ứng đủ nguồn lực để thực hiện việc xây dựng, duy trì áp dụng, cải tiến hệ 

thống bảo đảm chất lượng. 

5.2. Những tồn tại  

Do đây là công việc kiêm nhiệm và nguồn nhân lực còn thiếu; Tình hình dịch bệnh 

Covid-19 diễn biến phức tạp nên liên tục điều chỉnh kế hoạch cũng như là hình triển khai 

nên phần nào cũng ảnh hưởng đến tiến độ triển khai công tác của Nhà trường. 

5.3. Khuyến nghị cải tiến:  

Cần rà soát, cải tiến các quy trình thực hiện nghiệp vụ chuyên môn đảm bảo được 

cập nhật phù hợp với quy định hiện hành.  

6.4. Kết luận/ đầu ra của cuộc đánh giá:  

- Tại thời điểm đánh giá chưa phát hiện điểm không phù hợp, kiến nghị cải tiến.  

- Đảm bảo duy trì hệ thống bảo đảm chất lượng đáp ứng yêu cầu ISO 9001:2015 

và Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.      

 Khánh Hòa, Ngày 26 tháng 11 năm 2021 

TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

Hồ Tá Phương 
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