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Cao đẳng
- Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam
đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương
đương.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Xét tuyển dựa vào kỳ thi THPT quốc gia (cả
cụm địa phương)
+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12
hoặc tương đương
- Trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất để
phục vụ cho người học: Diện tích đất của
trường hiện nay trên 4ha với 49 phòng học
(trong đó 35 phòng có trang bị máy chiếu, 3
phòng trang bị âm thanh); phòng máy tính có
360 máy, 01 phòng ngoại ngữ (Lab) và phòng
đa phương tiện: 60 máy tính.
- Thư viện rộng 576m2, 01 phòng internet
62m2 với 30 máy vi tính.
- Phòng thí nghiệm: 12 phòng; xưởng thực
tập, thực hành: 13 phòng đáp ứng được yêu
cầu thực hành, thực tập của HSSV toàn
trường; 01 nhà đa năng phục vụ các hoạt động
văn hóa, thể dục thể thao.
- Ký túc xá có 90 phòng đáp ứng nhu cầu hơn
800 HSSV.
- Hiện tại số lượng giảng viên giảng dạy các
môn học khoa học cơ bản ở tất cả các ngành
có 31 người, trong đó có 1 tiến sỹ, 25 thạc sỹ
và 5 đại học.
- Đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn cơ sở
ngành và chuyên ngành Tài chính - Ngân
hàng có 26 người, trong đó có 18 thạc sỹ, 6 cử
nhân (có 3 giảng viên đang thực hiện nghiên
cứu sinh trong nước)
- Hằng năm, các CBGV được cử đi đào tạo,
bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn,
đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao
hơn nữa chất lượng đào tạo tại Trường.
- Có đầy đủ hệ thống phòng học, thư viện,
phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thực
nghiệm, khu học tập và sinh hoạt thể thao, sân
bóng đá đáp ứng đủ nhu cầu của HSSV.
- Có khu ký túc xá, với phòng ở khép kín,
thoáng mát, sạch sẽ phục vụ cho 70% nhu cầu
ở nội trú cho HSSV.
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- Có nhà ăn tập thể phục vụ đủ nhu cầu ăn
uống và các nhu yếu phẩm cho HSSV.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại
khóa, mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm, hỗ
trợ các hoạt động Câu lạc bộ, tổ chức cho
HSSV tham quan, dã ngoại trong và ngoài
thành phố Đà Nẵng.
- Tổ chức hàng năm các hoạt động giao lưu
giữa Doanh nghiệp và HSSV để tư vấn, giới
thiệu việc làm, tập huấn các kỹ năng xin việc,
cập nhật và cung cấp thông tin về việc làm
cho HSSV tốt nghiệp.- Gặp mặt tặng quà trao
học bổng cho HSSV thuộc diện chính sách,
HSSV nghèo học giỏi.
Tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng và
chính sách, pháp luật của nhà nước; Chấp
hành đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của công
dân; Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn
trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
Tham gia tích cực vào các hoạt động học tập,
nghiên cứu, cập nhật kiến thức; Quan hệ tốt
với cộng đồng, có đạo đức nghề nghiệp; Sẵn
sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác và giúp đỡ
đồng nghiệp.
* Kiến thức
- Vận dụng được kiến thức cơ bản về lý luận
chính trị, pháp luật, khoa học tự nhiên, khoa
học xã hội để làm cơ sở cho việc tiếp thu các
kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng
học tập ở trình độ cao hơn;
- Khai thác được kỹ năng thực hành một số
môn thể dục thể thao; kiến thức cơ bản về
đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an
ninh; kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết nhằm
bảo vệ và tăng cường sức khỏe, rèn luyện
nâng cao thể chất, bản lĩnh chính trị đáp ứng
yêu cầu lao động, giữ gìn trật tự, an toàn xã
hội và bảo vệ Tổ quốc.
- Có các kiến thức cơ bản của kinh tế học vi
mô, luật kinh tế, quản trị học, những lý luận
khoa học về thống kê, tài chính học, tiền tệ ngân hàng làm nền tảng tiếp thu kiến thức
toàn diện, rèn luyện kỹ năng chuyên môn về
tài chính, ngân hàng;
- Vận dụng được các kiến thức về tài chính
doanh nghiệp, thị trường tài chính, kế toán,
thuế… vào thực hiện công tác tài chính và các
nghiệp vụ về ngân hàng tại đơn vị;
- Áp dụng được các kiến thức về hoạt động tín
dụng ngân hàng, kế toán ngân hàng, thanh
toán quốc tế, marketing ngân hàng ... vào thực
hiện nghiệp vụ tín dụng ngân hàng, giao dịch
ngân hàng, thanh toán quốc tế, kinh doanh
ngoại hối;
- Vận dụng hiệu quả các chính sách, quy định,
luật pháp trong lĩ nh vực tài chí nh - ngân hàng

VII

Vị trí làm việc sau
khi tốt nghiệp ở
các trình độ

Ngƣời lập biểu
(Đã ký)
Nguyễn Thị Kim Nguyên

và lĩ nh vực liên quan khác
*Kỹ năng
- Triển khai thực hiện tốt kế hoạch tài chính
của doanh nghiệp;
- Thực hiện các công việc cơ bản về kế toán
tài chính và các công việc cơ bản thuộc phạm
vi tài chính doanh nghiệp;
- Thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ tín dụng
ngân hàng, các nghiệp vụ về thanh toán quốc
tế cho khách hàng và các nghiệp vụ cơ bản
trong kinh doanh ngoại hối;
- Thực hiện đúng các chế độ , các chuẩn mực ,
chính sách, quy định , pháp luật về quản lý kế
toán, tài chính trong hoạt động của doanh
nghiệp và ngân hàng ;- Vận dụng các kỹ năng
trên trong những điều kiện cụ thể, đặc trưng
của các tổ chức tài chính phi ngân hàng.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề: Phân tích, tìm
hiểu nguyên nhân và hướng giải quyết các vấn
đề thông thường;
- Kỹ năng đánh giá: Tiếp nhận, đánh giá và
phản hồi các thông tin, ý tưởng, quan điểm;
- Kỹ năng giao tiếp: lắng nghe hiệu quả; trình
bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm; hợp tác và
giúp đỡ đồng nghiệp;
- Kỹ năng làm việc: có khả năng làm việc độc
lập; linh hoạt trong các hoàn cảnh mới, thay
đổi;
- Kỹ năng khởi tạo doanh nghiệp: có thể tự tạo
việc làm theo nhu cầu và năng lực của bản
thân;
* Yêu cầu về trình ngoại ngữ tin học
- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong giao tiếp
thông thường, trong công việc, học tập và
nghiên cứu tương đương trình độ Trung cấp bậc 3 tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam (tương thích với bậc B1 trong
CEFR);
- Sử dụng vi tính và các phần mềm ứng dụng
trong công việc, học tập và nghiên cứu …
tương đương trình độ B Tin học ứng dụng –
cấp Quốc gia.
Có thể đảm nhận công việc được giao trong
ngân hàng (cán bộ tín dụng, nhân viên kế
toán, kế toán viên phòng thanh toán quốc tế,
nhân viên kinh doanh ngoại tệ), công ty chứng
khoán (nhà môi giới và kinh doanh chứng
khoán), tổ chức tín dụng phi ngân hàng , cơ
quan quản lý nhà nước về tài chính
– ngân
hàng và các loại hình doanh nghiệp khác
thuộc tất cả các thành phần kinh tế.
Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2015
Q.Hiệu trƣởng
(Đã ký)
Huỳnh Thị Kim Cúc
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- Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam
đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương
đương.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Xét tuyển dựa vào kỳ thi THPT quốc gia (cả
cụm địa phương)
+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12
hoặc tương đương
- Trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất để
phục vụ cho người học: Diện tích đất của
trường hiện nay trên 4ha với 49 phòng học
(trong đó 35 phòng có trang bị máy chiếu, 3
phòng trang bị âm thanh); phòng máy tính có
360 máy, 01 phòng ngoại ngữ (Lab) và phòng
đa phương tiện: 60 máy tính.
- Thư viện rộng 576m2, 01 phòng internet
62m2 với 30 máy vi tính.
- Phòng thí nghiệm: 12 phòng; xưởng thực
tập, thực hành: 13 phòng đáp ứng được yêu
cầu thực hành, thực tập của HSSV toàn
trường; 01 nhà đa năng phục vụ các hoạt động
văn hóa, thể dục thể thao.
- Ký túc xá có 90 phòng đáp ứng nhu cầu hơn
800 HSSV.
- Hiện tại số lượng giảng viên giảng dạy các
môn học khoa học cơ bản ở tất cả các ngành
có 31 người, trong đó có 1 tiến sỹ, 25 thạc sỹ
và 5 đại học.
- Đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn cơ sở
ngành và chuyên ngành Quản trị kinh doanh
có 15 người trong đó có 14 thạc sỹ, 1 cử nhân
(có 2 giảng viên đang thực hiện nghiên cứu
sinh trong nước).
- Hằng năm, các CBGV được cử đi đào tạo,
bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn,
đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao
hơn nữa chất lượng đào tạo tại Trường.
- Có đầy đủ hệ thống phòng học, thư viện,
phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thực
nghiệm, khu học tập và sinh hoạt thể thao, sân
bóng đá đáp ứng đủ nhu cầu của HSSV.
- Có khu ký túc xá, với phòng ở khép kín,
thoáng mát, sạch sẽ phục vụ cho 70% nhu cầu
ở nội trú cho HSSV.
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- Có nhà ăn tập thể phục vụ đủ nhu cầu ăn
uống và các nhu yếu phẩm cho HSSV.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại
khóa, mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm, hỗ
trợ các hoạt động Câu lạc bộ, tổ chức cho
HSSV tham quan, dã ngoại trong và ngoài
thành phố Đà Nẵng.
- Tổ chức hàng năm các hoạt động giao lưu
giữa Doanh nghiệp và HSSV để tư vấn, giới
thiệu việc làm, tập huấn các kỹ năng xin việc,
cập nhật và cung cấp thông tin về việc làm
cho HSSV tốt nghiệp.- Gặp mặt tặng quà trao
học bổng cho HSSV thuộc diện chính sách,
HSSV nghèo học giỏi.
Tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng và
chính sách, pháp luật của nhà nước; Chấp
hành đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của công
dân; Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn
trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
Tham gia tích cực vào các hoạt động học tập,
nghiên cứu, cập nhật kiến thức; Quan hệ tốt
với cộng đồng, có đạo đức nghề nghiệp; Sẵn
sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác và giúp đỡ
đồng nghiệp.
* Kiến thức
- Vận dụng được kiến thức cơ bản về lý luận
chính trị, pháp luật, khoa học tự nhiên, khoa
học xã hội để làm cơ sở cho việc tiếp thu các
kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng
học tập ở trình độ cao hơn;
- Khai thác được kỹ năng thực hành một số
môn thể dục thể thao; kiến thức cơ bản về
đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an
ninh; kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết nhằm
bảo vệ và tăng cường sức khỏe, rèn luyện
nâng cao thể chất, bản lĩnh chính trị đáp ứng
yêu cầu lao động, giữ gìn trật tự, an toàn xã
hội và bảo vệ Tổ quốc.
- Áp dụng được kiến thức nền tảng về kinh tế
- xã hội, tài chính - tiền tệ, kế toán, quản trị,
chính sách thương mại quốc tế, tin học, ngoại
ngữ trong kinh doanh;
- Khai thác được kiến thức chuyên sâu về
quản trị doanh nghiệp, quản trị marketing,
quản trị tài chính, quản lý chất lượng ... để
tham gia điều hành và quản lý doanh nghiệp
- Xác định được cơ cấu tổ chức bộ máy quản
lý phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp;
- Trình bày được các phương pháp tổ chức sản
xuất, lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng các
chiến lược marketing,… trong hoạt động kinh
doanh của doanh nghiệp sản xuất, thương mại
và dịch vụ du lịch;
- Cập nhật được các chính sách phát triển kinh
tế và các chế độ quản lý kinh tế, pháp luật nhà
nước trong quản lý kinh tế.

