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QUY TRÌNH 

XÂY DỰNG, ĐIỀU CHỈNH VÀ THẨM ĐỊNH 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 

1. Mục đích: 

Thủ tục quy trình này quy định trình tự công việc cần thực hiện để xây dựng mới, 

chỉnh sửa và quản lý chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các học phần trình độ cao 

đẳng, trung cấp theo học chế tín chỉ. 

2. Phạm vi áp dụng: 

Thủ tục quy trình này áp dụng đối với tất cả các chương trình đào tạo, học phần 

trình độ cao đẳng, trung cấp theo học chế tín chỉ của trường Cao đẳng Kinh tế Công 

nghiệp Hà Nội. 

II. ĐỊNH NGHĨA VÀ TỪ VIẾT TẮT, CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1. Định nghĩa: 

Chương trình đào tạo thể hiện trình độ đào tạo; đối tượng đào tạo, điều kiện nhập 

học và điều kiện tốt nghiệp; mục tiêu đào tạo, chuẩn kiến thức, kỹ năng của người học 

khi tốt nghiệp; khối lượng kiến thức lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch đào tạo theo 

thời gian thiết kế; phương pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập; 

các điều kiện thực hiện chương trình. 

Đề cương chi tiết học phần là tài liệu thể hiện thời lượng, mục tiêu, chuẩn đầu ra, 

nội dung giảng dạy, phương pháp kiểm tra, đánh giá, tài liệu học tập và điều kiện học tập 

của từng học phần. 

2. Từ viết tắt: 

STT Chữ viết tắt Tên đầy đủ 

1 P.QLĐT Phòng Quản lý Đào tạo 

2 HĐTĐ Hội đồng thẩm định 
3 BXDCT Ban xây dựng chương trình 
4 CTĐT Chương trình đào tạo 
5 TBM/K Tổ Bộ môn/Khoa 
6 ĐCCTHP Đề cương chi tiết học phần 
7 MĐ/MH Mô đun/Môn học 
8 QĐ Quyết định 
9 GV Giáo viên 

10 XD Xây dựng   

3. Các tài liệu tham khảo: 

- Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017 của Bộ Lao động - Thương 

binh & Xã hội quy định về quy trình xây dựng, thẫm định và ban hành chương trình; tổ 
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chức biên soạn, lựa chọn, thẫm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao 

đẳng; 

- Quyết định số 557a/QĐ-CĐKTCN ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Trường Cao 

đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về việc ban hành quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình 

độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ; Quy chế 

kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp.  
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III. LƯU ĐỒ 

1. Bảng liệt kê các bước công việc 

 
STT Nội dung Thực hiện Yêu cầu Mẫu biểu 

1 Lập kế hoạch xây dựng 

và nghiệm thu CTĐT  

Phòng Quản 

lý đào tạo 

 
BM.03-QT.01/QLĐT 

2 
Quyết định thành lập 

Ban chủ nhiệm XD 

CTĐT 

Lưu ý: Thành phần 

BCN, HĐNT Quy 

định tại 

03/2017/BLĐTBXH 

BM.01-QT.01/QLĐT 

3 
Quyết định thành lập 

Hội đồng nghiệm thu 

CTĐT 

BM.02-QT.01/QLĐT 

4 CTĐT (CT khung)  

Các khoa 

 
PL 01, Thông tư 

03/2017/BLĐTBXH 

 CTCT (Môn học)  
PL 02, Thông tư 

03/2017/BLĐTBXH 

 CTĐT (Mô đun)  
PL 03, Thông tư 

03/2017/BLĐTBXH 

5 

Lập sơ đồ quan hệ và 

tiến trình đào tạo các 

môn học, mô đun đảm 

bảo phù hợp với trình tự 

của logic nhận thức, 

logic sư phạm 

 

PL 04 Thông tư 

03/2017/BLĐTBXH 

6 

Biên bản  hội thảo lấy ý 

kiến chuyên gia, giảng 

viên, cán bộ quản lý, 

các nhà khoa học, đơn 

vị sử dụng lao động về 

dự thảo CTĐT 

  

BM.04-QT.01/QLĐT 

7 

Phiếu xin ý kiến chuyên 

gia là giáo viên, giảng 

viên có cùng ngành, 

nghề đào tạo để 

bổ sung, hoàn thiện dự 

thảo chương trình đào 

tạo. 

  

BM.10-QT.01/QLĐT 

8 Biên bản Hội thảo hoàn 

thiện CTĐT 

  
BM.04-QT.01/QLĐT 

` Thẩm định 
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9 Biên bản họp nghiệm 

thu CTĐT 

  
BM.08-QT.01/QLĐT 

10 
Các phiếu nhận xét, 

đánh giá CTĐT của các 

thành viên HĐNT 

  BM.06-QT.01/QLĐT 

BM.07-QT.01/QLĐT 

 

 

11 
Quyết định phê duyệt 

và ban hành CTĐT 

  

BM.09-QT.01/QLĐT 



2. Lưu đồ 

6 
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IV. ĐẶC TẢ QUY TRÌNH XÂY DỰNG VÀ THẨM ĐỊNH CTĐT 

 

STT 
Tên bước công 

việc 

Nội dung công việc Bộ phận 

thực hiện 

Bộ phận phối 

hợp 
Yêu cầu Mẫu biểu 

1 
Lập kế hoạch xây 

dựng và nghiệm 

thu CTĐT  

- Căn cứ vào tình hình thực tế 

lập kế hoạch xây dựng và 

nghiệm thu CTĐT  

Phòng 

Quản lý 

đào tạo 

  
BM.03-

QT.01/QLĐT 

2 

Quyết định thành 

lập Ban chủ nhiệm 

XD CTĐT 

Soạn thảo quyết định HĐTĐ: 

Theo quy định 

XD lịch họp thẩm định CTĐT. 

