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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

          TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2021 

 

TT Mục tiêu Kết quả thực hiện 
Tồn tại, nguyên nhân 

(nếu không đạt MTCL đề ra) 
Phương hướng  

trong thời gian tới 

1 

Phấn đấu hoàn thành 80% 

chỉ tiêu tuyển sinh. 

Không đạt mục tiêu:  

 

Trình độ Cao đẳng chính quy 

398/840 chỉ tiêu (47,38%), 

Trung cấp chính quy 

85/330(25,75) chỉ tiêu. Tổng 

chỉ tiêu đạt 41 % (483/1170). 

 

 

 

- Tỷ lệ tuyển sinh trung cấp 

đạt thấp do thay đổi về chính 

sách của Bộ Y tế không tuyển 

nhân viên y tế có trình độ 

trung cấp từ năm 2020, đồng 

thời học sinh theo học trình 

độ trung cấp các nhóm ngành 

sức khỏe phải tốt nghiệp 

THPT theo Quy chế tuyển 

sinh Bộ Lao động Thương 

binh và Xã hội. 

- Tình hình dịch bệnh kéo dài 

gây khó khăn trong công tác 

tư vấn và quảng báo của Nhà 

trường đến các Trường 

THPT. 

- Xác định lại chỉ tiêu 

tuyển sinh sao cho xác 

với nhu cầu thực tế. 

- Điều chỉnh kế hoạch tư 

vấn tuyển sinh bằng 

nhiều hình thức đáp ứng 

tình hình mới. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Trên 95% học sinh sinh 

viên đạt điểm rèn luyện từ 

khá trở lên 

Đạt mục tiêu: Tổng số học 

sinh sinh viên trong toàn 

trường đạt 98.3% điểm rèn 

luyện từ khá trở lên. Vượt mục 

tiêu đặt ta 2.7%. 

 Phấn đấu tỷ lệ học sinh 

sinh viên đạt điểm rèn 

luyện từ khá trở lên cao 

hơn trong năm tới. 

3 

Phấn đấu trên 90% viên 

chức và người lao động 

đạt chuẩn về chuyên môn, 

nghiệp vụ theo vị trí việc 

làm. 

Đạt mục tiêu: 91% viên chức 

và người lao động đạt chuẩn 

về chuyên môn, nghiệp vụ 

theo vị trí việc làm. 

 Phấn đấu 95% viên chức 

và người lao động đạt 

chuẩn về chuyên môn, 

nghiệp vụ theo vị trí việc 

làm. 
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4 

Phấn đấu 95% cán bộ 

giảng viên hoàn thành giờ 

giảng theo quy định và 

100% viên chức hoàn 

thành nhiệm vụ theo phân 

công. 

Đạt mục tiêu: Tổng giờ giảng 

của giảng viên toàn Trường 

được đảm bảo. 100% viên 

chức hoàn thành nhiệm vụ 

được giao 

 Đảm bảo giờ giảng cho 

giảng viên. 

5 

100% giáo trình của hai 

ngành trọng điểm khu vực 

ASEAN (Cao đẳng Điều 

dưỡng và Cao đẳng 

Dược) được tổ chức biên 

soạn, lựa chọn, thẩm định 

theo quy định và ban 

hành. 

Đạt mục tiêu: Các Khoa, Bộ 

môn có giáo trình giảng dạy 

đầy đủ. 

 Cập nhật thường xuyên 

nội dung giảng dạy khi có 

sự thay đổi. 

6 

Phấn đấu 95% các yêu 

cầu của học sinh sinh viên 

được giải quyết đúng hạn; 

90% học sinh sinh viên 

cuối khóa đủ điều kiện tốt 

nghiệp. 

Đạt mục tiêu: 100% các yêu 

cầu của học sinh sinh viên 

được giải quyết đúng hạn; hơn 

90% học sinh sinh viên cuối 

khóa đủ điều kiện tốt nghiệp. 

 Phấn đấu cao hơn nữa 

trong năm tiếp theo. 

 

                                                                                  Khánh Hòa, ngày  01  tháng 12 năm 2021 

 KT. HIỆU TRƯỞNG  

                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Hồ Tá Phương 
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