*Kỹ năng
- Nhận diện được cơ hội kinh doanh , đánh giá
tiềm năng thành công của các cơ hội kinh
doanh, xác định được lợi thế cạnh tranh của
doanh nghiệp để tham mưu cho lãnh đạo
doanh nghiệp và ra quyết định trong quản trị
kinh doanh;
- Xây dựng và thực thi các chiến lược, chính
sách phát triển của doanh nghiệp;
- Xây dựng được kế hoạch kiểm soát và quản
lý chất lượng;
- Thực hiện nghiên cứu các vấn đề quản trị
trong doanh nghiệp sản xuất, thương mại và
dịch vụ du lịch.
* Chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng
hợp
- Phân tích, thu thập được dữ liệu nghiên cứu
thị trường; xử lý kết quả nghiên cứu bằng
phần mềm SPSS;
- Lập kế hoạch điều hành và tổ chức hoạt
động sản xuất;
- Áp dụng được các nguyên tắc đàm phán
trong kinh doanh;
- Phân tích và đánh giá được các rủi ro xảy ra
trong thực tiễn sản xuất kinh doanh;
- Xây dựng được các chiến lược kinh doanh
trong môi trường quốc tế;
- Thành lập và điều hành một doanh nghiệp
nhỏ.
* Chuyên ngành Quản trị kinh doanh du lịch
- Dự báo nhu cầu dịch vụ du lịch, phát triển
các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ;
- Lập kế hoạch sử dụng nhân lực; tổ chức xây
dựng chương trình du lịch, thực hiện các
chương trình du lịch và kiểm soát các chỉ tiêu
kinh tế đặc trưng của doanh nghiệp lữ hành;
- Thực hiện các chức năng quản trị điều hành
của các công ty du lịch, khách sạn, nhà hàng;
-Tổ chức các dịch vụ, điều hành các hoạt động
đón tiếp, phục vụ ăn uống, lưu trú và vui chơi
giải trí của du khách tại khu du lịch;
- Xây dựng và tổ chức chương trình du lịch,
điều hành tour du lịch và hướng dẫn tour;
- Tham gia hướng dẫn, tổ chức sự kiện, sắp
xếp, giám sát và điều hành hoạt động lữ hành
đảm bảo nguyên tắc và quy trình làm việc.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề: Phân tích, thông
hiểu toàn bộ các vấn đề của môi trường kinh
doanh mà tổ chức đang hoạt động.
- Kỹ năng đánh giá: Tiếp nhận, đánh giá và
phản hồi các thông tin, ý tưởng, quan điểm.
- Kỹ năng giao tiếp: lắng nghe hiệu quả; trình
bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm; đàm phán,
trao đổi với nhà cung cấp, khách hàng, cộng
đồng kinh doanh hay các bên hữu quan.
- Kỹ năng làm việc: kỹ năng tư duy làm việc
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độc lập, sáng tạo; linh hoạt trong các hoàn
cảnh mới, thay đổi.
- Kỹ năng khởi tạo doanh nghiệp: tìm kiếm và
nhận thức cơ hội kinh doanh, kỹ năng sáng tạo
để hình thành các cơ hội kinh doanh mới, liên
kết các nguồn lực của bản thân để khởi tạo
kinh doanh.
* Yêu cầu về trình ngoại ngữ tin học
- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong giao tiếp
thông thường, trong công việc, học tập và
nghiên cứu tương đương trình độ Trung cấp bậc 3 tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam (tương thích với bậc B1 trong
CEFR);
- Sử dụng vi tính và các phần mềm ứng dụng
trong công việc, học tập và nghiên cứu …
tương đương trình độ B Tin học ứng dụng –
cấp Quốc gia.
Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng chuyên
ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp có khả
năng thực hiện được các kỹ năng chuyên sâu
về quản trị doanh nghiệp, hoạch định chính
sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, tổ
chức hoạt động kinh doanh tại các doanh
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; có thể
làm việc tại các doanh nghiệp thuộc tất cả các
lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ; các cơ
quan chính quyền ban ngành; các tổ chức
chính phủ, phi chính phủ về quản trị kinh
doanh; có thể tự tạo lập doanh nghiệp mới;
quản lý các hoạt động bán hàng, marketing,
tài chính, nhân sự và tổ chức sản xuất trong
doanh nghiệp.
Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng chuyên
ngành Quản trị kinh doanh du lịch có khả
năng thực hiện được các kỹ năng tổ chức,
quản lý hoạt động kinh doanh du lịch và
khách sạn, hoạch định chính sách phát triển du
lịch trong xu thế hội nhập quốc tế; có thể làm
việc tại các doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên
cả nước, các công ty tổ chức sự kiện, truyền
thông về du lịch, các khách sạn, resort, các cơ
quan quản lý du lịch, các sở ban ngành có liên
quan đến văn hóa từ trung ương đến địa
phương, các trung tâm tổ chức sự kiện và
truyền thông.
Đà Nẵng, ngày 09tháng 11 năm 2015
Q.Hiệu trƣởng
(Đã ký)
Huỳnh Thị Kim Cúc

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƢỜNG CAO ĐẲNG
LƢƠNG THỰC - THỰC PHẨM

