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V/v Báo cáo các nội dung thực hiện quy chế 

công khai dân chủ 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2010 

 
Kính gửi:  Vụ kế hoạch- Tài chính; 

 Vụ Giáo dục Đại học; 
 Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
 Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục; 
 Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục; 
 Cục Công nghệ Thông tin; 
 Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Căn cứ công văn số 9535/BGDÐT-KHTC ngày 27/10/2009 của Bộ Giáo dục và Ðào tạo v/v " 
Báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đại học", Trường Cao 
đẳng Ðiện lực Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo các nội dung thực hiện Quy chế công khai như sau:  
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:  
      a) Các chuẩn đầu ra đã công bố:  
     Trường Cao đẳng Ðiện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo 
trình độ cao đẳng theo quyết định số 297/QĐ-CĐH-ĐT ngày 14 tháng 10 năm 2009 và trung cấp 
chuyên nghiệp theo quyết định số 296/QĐ-CĐH-ĐT ngày 14 tháng 10 năm 2009  tại website của nhà 
trường. 
      b) Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp nãm 2008 có việc làm: Chưa thống kê đầy đủ (đang xây dựng 
công cụ thống kê trực tuyến). 
       c) Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục: Nhà trường đã tổ chức tự đánh giá trong kiểm định 
chất lượng.  
2. Công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:  
      a) Ðội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: đính kèm biểu mẫu số 23  
      b) Cơ sở vật chất: đính kèm biểu mẫu số 22 và 03 phụ lục danh mục các phòng thí nghiệm, 
thực hành. 
 
3. Công khai thu chi tài chính: đính kèm phụ lục. 
4. Hình thức và địa điểm công khai: 
      a) Công khai trên trang web nhà trường: www.hepc.edu.vn 

      b) Tại các đơn vị phòng, khoa và thư viện nhà trường. 
 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- BGH; 
- Các Khoa, Phòng; 
- Lưu VT, ĐT. 
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