Trình BGH ký duyệt quyết 

định HĐTĐ và lịch thẩm định 

CTĐT. 

 Lưu ý: Thành phần 

BCN, HĐNT Quy 

định tại 

03/2017/BLĐTBXH 

BM.01-

QT.01/QLĐT 

3 

Quyết định thành 

lập Hội đồng 

nghiệm thu CTĐT 

Đại diện Ban xây dựng CTĐT 

báo cáo tóm tắt về chương 

trình và các nội dung theo yêu 

cầu của Chủ tịch HĐTĐ. 

Các thành viên HĐTĐ thảo 

luận, nhận xét, đánh giá về dự 

thảo chương trình. 

BXDCT giải trình, tiếp thu các 

ý kiến của HĐTĐ. 

HĐTĐ bầu ban kiểm phiếu và 

tiến hành bỏ phiếu đánh giá về 

chất lượng chương trình. 

Chủ tịch HĐTĐ kết luận 

 

BM.02-

QT.01/QLĐT 

4 CTĐT (CT khung)  
 

Các khoa 
 

 
PL 01, Thông tư 

03/2017/BLĐTBXH 
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 CTCT (Môn học) 
  

 
PL 02, Thông tư 

03/2017/BLĐTBXH 

 CTĐT (Mô đun) 
  

 
PL 03, Thông tư 

03/2017/BLĐTBXH 

5 

Lập sơ đồ quan hệ 

và tiến trình đào tạo 

các môn học, mô 

đun đảm bảo phù 

hợp với trình tự của 

logic nhận thức, 

logic sư phạm 

Xây dựng sơ đồ mối quan hệ 

và tiến trình đào tạo các môn 

học 

  

PL 04 Thông tư 

03/2017/BLĐTBXH 

6 

Biên bản  hội thảo 

lấy ý kiến chuyên 

gia, giảng viên, cán 

bộ quản lý, các nhà 

khoa học, đơn vị sử 

dụng lao động về 

dự thảo CTĐT 

- Biên bản hội thảo lấy ý kiến    

BM.04-

QT.01/QLĐT 

7 

Phiếu xin ý kiến 

chuyên gia là giáo 

viên, giảng viên có 

cùng ngành, nghề 

đào tạo để bổ sung, 

hoàn thiện dự thảo 

chương trình đào 

tạo. 

- Phiếu xin lấy ý kiến    

BM.10-

QT.01/QLĐT 

8 
Biên bản Hội thảo 

hoàn thiện CTĐT 

Biên bản Hội thảo hoàn thiện 

chương trình đào tạo 

   BM.04-

QT.01/QLĐT 

` Thẩm định 
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9 
Biên bản họp 

nghiệm thu CTĐT 

- Các biên bản họp nghiệm 

thu chương trình đào tạo 

   BM.08-

QT.01/QLĐT 

10 

Các phiếu nhận xét, 

đánh giá CTĐT của 

các thành viên 

HĐNT 

- Các phiếu nhận xét, đánh 

giá chương trình đào tạo 

   BM.06-

QT.01/QLĐT 

BM.07-

QT.01/QLĐT 

 

 

11 
Quyết định phê 

duyệt và ban hành 

CTĐT 

- Các quyết định phê duyệt và 

ban hành chương trình đào 

tạo 

   

BM.09-

QT.01/QLĐT 
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V. CÁC CÔNG CỤ BIỂU MẪU 

 

TT Tên biểu mẫu Mã hóa 

1 Quyết định thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng 

chương trình đào tạo 

BM.01-QT.01/QLĐT 

2 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chương 

trình đào tạo 

BM.02-QT.01/QLĐT 

3 Kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo BM.03-QT.01/QLĐT 

4 Biên bản Hội thảo hoàn thiện chương trình đào tạo BM.04-QT.01/QLĐT 

5 Chương trình đào tạo và sơ đồ mối liên hệ và tiến 

trình đào tạo 

BM.05-QT.01/QLĐT 

6 Biên bản nhận xét đánh giá chương trình đào tạo BM.06-QT.01/QLĐT 

BM.07-QT.01/QLĐT 

7 Biên bản họp nghiệm thu chương trình đào tạo BM.08-QT.01/QLĐT 

8 Quyết định ban hành chương trình đào tạo BM.09-QT.01/QLĐT 

9 Phiếu xin ý kiến chuyên gia là giáo viên, giảng viên 

có cùng ngành, nghề đào tạo để bổ sung, hoàn thiện 

dự thảo chương trình đào tạo. 

BM.10-QT.01/QLĐT 

 