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lƣợng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015-2016
Ngành: Kế toán
Hệ đào tạo chính quy
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- Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam
đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương
đương.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Xét tuyển dựa vào kỳ thi THPT quốc gia (cả
cụm địa phương)
+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12
hoặc tương đương
- Trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất để
phục vụ cho người học: Diện tích đất của
trường hiện nay trên 4ha với 49 phòng học
(trong đó 35 phòng có trang bị máy chiếu, 3
phòng trang bị âm thanh); phòng máy tính có
360 máy, 01 phòng ngoại ngữ (Lab) và phòng
đa phương tiện: 60 máy tính.
- Thư viện rộng 576m2, 01 phòng internet
62m2 với 30 máy vi tính.
- Phòng thí nghiệm: 12 phòng; xưởng thực
tập, thực hành: 13 phòng đáp ứng được yêu
cầu thực hành, thực tập của HSSV toàn
trường; 01 nhà đa năng phục vụ các hoạt động
văn hóa, thể dục thể thao.
- Ký túc xá có 90 phòng đáp ứng nhu cầu hơn
800 HSSV.
- Hiện tại số lượng giảng viên giảng dạy các
môn học khoa học cơ bản ở tất cả các ngành
có 31 người, trong đó có 1 tiến sỹ, 25 thạc sỹ
và 5 đại học.
- Đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn cơ sở
ngành và chuyên ngành Tài chính - Ngân
hàng có 24 người, trong đó có 18 thạc sỹ, 6 cử
nhân (có 3 giảng viên đang thực hiện nghiên
cứu sinh trong nước)
- Hằng năm, các CBGV được cử đi đào tạo,
bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn,
đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao
hơn nữa chất lượng đào tạo tại Trường.
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- Có đầy đủ hệ thống phòng học, thư viện,
phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thực
nghiệm, khu học tập và sinh hoạt thể thao, sân
bóng đá đáp ứng đủ nhu cầu của HSSV.
- Có khu ký túc xá, với phòng ở khép kín,
thoáng mát, sạch sẽ phục vụ cho 70% nhu cầu
ở nội trú cho HSSV.
- Có nhà ăn tập thể phục vụ đủ nhu cầu ăn
uống và các nhu yếu phẩm cho HSSV.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại
khóa, mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm, hỗ
trợ các hoạt động Câu lạc bộ, tổ chức cho
HSSV tham quan, dã ngoại trong và ngoài
thành phố Đà Nẵng.
- Tổ chức hàng năm các hoạt động giao lưu
giữa Doanh nghiệp và HSSV để tư vấn, giới
thiệu việc làm, tập huấn các kỹ năng xin việc,
cập nhật và cung cấp thông tin về việc làm
cho HSSV tốt nghiệp.- Gặp mặt tặng quà trao
học bổng cho HSSV thuộc diện chính sách,
HSSV nghèo học giỏi.
Tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng và
chính sách, pháp luật của nhà nước; Chấp
hành đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của công
dân; Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn
trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
Tham gia tích cực vào các hoạt động học tập,
nghiên cứu, cập nhật kiến thức; Quan hệ tốt
với cộng đồng, có đạo đức nghề nghiệp; Sẵn
sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác và giúp đỡ
đồng nghiệp.
* Kiến thức
- Vận dụng được kiến thức cơ bản về lý luận
chính trị, pháp luật, khoa học tự nhiên, khoa
học xã hội để làm cơ sở cho việc tiếp thu các
kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng
học tập ở trình độ cao hơn;
- Khai thác được kỹ năng thực hành một số
môn thể dục thể thao; kiến thức cơ bản về
đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an
ninh; kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết nhằm
bảo vệ và tăng cường sức khỏe, rèn luyện
nâng cao thể chất, bản lĩnh chính trị đáp ứng
yêu cầu lao động, giữ gìn trật tự, an toàn xã
hội và bảo vệ Tổ quốc.
- Có các kiến thức cơ bản của kinh tế học vi
mô, luật kinh tế, quản trị học, những lý luận
khoa học về thống kê, tài chính- tiền tệ làm
nền tảng tiếp thu kiến thức toàn diện, rèn
luyện kỹ năng chuyên môn về kế toán;
- Trình bày được các phương pháp kế toán,
mô tả được quy trình lập và luân chuyển
chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán và lập báo
cáo kế toán;
- Vận dụng được các kiến thức về tài chính,
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thống kê, kế toán, kiểm toán, thuế, phân tích
hoạt động kinh doanh… vào thực hiện công
tác kế toán của đơn vị cụ thể;
- Giải thích được việc thực hiện các chế độ về
tài chính, kế toán, thuế tại đơn vị.
*Kỹ năng
- Thực hiện được việc lập, phân loại, kiểm tra
và xử lý chứng từ kế toán;
- Ghi chính xác chứng từ kế toán vào sổ kế
toán chi tiết và sổ kế toán tổng hợp tại doanh
nghiệp, cơ quan Nhà nước và các tổ chức kinh
tế - xã hội khác;
- Lập được các báo cáo kế toán tài chính và
báo cáo thuế định kỳ;
- Phân tích được tình hình tài chính tại đơn vị;
-Thực hiện được công việc kiểm tra, đánh giá
công tác tài chính, kế toán của đơn vị;
- Cung cấp được thông tin kinh tế, tài chính
của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo
và quản lý kinh tế ở đơn vị;
- Sử dụng được các phần mềm kế toán và các
phần mềm khác.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề: Phân tích, tìm
hiểu nguyên nhân và hướng giải quyết các vấn
đề thông thường;
- Kỹ năng đánh giá: Tiếp nhận, đánh giá và
phản hồi các thông tin, ý tưởng, quan điểm;
- Kỹ năng giao tiếp: lắng nghe hiệu quả; trình
bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm; hợp tác và
giúp đỡ đồng nghiệp;
- Kỹ năng làm việc: có khả năng làm việc độc
lập; linh hoạt trong các hoàn cảnh mới, thay
đổi;
- Kỹ năng khởi tạo doanh nghiệp: có thể tự tạo
việc làm theo nhu cầu và năng lực của bản
thân;
* Yêu cầu về trình ngoại ngữ tin học
- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong giao tiếp
thông thường, trong công việc, học tập và
nghiên cứu tương đương trình độ Trung cấp bậc 3 tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam (tương thích với bậc B1 trong
CEFR);
- Sử dụng vi tính và các phần mềm ứng dụng
trong công việc, học tập và nghiên cứu …
tương đương trình độ B Tin học ứng dụng –
cấp Quốc gia.
Các phòng kế toán, phòng tài chính trong các
doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức kinh tế - xã hội
khác với vai trò là người thực hiện trực tiếp
hay người điều hành và quản lý.
Đà Nẵng, ngày 09tháng 11 năm 2015
Q.Hiệu trƣởng
(Đã ký)
Huỳnh Thị Kim Cúc

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƢỜNG CAO ĐẲNG
LƢƠNG THỰC - THỰC PHẨM

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lƣợng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015 -2016
Ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trƣờng
Hệ đào tạo chính quy
STT
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- Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam đã
tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương
đương.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Xét tuyển dựa vào kỳ thi THPT quốc gia (cả
cụm địa phương)
+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12
hoặc tương đương
- Trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất để phục
vụ cho người học: Diện tích đất của trường hiện
nay trên 4ha với 49 phòng học (trong đó 35
phòng có trang bị máy chiếu, 3 phòng trang bị
âm thanh); phòng máy tính có 360 máy, 01
phòng ngoại ngữ (Lab) và phòng đa phương
tiện: 60 máy tính.
- Thư viện rộng 576m2, 01 phòng internet
62m2 với 30 máy vi tính.
- Phòng thí nghiệm: 12 phòng; xưởng thực tập,
thực hành: 13 phòng đáp ứng được yêu cầu
thực hành, thực tập của HSSV toàn trường; 01
nhà đa năng phục vụ các hoạt động văn hóa, thể
dục thể thao.
- Ký túc xá có 90 phòng đáp ứng nhu cầu hơn
800 HSSV.
- Hiện tại số lượng giảng viên giảng dạy các
môn học khoa học cơ bản ở tất cả các ngành có
31 người, trong đó có 1 tiến sỹ, 25 thạc sỹ và 5
đại học.
- Đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn cơ sở
ngành và chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật
môi trường có 15 người, trong đó có 1 tiến sỹ,
14 thạc sỹ.
- Hằng năm, các CBGV được cử đi đào tạo, bồi
dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, đổi
mới phương pháp giảng dạy để nâng cao hơn
nữa chất lượng đào tạo tại Trường.
- Có đầy đủ hệ thống phòng học, thư viện,
phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thực
nghiệm, khu học tập và sinh hoạt thể thao, sân
bóng đá đáp ứng đủ nhu cầu của HSSV.
- Có khu ký túc xá, với phòng ở khép kín,
thoáng mát, sạch sẽ phục vụ cho 70% nhu cầu ở
nội trú cho HSSV.

V

Yêu cầu về thái độ
học tập của người
học

VI

Mục tiêu kiến
thức, kỹ năng,
trình độ ngoại ngữ
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- Có nhà ăn tập thể phục vụ đủ nhu cầu ăn uống
và các nhu yếu phẩm cho HSSV.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại
khóa, mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm, hỗ
trợ các hoạt động Câu lạc bộ, tổ chức cho
HSSV tham quan, dã ngoại trong và ngoài
thành phố Đà Nẵng.
- Tổ chức hàng năm các hoạt động giao lưu
giữa Doanh nghiệp và HSSV để tư vấn, giới
thiệu việc làm, tập huấn các kỹ năng xin việc,
cập nhật và cung cấp thông tin về việc làm cho
HSSV tốt nghiệp.- Gặp mặt tặng quà trao học
bổng cho HSSV thuộc diện chính sách, HSSV
nghèo học giỏi.
Tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng và
chính sách, pháp luật của nhà nước; Chấp hành
đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân; Có
ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn trọng nội
quy của cơ quan, doanh nghiệp; Tham gia tích
cực vào các hoạt động học tập, nghiên cứu, cập
nhật kiến thức; Quan hệ tốt với cộng đồng, có
đạo đức nghề nghiệp; Sẵn sàng chia sẻ kinh
nghiệm, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
* Kiến thức
- Vận dụng được kiến thức cơ bản về lý luận
chính trị, pháp luật, khoa học tự nhiên, khoa
học xã hội để làm cơ sở cho việc tiếp thu các
kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng
học tập ở trình độ cao hơn;
- Khai thác được kỹ năng thực hành một số
môn thể dục thể thao; kiến thức cơ bản về
đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an
ninh; kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết nhằm
bảo vệ và tăng cường sức khỏe, rèn luyện nâng
cao thể chất, bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu cầu
lao động, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và bảo
vệ Tổ quốc.
- Trình bày được kiến thức cơ sở về công nghệ
kỹ thuật môi trường đáp ứng yêu cầu thực tế
bao gồm: cơ sở lý – hóa – sinh học, các quá
trình và thiết bị làm nền tảng để tiếp thu kiến
thức và rèn luyện kỹ năng chuyên môn theo
hướng ứng dụng công nghệ kỹ thuật môi
trường;
- Áp dụng được kiến thức chuyên môn về các
kỹ thuật quan trắc, phân tích, đánh giá tác động
môi trường, các kỹ thuật xử lý chất thải, khí
thải vào công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường,
tư vấn và thực hiện các dịch vụ môi trường;
- Vận dụng được kiến thức về công nghệ sinh
học, nguyên tắc quản lý chất thải nhằm tiết
kiệm nguyên vật liệu và năng lượng, giảm thiểu
rủi ro cho môi trường và con người nhằm phù
hợp với xu hướng phát triển bền vững.
- Hiểu biết được các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi
trường, các văn bản pháp luật và chính sách về
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Ngƣời lập biểu
(Đã ký)
Nguyễn Thị Kim Nguyên

môi trường.
*Kỹ năng
- Thực hiện được việc lấy mẫu, kiểm tra, phân
tích các chỉ tiêu môi trường đất, nước, không
khí theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn, chính
xác để dự báo, phát hiện những tác động môi
trường đã, đang và sẽ xảy ra;
- Quản lý và vận hành được các công trình xử
lý ô nhiễm môi trường đất , nước, không khí ,
chất thải rắn và xử lý nước cấp sinh hoạt;
- Thực hiện được các biện pháp khắc phục,
phòng tránh những sự cố xảy ra có hại đến môi
trường.
- Cải tiến và phát triển được các mô hình công
nghệ xử lý môi trường theo hướng hiện đại;
- Tham gia xây dựng báo cáo đánh giá tác động
môi trường theo đúng quy trình;
- Tham gia tổ chức triển khai sản xuất sạch hơn
vào trong sản xuất và đời sống;
- Hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện các qui
định về quản lý và bảo vệ môi trường.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề: Phân tích, tìm hiểu
nguyên nhân và hướng giải quyết các vấn đề
thông thường;
- Kỹ năng đánh giá: Tiếp nhận, đánh giá và
phản hồi các thông tin, ý tưởng, quan điểm;
- Kỹ năng giao tiếp: lắng nghe hiệu quả; trình
bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm; hợp tác và
giúp đỡ đồng nghiệp;
- Kỹ năng làm việc: có khả năng làm việc độc
lập; linh hoạt trong các hoàn cảnh mới, thay
đổi;
- Kỹ năng khởi tạo doanh nghiệp: có thể tự tạo
việc làm theo nhu cầu và năng lực của bản thân;
* Yêu cầu về trình ngoại ngữ tin học
- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong giao tiếp
thông thường, trong công việc, học tập và
nghiên cứu tương đương trình độ Trung cấp bậc 3 tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ
Việt Nam (tương thích với bậc B1 trong
CEFR);
- Sử dụng vi tính và các phần mềm ứng dụng
trong công việc, học tập và nghiên cứu …
tương đương trình độ B Tin học ứng dụng – cấp
Quốc gia.
'Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật
môi trường, sinh viên có thể đảm nhận các
nhiệm vụ xử lý và bảo vệ môi trường tại các
nhà máy, xí nghiệp, trang trại, các cơ sở sản
xuất; làm việc tại các viện, trường, trung tâm
ứng dụng và triển khai công nghệ môi trường,
cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.
Đà Nẵng, ngày 09tháng 11 năm 2015
Q.Hiệu trƣởng
(Đã ký)
Huỳnh Thị Kim Cúc

