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Đảng bộ Khối 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Hồng hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí 
& Đảm bảo chất lượng giáo dục - Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. Đồng 
chí luôn nghiêm túc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh, thể hiện trong công việc, trong giảng dạy và trong cuộc sống hàng 
ngày.

Với vai trò phụ trách mảng đảm bảo chất lượng, đồng chí luôn chú trọng đổi 
mới, cải tiến để công việc đơn giản và hiệu quả hơn. Hoạt động khảo sát các bên có 
liên quan được duy trì thực hiện hàng năm, giúp Nhà trường thu thập được thông 
tin phản hồi từ người học, giảng viên, nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo. Kết 
quả của các hoạt động khảo sát không chỉ giúp Trường thu thập được thông tin về 
tình hình việc làm của học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp, nhu cầu của nhà 
tuyển dụng về chất lượng đào tạo mà qua đó còn giúp Trường xác định quy mô 
tuyển sinh của các ngành nghề tại địa phương. Từ năm 2017 - 2019, đồng chí đã 
tham gia tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp cấp trường 
hàng năm và tổ chức thực hiện đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ch 06 
ngành nghề tại Trường. Trong giảng dạy, đồng chí luôn có ý thức nâng cao chất 
lượng bài giảng, cập nhật những nội dung mới, nghiên cứu đổi mới phương pháp, 
ứng dụng công nghệ thông tin để tiết học đạt hiệu quả, thu hút học sinh sinh viên 
hơn. Thường xuyên trao đổi, giới thiệu các phương pháp giảng dạy hiệu quả cho 
các đồng nghiệp trong tổ chuyên môn; đồng thời tự nguyện tham gia Hội thi giáo 
viên dạy giỏi cấp trường và đều đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, đồng chí còn tham 
mưu thực hiện chuyên đề “Lắng nghe trong công việc” tổ chức sinh hoạt trong Chi 
bộ nhằm thảo luận và đưa ra các giải pháp thực hiện tại nơi làm việc. 

 Đồng chí cũng luôn chủ động, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Năm 
học 2018 - 2019, đồng chí đã cùng đồng nghiệp triển khai thực hiện đề tài khoa 
học “Ứng dụng phần mền Access trong thu nhập và quản lý dữ liệu chất lượng các 
chương trình đào tạo trọng điểm của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận”. 
Năm học 2019 - 2020, bản thân có đề tài khoa học về “Đánh giá, điều chỉnh ngân 
hàng đề thi kết thúc học phần đánh giá trong Giáo dục Mầm non, bậc cao đảng, hệ 
chính quy, hình thức trắc nghiệm”. 

Với những nỗ lực, phấn đấu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, năm 
2018 - 2019, đồng chí đã được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, xếp 
loại chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; năm 2018 được Ban Thường vụ 
Đảng ủy Khối công nhận đảng viên đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 
năm liền (năm 2014 - 2019); năm 2019 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước. Đồng chí đã được Ban 
Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng điển hình 
tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về 
“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai
đoạn 2018 - 2020./. 


