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Số:  445/QĐ-ĐHVTT-QLCL Hậu Giang, ngày 19 tháng 10 năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành Chính sách chất lượng của  

Trường Đại học Võ Trường Toản 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN 

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng 

Chính Phủ về việc thành lập Trường Đại học Võ Trường Toản; 

Căn cứ  uật Giáo  ục đại học số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012 và 

 uật s a đ i     sung m t số điều  uật Giáo  ục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19 

tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết và hướng   n thi hành m t số điều  uật s a đ i     sung 

m t số điều của  uật Giáo  ục đại học; 

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của B  

Giáo  ục và Đào tạo  an hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo  ục đại 

học; 

Căn cứ Quy chế t  chức và hoạt đ ng của Trường Đại học Võ Trường Toản; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý chất lượng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành Chính sách chất lượng của Trường Đại học Võ Trường Toản. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

 Điều 3. Trưởng Phòng Quản lý chất lượng và các đơn vị trực thu c Trường 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

-  ưu: VT  Q C . 
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(đã ký) 

 

Dương Đăng Khoa 
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CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-ĐHVTT-QLCL ngày 19 tháng 10 

năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản)     

 

1. Phát triển đ i ngũ nhân sự Nhà trường đảm  ảo về số lượng và chất lượng  

năng đ ng và sáng tạo  đáp ứng nhu cầu phát triển của nền giáo  ục  kinh tế - xã h i 

của Việt Nam và thế giới. 

2. Hoàn thiện hệ thống hạ tầng  cơ sở vật chất đ ng     hiện đại  tăng cường 

ứng  ụng công nghệ thông tin vào các hoạt đ ng của Nhà trường  đáp ứng y u cầu 

phục vụ tốt nhất cho quá tr nh giảng  ạy  học tập  nghi n cứu khoa học và chuyển giao 

công nghệ  hoạt đ ng  ịch vụ c ng đ ng và  ịch vụ xã h i của Nhà trường. 

3. Ổn định quy mô tuyển sinh  nâng cao chất lượng đào tạo  đáp ứng chu n 

đầu ra  cải tiến chương tr nh  phương pháp  ạy học và quản lý đào tạo hướng đến tiếp 

cận với giáo  ục khu vực và thế giới  g n ch t với nhu cầu thực ti n của xã h i. 

4. Tăng cường hoạt đ ng nghi n cứu khoa học  hợp tác quốc tế  ứng  ụng và 

chuyển giao công nghệ phục vụ tốt cho sản xuất   ịch vụ c ng đ ng   ịch vụ xã h i 

mang thương hiệu của Trường. 

5. Đảm  ảo thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo  ục  chương tr nh đào 

tạo theo ti u chu n của B  Giáo  ục và Đào tạo.  ây  ựng và li n tục cải tiến Hệ 

thống quản lý chất lượng của Trường  h nh thành văn hóa đảm  ảo chất lượng trong 

Nhà trường. 

_____________________________ 
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