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƢỜNG CAO ĐẲNG
LƢƠNG THỰC - THỰC PHẨM

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lƣợng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015 -2016
Ngành: Công nghệ sinh học
Hệ đào tạo chính quy
STT

Nội dung

I

Điều kiện tuyển
sinh

II

Điều kiện cơ sở
vật chất của cơ sở
giáo dục cam kết
phục vụ người học
(như phòng học,
trang thiết bị, thư
viện ...)
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IV
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trợ học tập, sinh
hoạt cho người
học

giảng
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sỹ

Thạc
sỹ

Đại
học

Cao đẳng
- Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam
đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương
đương.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Xét tuyển dựa vào kỳ thi THPT quốc gia (cả
cụm địa phương)
+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12
hoặc tương đương
- Trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất để
phục vụ cho người học: Diện tích đất của
trường hiện nay trên 4ha với 49 phòng học
(trong đó 35 phòng có trang bị máy chiếu, 3
phòng trang bị âm thanh); phòng máy tính có
360 máy, 01 phòng ngoại ngữ (Lab) và phòng
đa phương tiện: 60 máy tính.
- Thư viện rộng 576m2, 01 phòng internet
62m2 với 30 máy vi tính.
- Phòng thí nghiệm: 12 phòng; xưởng thực
tập, thực hành: 13 phòng đáp ứng được yêu
cầu thực hành, thực tập của HSSV toàn
trường; 01 nhà đa năng phục vụ các hoạt động
văn hóa, thể dục thể thao.
- Ký túc xá có 90 phòng đáp ứng nhu cầu hơn
800 HSSV.
- Hiện tại số lượng giảng viên giảng dạy các
môn học khoa học cơ bản ở tất cả các ngành
có 31 người, trong đó có 1 tiến sỹ, 25 thạc sỹ
và 5 đại học.
- Đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn cơ sở
ngành và chuyên ngành Công nghệ sinh học
có 15 người, trong đó có 1 tiến sỹ, 14 thạc sỹ.
Hằng năm, các CBGV được cử đi đào tạo, bồi
dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, đổi
mới phương pháp giảng dạy để nâng cao hơn
nữa chất lượng đào tạo tại Trường.
- Có đầy đủ hệ thống phòng học, thư viện,
phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thực
nghiệm, khu học tập và sinh hoạt thể thao, sân
bóng đá đáp ứng đủ nhu cầu của HSSV.
- Có khu ký túc xá, với phòng ở khép kín,
thoáng mát, sạch sẽ phục vụ cho 70% nhu cầu
ở nội trú cho HSSV.
- Có nhà ăn tập thể phục vụ đủ nhu cầu ăn
uống và các nhu yếu phẩm cho HSSV.
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- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại
khóa, mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm, hỗ
trợ các hoạt động Câu lạc bộ, tổ chức cho
HSSV tham quan, dã ngoại trong và ngoài
thành phố Đà Nẵng.
- Tổ chức hàng năm các hoạt động giao lưu
giữa Doanh nghiệp và HSSV để tư vấn, giới
thiệu việc làm, tập huấn các kỹ năng xin việc,
cập nhật và cung cấp thông tin về việc làm
cho HSSV tốt nghiệp.- Gặp mặt tặng quà trao
học bổng cho HSSV thuộc diện chính sách,
HSSV nghèo học giỏi.
Tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng và
chính sách, pháp luật của nhà nước; Chấp
hành đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của công
dân; Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn
trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
Tham gia tích cực vào các hoạt động học tập,
nghiên cứu, cập nhật kiến thức; Quan hệ tốt
với cộng đồng, có đạo đức nghề nghiệp; Sẵn
sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác và giúp đỡ
đồng nghiệp.
* Kiến thức
- Vận dụng được kiến thức cơ bản về lý luận
chính trị, pháp luật, khoa học tự nhiên, khoa
học xã hội để làm cơ sở cho việc tiếp thu các
kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng
học tập ở trình độ cao hơn;
- Khai thác được kỹ năng thực hành một số
môn thể dục thể thao; kiến thức cơ bản về
đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an
ninh; kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết nhằm
bảo vệ và tăng cường sức khỏe, rèn luyện
nâng cao thể chất, bản lĩnh chính trị đáp ứng
yêu cầu lao động, giữ gìn trật tự, an toàn xã
hội và bảo vệ Tổ quốc.
- Có kiến thức cơ bản về công nghệ sinh học
(sinh học đại cương, hóa sinh, vi sinh, sinh
học phân tử và di truyền học, ...) làm nền tảng
để tiếp thu kiến thức chuyên ngành và rèn
luyện kỹ năng chuyên môn theo hướng ứng
dụng công nghệ sinh học;
- Vận dụng được các kiến thức về công nghệ
tế bào, công nghệ vi sinh, công nghệ protein –
enzyme, công nghệ gen để tạo ra các chủng vi
sinh vật; giống cây trồng mới sạch bệnh cho
năng suất cao; các chế phẩm sinh học; các quy
trình công nghệ; ... ứng dụng vào các lĩnh vực
chuyên môn sâu: công nghệ sinh học nông
nghiệp; công nghệ sinh học trong chế biến bảo
quản thực phẩm và công nghệ sinh học môi
trường;
- Áp dụng được những kiến thức về kỹ thuật
phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, các quá
trình và thiết bị cơ bản trong công nghệ sinh
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học để vận hành và sử dụng thiết bị, dụng cụ
có hiệu quả.
*Kỹ năng
- Sử dụng được các thiết bị, dụng cụ thường
dùng trong các phòng thí nghiệm, trại thực
nghiệm về công nghệ sinh học;
- Thực hiện được các thao tác nuôi cấy mô tế
bào thực vật, huấn luyện, chăm sóc cây ngoài
vườn ươm; nhân giống và trồng một số loại
nấm ăn và nấm dược liệu;
- Thực hiện được việc phân lập, tuyển chọn và
giữ giống vi sinh vật; phân tích các chỉ tiêu vi
sinh vật; ứng dụng vi sinh vật vào lĩnh vực
nông nghiệp, chế biến và bảo quản thực phẩm,
xử lý môi trường,…;
- Thực hiện được các thao tác cơ bản về nuôi
cấy, tách chiết, tinh sạch và thu nhận một số
chế phẩm sinh học, chế phẩm protein-enzyme;
...
- Thực hiện các thao tác lấy mẫu, xử lý mẫu,
phân tích một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng
môi trường và xử lý chất thải.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề: Phân tích, tìm
hiểu nguyên nhân và hướng giải quyết các vấn
đề thông thường;
- Kỹ năng đánh giá: Tiếp nhận, đánh giá và
phản hồi các thông tin, ý tưởng, quan điểm;
- Kỹ năng giao tiếp: lắng nghe hiệu quả; trình
bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm; hợp tác và
giúp đỡ đồng nghiệp;
- Kỹ năng làm việc: có khả năng làm việc độc
lập; linh hoạt trong các hoàn cảnh mới, thay
đổi;
- Kỹ năng khởi tạo doanh nghiệp: có thể tự tạo
việc làm theo nhu cầu và năng lực của bản
thân;
* Yêu cầu về trình ngoại ngữ tin học
- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong giao tiếp
thông thường, trong công việc, học tập và
nghiên cứu tương đương trình độ Trung cấp bậc 3 tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam (tương thích với bậc B1 trong
CEFR);
- Sử dụng vi tính và các phần mềm ứng dụng
trong công việc, học tập và nghiên cứu …
tương đương trình độ B Tin học ứng dụng –
cấp Quốc gia.
- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong lĩnh
vực công nghệ sinh học với vai trò là cán bộ
kỹ thuật, kỹ thuật viên phân tích, cán bộ
phòng kế hoạch sản xuất, chuyên viên tư vấn,
tiếp thị các sản phẩm trong lĩnh vực công
nghệ sinh học;
- Các cơ sở đào tạo với vai trò là kỹ thuật viên
tại các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành,
trại thực nghiệm công nghệ sinh học;

Ngƣời lập biểu

- Các trung tâm, các sở, phòng,...thuộc tỉnh,
thành phố, quận, huyện với vai trò là cán bộ
chuyên môn về công nghệ sinh học thực
phẩm/nông nghiệp/môi trường.
Đà Nẵng, ngày 09tháng 11 năm 2015
Q.Hiệu trƣởng

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Nguyên

Huỳnh Thị Kim Cúc

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƢỜNG CAO ĐẲNG
LƢƠNG THỰC - THỰC PHẨM

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lƣợng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015 -2016
Ngành: Công nghệ chế biến thủy sản
Hệ đào tạo chính quy
STT

