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NGHỊ QUYẾT 

Kỳ họp thứ mười hai  Hội đồng trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam 

nhiệm kỳ 2017 - 2022   

  

Căn cứ Thông tư số 46/2016/TT - BLĐTBXH  ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội ban hành Điều lệ trường Cao đẳng; 

 Căn cứ Quyết định số 669/QĐ - LMHTXVN ngày 31/08/2017 của Chủ tịch 

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về việc thành lập Hội đồng trường Cao đẳng nghề Kỹ 

thuật – Mỹ nghệ Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 613/QĐ-LĐTBXH ngày 02/6/2020 của Bộ trưởng Bộ lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Mỹ 

nghệ Việt Nam thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật – Mỹ nghệ Việt Nam; 

 Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 04 tháng 8 năm 2021. 

 Tại: Phòng họp A3 - Trường Cao đẳng Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam 

 Hội đồng trường Cao đẳng Kỹ thuật -  Mỹ nghệ Việt Nam tổ chức phiên họp 

lần thứ mười hai của Hội đồng trường ( hình thức cuộc họp trực tuyến ) 

 Thành phần tham dự: có mặt 9/10 đồng chí thành viên Hội đồng trường tham 

gia, vắng mặt 1/10 đồng chí (có lý do). 

 Chủ trì: Ông Nguyễn Anh Huấn - Chủ tịch Hội đồng trường Cao đẳng Kỹ thuật 

– Mỹ nghệ Việt Nam 

Thư ký: Ông Lê Văn Quyết – Thư ký Hội đồng trường  

 Nội dung phiên họp:  

Hội đồng trường nghe Ông Nguyễn Anh Huấn – Chủ tịch Hội đồng trường 

trình bày một số nội dung tại cuộc họp cụ thể như sau: Xin ý kiến đổi tên phòng Đảm 

bảo chất lượng - Hợp tác đào tạo  đổi thành phòng Tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm; Xin 

ý kiến chuyển đổi hợp đồng Làm việc đối với cán bộ, giáo viên và người lao động đổi 

sang Hợp đồng lao động theo công văn 488/LMHTXVN  - TCCB ngày 28 tháng 7 

năm 2021 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Sau khi thảo luận các thành viên Hội 

đồng trường đã thống nhất quyết nghị:  

 

    QUYẾT NGHỊ: 

 



Điều 1. Hội đồng trường thống nhất thông qua một số nội dung trong tậm tại 

cuộc họp, cụ thể như sau: 

- Thông nhất thông qua phương án đổi tên Phòng Đảm bảo chất lượng - Hợp tác 

đào tạo đổi thành Phòng Tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm. 

- Thông nhất chuyển đổi hợp đồng Làm việc đổi sang hợp đồng Lao động cho 

toàn thể cán bộ, giáo viên và người lao động trong toàn trường. 

Điều 2. Thời hoàn thành các nội dung trên 

- Việc đổi tên Phòng Đảm bảo chất lượng - Hợp tác đào tạo đổi thành Phòng 

Tuyển sinh và Hỗ trợ việc làm hoàn thành trước ngày 30/9/2021. 

           - Việc chuyển đổi  hợp đồng Làm việc đổi sang hợp đồng Lao động cho toàn 

thể cán bộ, giáo viên và người lao động trong toàn trường hoàn thành trước ngày 30 

tháng 8 năm 2021. 

 Điều 3. Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc 

- Phòng Tổng hợp phối hợp với phòng Đảm bảo chất lượng - Hợp tác đào tạo 

hoàn thiện hồ sơ có liên qua về việc đổi tên phòng trình Hiệu trưởng phê duyệt. 

- Phòng tổng hợp phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị trực thuộc trường thông 

báo đến cán bộ, giáo viên và người lao động về chủ trương, thời gia chuyển đổi  hợp 

đồng Làm việc đổi sang hợp đồng Lao động đúng với tinh thần Nghị quyết của Hội 

đồng trường.  

           Điều 4. Nghị quyết này đã được 100% thành viên Hội đồng trường Cao đẳng 

Kỹ thuật - Mỹ nghệ Việt Nam nhiệm kỳ 2017 – 2022 thông qua ngày 4 tháng 8 năm 

2021 và có hiệu lực từ ngày ký./.  

       Nơi nhận:  

          - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; 

          - Chi Ủy trường, BGH; 

          - Các đơn vị và tổ chức đoàn thể; 

          - Thành viên Hội đồng trường; 

          - Lưu: VT, HĐT. 

       TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 

    CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

                       Nguyễn Anh Huấn 

 