Nội dung
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vật chất của cơ sở
giáo dục cam kết
phục vụ người học
(như phòng học,
trang thiết bị, thư
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Cao đẳng
- Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam
đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương
đương.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Xét tuyển dựa vào kỳ thi THPT quốc gia (cả
cụm địa phương)
+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12
hoặc tương đương
- Trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất để
phục vụ cho người học: Diện tích đất của
trường hiện nay trên 4ha với 49 phòng học
(trong đó 35 phòng có trang bị máy chiếu, 3
phòng trang bị âm thanh); phòng máy tính có
360 máy, 01 phòng ngoại ngữ (Lab) và phòng
đa phương tiện: 60 máy tính.
- Thư viện rộng 576m2, 01 phòng internet
62m2 với 30 máy vi tính.
- Phòng thí nghiệm: 12 phòng; xưởng thực
tập, thực hành: 13 phòng đáp ứng được yêu
cầu thực hành, thực tập của HSSV toàn
trường; 01 nhà đa năng phục vụ các hoạt động
văn hóa, thể dục thể thao.
- Ký túc xá có 90 phòng đáp ứng nhu cầu hơn
800 HSSV.
- Hiện tại số lượng giảng viên giảng dạy các
môn học khoa học cơ bản ở tất cả các ngành
có 31 người, trong đó có 1 tiến sỹ, 25 thạc sỹ
và 5 đại học.
- Đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn cơ sở
ngành và chuyên ngành Công nghệ chế biến
thủy sản có 35 người, trong đó có 6tiến sỹ, 25
thạc sỹ, 4 kỹ sư
- Hằng năm, các CBGV được cử đi đào tạo,
bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn,
đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao
hơn nữa chất lượng đào tạo tại Trường.
- Có đầy đủ hệ thống phòng học, thư viện,
phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thực
nghiệm, khu học tập và sinh hoạt thể thao, sân
bóng đá đáp ứng đủ nhu cầu của HSSV.
- Có khu ký túc xá, với phòng ở khép kín,
thoáng mát, sạch sẽ phục vụ cho 70% nhu cầu
ở nội trú cho HSSV.
- Có nhà ăn tập thể phục vụ đủ nhu cầu ăn
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uống và các nhu yếu phẩm cho HSSV.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại
khóa, mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm, hỗ
trợ các hoạt động Câu lạc bộ, tổ chức cho
HSSV tham quan, dã ngoại trong và ngoài
thành phố Đà Nẵng.
- Tổ chức hàng năm các hoạt động giao lưu
giữa Doanh nghiệp và HSSV để tư vấn, giới
thiệu việc làm, tập huấn các kỹ năng xin việc,
cập nhật và cung cấp thông tin về việc làm
cho HSSV tốt nghiệp.- Gặp mặt tặng quà trao
học bổng cho HSSV thuộc diện chính sách,
HSSV nghèo học giỏi.
Tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng và
chính sách, pháp luật của nhà nước; Chấp
hành đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của công
dân; Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn
trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
Tham gia tích cực vào các hoạt động học tập,
nghiên cứu, cập nhật kiến thức; Quan hệ tốt
với cộng đồng, có đạo đức nghề nghiệp; Sẵn
sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác và giúp đỡ
đồng nghiệp.
* Kiến thức
- Vận dụng được kiến thức cơ bản về lý luận
chính trị, pháp luật, khoa học tự nhiên, khoa
học xã hội để làm cơ sở cho việc tiếp thu các
kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng
học tập ở trình độ cao hơn;
- Khai thác được kỹ năng thực hành một số
môn thể dục thể thao; kiến thức cơ bản về
đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an
ninh; kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết nhằm
bảo vệ và tăng cường sức khỏe, rèn luyện
nâng cao thể chất, bản lĩnh chính trị đáp ứng
yêu cầu lao động, giữ gìn trật tự, an toàn xã
hội và bảo vệ Tổ quốc.
- Áp dụng kiến thức nền tảng về nguyên liệu
và công nghệ chế biến thuỷ sản, quản lý và
kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn sản phẩm
thuỷ sản, ... để tiếp thu những kiến thức
chuyên môn của ngành chế biến thủy sản
(thủy sản lạnh đông, thủy sản khô, đồ hộp,
nước mắm, thuỷ sản giá trị gia tăng);
- Vận dụng được những kiến thức chuyên môn
về công nghệ chế biến và bảo quản sản phẩm
thủy sản, pháp luật thực phẩm, kiểm tra chất
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm để thực hiện
các kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực chế
biến thực phẩm đảm bảo hiệu quả và vệ sinh
an toàn thực phẩm.
*Kỹ năng
- Thực hiện được các thao tác công nghệ, vận
hành máy móc, thiết bị bảo quản và chế biến
thủy sản, đảm bảo an toàn, đúng yêu cầu kỹ
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thuật;
- Sử dụng được các biện pháp bảo đảm an
toàn thực phẩm và an toàn lao động trong bảo
quản và chế biến thủy sản;
- Phát hiện và xử lý được các sự cố thông
thường xảy ra trong quá trình bảo quản và chế
biến thủy sản;
- Thực hiện được công tác kiểm tra, đánh giá
chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và
thành phẩm trong quá trình bảo quản và chế
biến thủy sản;
- Tham gia hiệu quả vào quá trình lưu thông,
phân phối, marketing và kinh doanh sản phẩm
thủy sản.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề: Phân tích, tìm
hiểu nguyên nhân và hướng giải quyết các vấn
đề thông thường;
- Kỹ năng đánh giá: Tiếp nhận, đánh giá và
phản hồi các thông tin, ý tưởng, quan điểm;
- Kỹ năng giao tiếp: lắng nghe hiệu quả; trình
bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm; hợp tác và
giúp đỡ đồng nghiệp;
- Kỹ năng làm việc: có khả năng làm việc độc
lập; linh hoạt trong các hoàn cảnh mới, thay
đổi;
- Kỹ năng khởi tạo doanh nghiệp: có thể tự tạo
việc làm theo nhu cầu và năng lực của bản
thân;
* Yêu cầu về trình ngoại ngữ tin học
- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong giao tiếp
thông thường, trong công việc, học tập và
nghiên cứu tương đương trình độ Trung cấp bậc 3 tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam (tương thích với bậc B1 trong
CEFR);
- Sử dụng vi tính và các phần mềm ứng dụng
trong công việc, học tập và nghiên cứu …
tương đương trình độ B Tin học ứng dụng –
cấp Quốc gia.
- Các cơ sở chế biến, bảo quản và kinh doanh
thủy sản với vai trò là cán bộ kỹ thuật, cán bộ
quản lý sản xuất;
- Các cơ quan kiểm tra chất lượng và an toàn
thực phẩm thủy sản với vai trò là kỹ thuật viên
phân tích, kiểm tra chất lượng thủy sản;
- Các cơ sở nghiên cứu, tư vấn và đào tạo
trong lĩnh vực bảo quản, chế biến và kinh
doanh thủy sản với vai trò là kỹ thuật viên, tư
vấn viên;
- Các trung tâm, các sở, phòng,... thuộc tỉnh,
thành phố, quận, huyện với vai trò là cán bộ
chuyên môn về công nghệ chế biến thủy sản.
Ngoài ra, người học có thể tự tạo việc làm
theo nhu cầu và năng lực của bản thân.

Đà Nẵng, ngày 09tháng 11 năm 2015
Ngƣời lập biểu
(Đã ký)
Nguyễn Thị Kim Nguyên

Q.Hiệu trƣởng
(Đã ký)
Huỳnh Thị Kim Cúc

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNN
TRƢỜNG CAO ĐẲNG
LƢƠNG THỰC - THỰC PHẨM

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lƣợng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015 -2016
Ngành: Công nghệ sau thu hoạch
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- Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam
đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương
đương.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Xét tuyển dựa vào kỳ thi THPT quốc gia (cả
cụm địa phương)
+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12
hoặc tương đương
- Trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất để
phục vụ cho người học: Diện tích đất của
trường hiện nay trên 4ha với 49 phòng học
(trong đó 35 phòng có trang bị máy chiếu, 3
phòng trang bị âm thanh); phòng máy tính có
360 máy, 01 phòng ngoại ngữ (Lab) và phòng
đa phương tiện: 60 máy tính.
- Thư viện rộng 576m2, 01 phòng internet
62m2 với 30 máy vi tính.
- Phòng thí nghiệm: 12 phòng; xưởng thực
tập, thực hành: 13 phòng đáp ứng được yêu
cầu thực hành, thực tập của HSSV toàn
trường; 01 nhà đa năng phục vụ các hoạt động
văn hóa, thể dục thể thao.
- Ký túc xá có 90 phòng đáp ứng nhu cầu hơn
800 HSSV.
- Hiện tại số lượng giảng viên giảng dạy các
môn học khoa học cơ bản ở tất cả các ngành
có 31người, trong đó có 1 tiến sỹ, 25 thạc sỹ
và 5 đại học.
- Đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn cơ sở
ngành và chuyên ngành công nghệ sau thu
hoạch có 35 người, trong đó có 6 tiến sỹ, 25
thạc sỹ, 4đại học.
- Hằng năm, các CBGV được cử đi đào tạo,
bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn,
đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao
hơn nữa chất lượng đào tạo tại Trường.
- Có đầy đủ hệ thống phòng học, thư viện,
phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thực
nghiệm, khu học tập và sinh hoạt thể thao, sân
bóng đá đáp ứng đủ nhu cầu của HSSV.
- Có khu ký túc xá, với phòng ở khép kín,
thoáng mát, sạch sẽ phục vụ cho 70% nhu cầu
ở nội trú cho HSSV.
- Có nhà ăn tập thể phục vụ đủ nhu cầu ăn
uống và các nhu yếu phẩm cho HSSV.
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- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại
khóa, mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm, hỗ
trợ các hoạt động Câu lạc bộ, tổ chức cho
HSSV tham quan, dã ngoại trong và ngoài
thành phố Đà Nẵng.
- Tổ chức hàng năm các hoạt động giao lưu
giữa Doanh nghiệp và HSSV để tư vấn, giới
thiệu việc làm, tập huấn các kỹ năng xin việc,
cập nhật và cung cấp thông tin về việc làm
cho HSSV tốt nghiệp.- Gặp mặt tặng quà trao
học bổng cho HSSV thuộc diện chính sách,
HSSV nghèo học giỏi.
Tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng và
chính sách, pháp luật của nhà nước; Chấp
hành đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của công
dân; Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn
trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
Tham gia tích cực vào các hoạt động học tập,
nghiên cứu, cập nhật kiến thức; Quan hệ tốt
với cộng đồng, có đạo đức nghề nghiệp; Sẵn
sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác và giúp đỡ
đồng nghiệp.
* Kiến thức
- Vận dụng được kiến thức cơ bản về lý luận
chính trị, pháp luật, khoa học tự nhiên, khoa
học xã hội để làm cơ sở cho việc tiếp thu các
kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng
học tập ở trình độ cao hơn;
- Khai thác được kỹ năng thực hành một số
môn thể dục thể thao; kiến thức cơ bản về
đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an
ninh; kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết nhằm
bảo vệ và tăng cường sức khỏe, rèn luyện
nâng cao thể chất, bản lĩnh chính trị đáp ứng
yêu cầu lao động, giữ gìn trật tự, an toàn xã
hội và bảo vệ Tổ quốc.
- Áp dụng kiến thức nền tảng về công nghệ
sau thu hoạch, quản lý và kiểm tra chất lượng
vệ sinh an toàn thực phẩm... để tiếp thu những
kiến thức chuyên môn của ngành công nghệ
sau thu hoạch (chế biến sản phẩm sau chăn
nuôi, chế biến rau quả, chế biến hạt cốc,...)
- Vận dụng được những kiến thức chuyên môn
về công nghệ chế biến, bảo quản nông sản
thực phẩm, pháp luật thực phẩm, kiểm tra chất
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm để thực hiện
các kỹ năng nghề nghiệp trong lĩnh vực sau
thu hoạch, đảm bảo hiệu quả và vệ sinh an
toàn thực phẩm.
*Kỹ năng
- Thực hiện được các thao tác công nghệ, vận
hành máy móc, thiết bị bảo quản và chế biến
sản phẩm sau thu hoạch, đảm bảo an toàn,
đúng yêu cầu kỹ thuật;
- Sử dụng được các biện pháp bảo đảm an
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toàn thực phẩm và an toàn lao động trong bảo
quản và chế biến nông sản sau thu hoạch;
- Phát hiện và xử lý được các sự cố thông
thường xảy ra trong quá trình bảo quản và chế
biến nông sản sau thu hoạch;
- Thực hiện được công tác kiểm tra, đánh giá
chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và
thành phẩm trong quá trình bảo quản và chế
biến nông sản sau thu hoạch;
- Tham gia hiệu quả vào quá trình lưu thông,
phân phối, marketing và kinh doanh sản phẩm
sau thu hoạch.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề: Phân tích, tìm
hiểu nguyên nhân và hướng giải quyết các vấn
đề thông thường;
- Kỹ năng đánh giá: Tiếp nhận, đánh giá và
phản hồi các thông tin, ý tưởng, quan điểm;
- Kỹ năng giao tiếp: lắng nghe hiệu quả; trình
bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm; hợp tác và
giúp đỡ đồng nghiệp;
- Kỹ năng làm việc: có khả năng làm việc độc
lập; linh hoạt trong các hoàn cảnh mới, thay
đổi;
- Kỹ năng khởi tạo doanh nghiệp: có thể tự tạo
việc làm theo nhu cầu và năng lực của bản
thân;
* Yêu cầu về trình ngoại ngữ tin học
- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong giao tiếp
thông thường, trong công việc, học tập và
nghiên cứu tương đương trình độ Trung cấp bậc 3 tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam (tương thích với bậc B1 trong
CEFR);
- Sử dụng vi tính và các phần mềm ứng dụng
trong công việc, học tập và nghiên cứu …
tương đương trình độ B Tin học ứng dụng –
cấp Quốc gia.
- Các cơ sở bảo quản, chế biến và kinh doanh
nông sản với vai trò là cán bộ kỹ thuật, cán bộ
quản lý sản xuất;
- Các cơ quan kiểm tra chất lượng với vai trò
là kỹ thuật viên phân tích, kiểm tra chất lượng
nông sản;
- Các cơ sở nghiên cứu, tư vấn và đào tạo
trong lĩnh vực bảo quản, chế biến và kinh
doanh nông sản với vai trò là kỹ thuật viên, tư
vấn viên;
- Các trung tâm, các sở, phòng,... thuộc tỉnh,
thành phố, quận, huyện với vai trò là cán bộ
chuyên môn về công nghệ sau thu hoạch.
Ngoài ra, người học có thể tự tạo lập công
việc sản xuất và dịch vụ trong bảo quản chế
biến nông sản theo nhu cầu bản thân.

Ngƣời lập biểu
(Đã ký)
Nguyễn Thị Kim Nguyên

Đà Nẵng, ngày 09tháng 11 năm 2015
Q. Hiệu trƣởng
(Đã ký)
Huỳnh Thị Kim Cúc

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƢỜNG CAO ĐẲNG
LƢƠNG THỰC - THỰC PHẨM

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lƣợng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015 -2016
Ngành: Công nghệ quản lý chất lƣợng thực phẩm
Hệ đào tạo chính quy
STT
Nội dung
Tiến Thạc Đại
Cao đẳng
sỹ
sỹ
học
- Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam đã
tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương
đương.
Điều kiện tuyển
- Phương thức tuyển sinh:
I
sinh
+ Xét tuyển dựa vào kỳ thi THPT quốc gia (cả
cụm địa phương)
+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12
hoặc tương đương
- Trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất để
phục vụ cho người học: Diện tích đất của
trường hiện nay trên 4ha với 49 phòng học
(trong đó 35 phòng có trang bị máy chiếu, 3
phòng trang bị âm thanh); phòng máy tính có
Điều kiện cơ sở
360 máy, 01 phòng ngoại ngữ (Lab) và phòng
vật chất của cơ sở
đa phương tiện: 60 máy tính.
giáo dục cam kết
- Thư viện rộng 576m2, 01 phòng internet
II
phục vụ người học
62m2 với 30 máy vi tính.
(như phòng học,
- Phòng thí nghiệm: 12 phòng; xưởng thực tập,
trang thiết bị, thư
thực hành: 13 phòng đáp ứng được yêu cầu
viện ...)
thực hành, thực tập của HSSV toàn trường; 01
nhà đa năng phục vụ các hoạt động văn hóa,
thể dục thể thao.
- Ký túc xá có 90 phòng đáp ứng nhu cầu hơn
800 HSSV.
- Hiện tại số lượng giảng viên giảng dạy các
môn học khoa học cơ bản ở tất cả các ngành
có 32 người, trong đó có 1 tiến sỹ, 25 thạc sỹ
và 6 đại học.
- Đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn cơ sở
ngành và chuyên ngành Quản lý chất lượng
Đội ngũ giảng
thực phẩm có 34 người, trong đó có 5 tiến sỹ,
III
viên
25 thạc sỹ, 4 đại học (có 7 giảng viên đang
thực hiện nghiên cứu sinh trong nước và nước
ngoài)
- Hằng năm, các CBGV được cử đi đào tạo,
bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn,
đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao
hơn nữa chất lượng đào tạo tại Trường.

IV

Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh
hoạt cho người
học

V

Yêu cầu về thái độ
học tập của người
học

VI

Mục tiêu kiến
thức, kỹ năng,
trình độ ngoại ngữ
đạt được

- Có đầy đủ hệ thống phòng học, thư viện,
phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thực
nghiệm, khu học tập và sinh hoạt thể thao, sân
bóng đá đáp ứng đủ nhu cầu của HSSV.
- Có khu ký túc xá, với phòng ở khép kín,
thoáng mát, sạch sẽ phục vụ cho 70% nhu cầu
ở nội trú cho HSSV.
- Có nhà ăn tập thể phục vụ đủ nhu cầu ăn
uống và các nhu yếu phẩm cho HSSV.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại
khóa, mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm, hỗ
trợ các hoạt động Câu lạc bộ, tổ chức cho
HSSV tham quan, dã ngoại trong và ngoài
thành phố Đà Nẵng.
- Tổ chức hàng năm các hoạt động giao lưu
giữa Doanh nghiệp và HSSV để tư vấn, giới
thiệu việc làm, tập huấn các kỹ năng xin việc,
cập nhật và cung cấp thông tin về việc làm cho
HSSV tốt nghiệp.- Gặp mặt tặng quà trao học
bổng cho HSSV thuộc diện chính sách, HSSV
nghèo học giỏi.
Tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng và
chính sách, pháp luật của nhà nước; Chấp
hành đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của công
dân; Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn
trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
Tham gia tích cực vào các hoạt động học tập,
nghiên cứu, cập nhật kiến thức; Quan hệ tốt
với cộng đồng, có đạo đức nghề nghiệp; Sẵn
sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác và giúp đỡ
đồng nghiệp.
* Kiến thức
- Vận dụng được kiến thức cơ bản về lý luận
chính trị, pháp luật, khoa học tự nhiên, khoa
học xã hội để làm cơ sở cho việc tiếp thu các
kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng
học tập ở trình độ cao hơn;
- Khai thác được kỹ năng thực hành một số
môn thể dục thể thao; kiến thức cơ bản về
đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an
ninh; kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết nhằm
bảo vệ và tăng cường sức khỏe, rèn luyện nâng
cao thể chất, bản lĩnh chính trị đáp ứng yêu
cầu lao động, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và
bảo vệ Tổ quốc.
- Áp dụng các kiến thức cơ bản về quản lý
chất lượng, công nghệ chế biến và bảo quản
thực phẩm, các yếu tố ảnh hưởng đến chất
lượng sản phẩm thực phẩm, các kỹ thuật kiểm
soát chất lượng thực phẩm, các công cụ kiểm
tra, đánh giá chất lượng thực phẩm vào công
tác quản lý chất lượng thực phẩm;
- Vận d ụng được các nguyên tắc và các bước
xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo
HACCP trong quy trình chế biến thực phẩm ;

VII

Vị trí làm việc sau

các kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng
thực phẩm theo ISO 22000, SQF, BRC,... để
đảm bảo chất lượng th ực phẩm trong chuỗi
cung ứng từ sản phẩm nông nghiệp, qua quá
trình sản xuất, đến lưu thông phân phối;
- Nêu được các biện pháp khắc phục, phòng
ngừa những sai sót, yếu kém, những điểm
không phù hợp để đảm bảo chất lượng mong
muốn trong toàn bộ dây chuyền sản xuất và
chuỗi cung ứng thực phẩm.
*Kỹ năng
- Thực hiện được các bước áp dụng hệ thống
quản lý chất lượng thực phẩm theo HACCP
trong quy trình chế biến thực phẩm xác đị nh;
- Tham gia duy trì đảm bảo chất lượng thực
phẩm tại các cơ sở sản xuất và kinh doanh
thực phẩm;
- Sử dụng được các biểu mẫu và lưu trữ hồ sơ
quản lý chất lượng thực phẩm theo quy định;
- Thực hiện lấy mẫu, phân tích được các chỉ
tiêu chất lượng thực phẩm theo đúng quy
trình, đảm bảo an toàn, chính xác để đánh giá
chất lượng thực phẩm;
- Hướng dẫn, tuyên truyền việc thực hiện các
qui định về quản lý chất lượng và an toàn thực
phẩm theo pháp luật thực phẩm;
- Tham gia lập kế hoạch sản xuất, lập hồ sơ
thủ tục đăng ký chất lượng sản phẩm và truy
xuất nguồn gốc sản phẩm của doanh nghiệp
sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề: Phân tích, tìm
hiểu nguyên nhân và hướng giải quyết các vấn
đề thông thường;
- Kỹ năng đánh giá: Tiếp nhận, đánh giá và
phản hồi các thông tin, ý tưởng, quan điểm;
- Kỹ năng giao tiếp: lắng nghe hiệu quả; trình
bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm; hợp tác và
giúp đỡ đồng nghiệp;
- Kỹ năng làm việc: có khả năng làm việc độc
lập; linh hoạt trong các hoàn cảnh mới, thay
đổi;
- Kỹ năng khởi tạo doanh nghiệp: có thể tự tạo
việc làm theo nhu cầu và năng lực của bản
thân;
* Yêu cầu về trình ngoại ngữ tin học
- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong giao tiếp
thông thường, trong công việc, học tập và
nghiên cứu tương đương trình độ Trung cấp bậc 3 tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam (tương thích với bậc B1 trong
CEFR);
- Sử dụng vi tính và các phần mềm ứng dụng
trong công việc, học tập và nghiên cứu …
tương đương trình độ B Tin học ứng dụng –
cấp Quốc gia.
Có thể đảm nhận vai trò chuyên viên QC

khi tốt nghiệp ở
các trình độ

(kiểm soát chất lượng), QA (đảm bảo chất
lượng) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực
phẩm; chuyên viên tại các đơn vị nhà nước về
quản lý ngành thực phẩm như sở công thương,
sở y tế, các trung tâm y tế dự phòng, ... các
phòng ban quản lý chuyên ngành trực thuộc tại
các quận, huyện; hoặc tại các cơ sở giám định
chất lượng thực phẩm, các phòng kiểm nghiệm
chất lượng thực phẩm của các trung tâm, viện
nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng.
Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2015

Ngƣời lập biểu

Q. Hiệu trƣởng

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Nguyên

Huỳnh Thị Kim Cúc

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƢỜNG CAO ĐẲNG
LƢƠNG THỰC - THỰC PHẨM

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lƣợng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015 -2016
Ngành: Công nghệ thực phẩm
Hệ đào tạo chính quy
STT

Nội dung

I

Điều kiện tuyển
sinh

II

Điều kiện cơ sở
vật chất của cơ sở
giáo dục cam kết
phục vụ người học
(như phòng học,
trang thiết bị, thư
viện ...)

III

Đội ngũ
viên

IV

Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh
hoạt cho người
học

giảng

Tiến
sỹ

Thạc
sỹ

Đại
học

Cao đẳng
- Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam
đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương
đương.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Xét tuyển dựa vào kỳ thi THPT quốc gia (cả
cụm địa phương)
+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12
hoặc tương đương
- Trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất để
phục vụ cho người học: Diện tích đất của
trường hiện nay trên 4ha với 49 phòng học
(trong đó 35 phòng có trang bị máy chiếu, 3
phòng trang bị âm thanh); phòng máy tính có
360 máy, 01 phòng ngoại ngữ (Lab) và phòng
đa phương tiện: 60 máy tính.
- Thư viện rộng 576m2, 01 phòng internet
62m2 với 30 máy vi tính.
- Phòng thí nghiệm: 12 phòng; xưởng thực
tập, thực hành: 13 phòng đáp ứng được yêu
cầu thực hành, thực tập của HSSV toàn
trường; 01 nhà đa năng phục vụ các hoạt động
văn hóa, thể dục thể thao.
- Ký túc xá có 90 phòng đáp ứng nhu cầu hơn
800 HSSV.
- Hiện tại số lượng giảng viên giảng dạy các
môn học khoa học cơ bản ở tất cả các ngành
có 31 người, trong đó có 1 tiến sỹ, 25 thạc sỹ
và 5 đại học.
- Đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn cơ sở
ngành và chuyên ngành Quản lý thực phẩm có
35 người, trong đó có 6 tiến sỹ, 25 thạc sỹ, 4
đại học.
- Hằng năm, các CBGV được cử đi đào tạo,
bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn,
đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao
hơn nữa chất lượng đào tạo tại Trường.
- Có đầy đủ hệ thống phòng học, thư viện,
phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thực
nghiệm, khu học tập và sinh hoạt thể thao, sân
bóng đá đáp ứng đủ nhu cầu của HSSV.
- Có khu ký túc xá, với phòng ở khép kín,
thoáng mát, sạch sẽ phục vụ cho 70% nhu cầu
ở nội trú cho HSSV.
- Có nhà ăn tập thể phục vụ đủ nhu cầu ăn

V

Yêu cầu về thái độ
học tập của người
học

VI

Mục tiêu kiến
thức, kỹ năng,
trình độ ngoại ngữ
đạt được

uống và các nhu yếu phẩm cho HSSV.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại
khóa, mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm, hỗ
trợ các hoạt động Câu lạc bộ, tổ chức cho
HSSV tham quan, dã ngoại trong và ngoài
thành phố Đà Nẵng.
- Tổ chức hàng năm các hoạt động giao lưu
giữa Doanh nghiệp và HSSV để tư vấn, giới
thiệu việc làm, tập huấn các kỹ năng xin việc,
cập nhật và cung cấp thông tin về việc làm
cho HSSV tốt nghiệp.- Gặp mặt tặng quà trao
học bổng cho HSSV thuộc diện chính sách,
HSSV nghèo học giỏi.
Tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng và
chính sách, pháp luật của nhà nước; Chấp
hành đúng nghĩa vụ và trách nhiệm của công
dân; Có ý thức tổ chức kỷ luật lao động và tôn
trọng nội quy của cơ quan, doanh nghiệp;
Tham gia tích cực vào các hoạt động học tập,
nghiên cứu, cập nhật kiến thức; Quan hệ tốt
với cộng đồng, có đạo đức nghề nghiệp; Sẵn
sàng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác và giúp đỡ
đồng nghiệp.
* Kiến thức
- Vận dụng được kiến thức cơ bản về lý luận
chính trị, pháp luật, khoa học tự nhiên, khoa
học xã hội để làm cơ sở cho việc tiếp thu các
kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng
học tập ở trình độ cao hơn;
- Khai thác được kỹ năng thực hành một số
môn thể dục thể thao; kiến thức cơ bản về
đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an
ninh; kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết nhằm
bảo vệ và tăng cường sức khỏe, rèn luyện
nâng cao thể chất, bản lĩnh chính trị đáp ứng
yêu cầu lao động, giữ gìn trật tự, an toàn xã
hội và bảo vệ Tổ quốc.
- Áp dụng kiến thức nền tảng về công nghệ
chế biến thực phẩm, quản lý và kiểm tra chất
lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, ... để tiếp
thu những kiến thức chuyên môn sâu của
ngành công nghệ thực phẩm (bia, rượu,
đường, sữa, bánh kẹo, thuỷ sản, rau quả, hạt
cốc, v.v...)
- Vận dụng được những kiến thức chuyên môn
về công nghệ chế biến, bảo quản thực phẩm,
pháp luật thực phẩm, kiểm tra chất lượng vệ
sinh an toàn thực phẩm để thực hiện các kỹ
năng nghề nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm
đảm bảo hiệu quả và vệ sinh an toàn thực
phẩm.
*Kỹ năng
- Thực hiện được các thao tác công nghệ, vận
hành máy móc, thiết bị chế biến sản phẩm
thực phẩm đảm bảo an toàn đúng yêu cầu kỹ
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thuật;
- Sử dụng được các biện pháp bảo đảm an
toàn thực phẩm và an toàn lao động trong chế
biến, bảo quản nông sản thực phẩm;
- Phát hiện và xử lý được các sự cố thông
thường xảy ra trong quá trình chế biến, bảo
quản nông sản thực phẩm;
- Thực hiện được công tác kiểm tra, đánh giá
chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và
thành phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản
thực phẩm;
- Tham gia hiệu quả vào quá trình lưu thông,
phân phối, marketing và kinh doanh thực
phẩm.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề: Phân tích, tìm
hiểu nguyên nhân và hướng giải quyết các vấn
đề thông thường;
- Kỹ năng đánh giá: Tiếp nhận, đánh giá và
phản hồi các thông tin, ý tưởng, quan điểm;
- Kỹ năng giao tiếp: lắng nghe hiệu quả; trình
bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm; hợp tác và
giúp đỡ đồng nghiệp;
- Kỹ năng làm việc: có khả năng làm việc độc
lập; linh hoạt trong các hoàn cảnh mới, thay
đổi;
- Kỹ năng khởi tạo doanh nghiệp: có thể tự tạo
việc làm theo nhu cầu và năng lực của bản
thân;
* Yêu cầu về trình ngoại ngữ tin học
- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong giao tiếp
thông thường, trong công việc, học tập và
nghiên cứu tương đương trình độ Trung cấp bậc 3 tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam (tương thích với bậc B1 trong
CEFR);
- Sử dụng vi tính và các phần mềm ứng dụng
trong công việc, học tập và nghiên cứu …
tương đương trình độ B Tin học ứng dụng –
cấp Quốc gia.
- Thực hiện các thao tác công nghệ, vận hành
máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất
thực phẩm;
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng trong chuỗi
cung ứng thực phẩm từ nguyên liệu, qua quá
trình sản xuất, đến khâu lưu thông phân phối;
- Tham gia công tác bảo quản và đảm bảo chất
lượng lương thực thực phẩm;
- Tham gia vào quá trình lưu thông, phân phối
sản phẩm thực phẩm.
Đà Nẵng, ngày 09tháng 11 năm 2015
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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƢỜNG CAO ĐẲNG
LƢƠNG THỰC - THỰC PHẨM

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lƣợng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng năm học 2015 - 2016
Ngành: Phát triển nông thôn
Hệ đào tạo chính quy
STT

Nội dung

I

Điều kiện tuyển
sinh

II

Điều kiện cơ sở
vật chất của cơ sở
giáo dục cam kết
phục vụ người học
(như phòng học,
trang thiết bị, thư
viện ...)

III

Đội ngũ
viên

IV

Các hoạt động hỗ
trợ học tập, sinh
hoạt cho người
học

giảng

Tiến
sỹ

Thạc
sỹ

Đại
học

Cao đẳng
- Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam
đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương
đương.
- Phương thức tuyển sinh:
+ Xét tuyển dựa vào kỳ thi THPT quốc gia (cả
cụm địa phương)
+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12
hoặc tương đương
- Trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất để
phục vụ cho người học: Diện tích đất của
trường hiện nay trên 4ha với 49 phòng học
(trong đó 35 phòng có trang bị máy chiếu, 3
phòng trang bị âm thanh); phòng máy tính có
360 máy, 01 phòng ngoại ngữ (Lab) và phòng
đa phương tiện: 60 máy tính.
- Thư viện rộng 576m2, 01 phòng internet
62m2 với 30 máy vi tính.
- Phòng thí nghiệm: 12 phòng; xưởng thực
tập, thực hành: 13 phòng đáp ứng được yêu
cầu thực hành, thực tập của HSSV toàn
trường; 01 nhà đa năng phục vụ các hoạt động
văn hóa, thể dục thể thao.
- Ký túc xá có 90 phòng đáp ứng nhu cầu hơn
800 HSSV.
- Hiện tại số lượng giảng viên giảng dạy các
môn học khoa học cơ bản ở tất cả các ngành
có 31 người, trong đó có 1 tiến sỹ, 25 thạc sỹ
và 5 đại học.
- Đội ngũ giảng viên giảng dạy các môn cơ sở
ngành và chuyên ngành Phát triển nông thôn
có 35 người, trong đó có 6 tiến sỹ, 25 thạc sỹ,
4 đại học.
- Hằng năm, các CBGV được cử đi đào tạo,
bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn,
đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao
hơn nữa chất lượng đào tạo tại Trường.
- Có đầy đủ hệ thống phòng học, thư viện,
phòng thí nghiệm, xưởng thực hành, thực
nghiệm, khu học tập và sinh hoạt thể thao, sân
bóng đá đáp ứng đủ nhu cầu của HSSV.
- Có khu ký túc xá, với phòng ở khép kín,
thoáng mát, sạch sẽ phục vụ cho 70% nhu cầu
ở nội trú cho HSSV.
- Có nhà ăn tập thể phục vụ đủ nhu cầu ăn
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Yêu cầu về thái độ
học tập của người
học

VI

Mục tiêu kiến
thức, kỹ năng,
trình độ ngoại ngữ
đạt được

uống và các nhu yếu phẩm cho HSSV.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại
khóa, mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm, hỗ
trợ các hoạt động Câu lạc bộ, tổ chức cho
HSSV tham quan, dã ngoại trong và ngoài
thành phố Đà Nẵng.
- Tổ chức hàng năm các hoạt động giao lưu
giữa Doanh nghiệp và HSSV để tư vấn, giới
thiệu việc làm, tập huấn các kỹ năng xin việc,
cập nhật và cung cấp thông tin về việc làm
cho HSSV tốt nghiệp.- Gặp mặt tặng quà trao
học bổng cho HSSV thuộc diện chính sách,
HSSV nghèo học giỏi.
- Yêu nghề, có ý thức quan tâm đến cộng
đồng, có tinh thần trách nhiệm, không ngại
khó khăn;
- Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng
cao trình độ, đáp ứng yêu cầu của công việc;
- Luôn có ý thức chấp hành tốt các quy đị nh
của nhà nước và địa phương về thuế , quy định
về hoạt động kinh doanh , sử dụng đấ t đai, tài
nguyên và quản lý lao động;
- Có trách nhiệm đối với sản phẩm làm ra,
đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ
môi trường sinh thái và bảo vệ nền nông
nghiệp bền vững.
* Kiến thức
- Vận dụng được kiến thức cơ bản về lý luận
chính trị, pháp luật, khoa học tự nhiên, khoa
học xã hội để làm cơ sở cho việc tiếp thu các
kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng
học tập ở trình độ cao hơn;
- Khai thác được kỹ năng thực hành một số
môn thể dục thể thao; kiến thức cơ bản về
đường lối quân sự, công tác quốc phòng, an
ninh; kỹ năng quân sự, an ninh cần thiết nhằm
bảo vệ và tăng cường sức khỏe, rèn luyện
nâng cao thể chất, bản lĩnh chính trị đáp ứng
yêu cầu lao động, giữ gìn trật tự, an toàn xã
hội và bảo vệ Tổ quốc.
- Vận dụng được kiến thức cơ bản về nguyên
lý phát triển và các quy luật phát triển kinh tế,
xã hội trong nông nghiệp nông thôn, phương
pháp tổ chức và phát triển cộng đồng, chính
sách phát triển nông thôn vào xây dựng, phát
triển nông thôn theo đúng định hướng, chiến
lược phát triển thích ứng với nhu cầu của xã
hội và phát triển bền vững;
- Trình bày được cách tổ chức sản xuất, kinh
doanh sản phẩm nông nghiệp; cách thức quản
lý nông trại, hợp tác xã nông nghiệp và biện
pháp phát triển kinh tế nông hộ;
- Mô tả được quy trình sản xuất một số loại
cây trồng, vật nuôi an toàn, đảm bảo chất
lượng, đúng tiêu chuẩn;

- Áp dụng được các phương pháp và công cụ
phù hợp trong việc tổ chức đánh giá nông
thôn, tổ chức công tác phát triển nông thôn ở
các cấp;
- Trình bày được các nội dung cơ bản về xây
dựng, thực hiện, kiểm tra, giám sát và đánh
giá dự án, kế hoạch phát triển nông thôn, công
tác khuyến nông;
- Áp dụng được phương pháp phù hợp trong
xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển nông
thôn và tham gia thiết kế đề tài nghiên cứu
phát triển nông thôn.
*Kỹ năng
- Sử dụng thành thạo một số phương pháp để
đánh giá nông thôn;
- Thu thập và xử lý được số liệu thống kê kinh
tế xã hội, số liệu về đánh giá nông thôn phục
vụ cho các chương trình, dự án phát triển
nông thôn;
- Xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch
phát triển kinh tế nông hộ, nông trại và tham
gia tổ chức quản lý các loại hình sản xuất;
- Tham gia sản xuất, kinh doanh sản phẩm
trang trại và đánh giá sơ bộ hiệu quả kinh
doanh trang trại;
- Tham gia xây dựng, thực hiện, kiểm tra,
giám sát và đánh giá được kế hoạch, chương
trình dự án đơn giản, kế hoạch phát triển nông
thôn và công tác khuyến nông ở cơ sở;
- Thực hiện được công tác tuyên truyền, tư
vấn cho nông dân một số vấn đề về phát triển
nông nghiệp, nông thôn;
- Phát huy vai trò của cộng đồng trong quản lý
tài nguyên thiên nhiên.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề: Phân tích, tìm
hiểu nguyên nhân và hướng giải quyết các vấn
đề thông thường;
- Kỹ năng đánh giá: Tiếp nhận, đánh giá và
phản hồi các thông tin, ý tưởng, quan điểm;
- Kỹ năng giao tiếp: lắng nghe hiệu quả; trình
bày, trao đổi và bảo vệ quan điểm; hợp tác và
giúp đỡ đồng nghiệp;
- Kỹ năng làm việc: có khả năng làm việc độc
lập; linh hoạt trong các hoàn cảnh mới, thay
đổi;
* Yêu cầu về trình ngoại ngữ tin học
- Sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong giao tiếp
thông thường, trong công việc, học tập và
nghiên cứu tương đương trình độ Trung cấp bậc 3 tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại
ngữ Việt Nam (tương thích với bậc B1 trong
CEFR);
- Sử dụng vi tính và các phần mềm ứng dụng
trong công việc, học tập và nghiên cứu …
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tương đương trình độ B Tin học ứng dụng –
cấp Quốc gia.
Sinh viên tốt nghiệp ngành Phát triển nông
thôn, sau khi ra trường có khả năng làm việc
tại các cơ quan như:
- Các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến
phát triển nông thôn, đặc biệt là cơ quan của
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ở
các cấp.
- Trung tâm khuyến nông quốc gia; Trung tâm
khuyến nông các tỉnh; Trạm khuyến nông
huyện và các chi Cục: trồng trọt, chăn nuôi,
phát triển nông thôn, bảo vệ thực vật, quản lý
chất lượng nông lâm thủy sản …
- Các tổ chức kinh tế có liên quan đến phát
triển nông thôn và khuyến nông (Doanh
nghiệp nông nghiệp; Trang trại; Các hợp tác
xã,...).
- Các trường, viện; Các tổ chức nghiên cứu
và chuyển giao liên quan đến phát triển nông
nghiệp, nông thôn.
- Các tổ chức xã hội và nghề nghiệp về nông
nghiệp và phát triển nông thôn (các hiệp hội,
các tổ chức chính phủ và phi chính phủ).
Đà Nẵng, ngày 09 tháng 11 năm 2015
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