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BÁO CÁO CÔNG KHAI 

ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT 

A. Trụ sở chính 

1. Tên cơ sở đăng ký: Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics.  

Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh (nếu có): Viettronics Technology College.  

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 118 Cát Bi - Hải An - Hải Phòng. 

Điện thoại: :  02253 726972, Fax: 0313 726972                      

Website: http://viettronics.edu.vn,  Email: vanphong@viettronics.edu.vn, 

3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp số: Số 2445/QĐ-BGD&ĐT 

Ngày, tháng, năm cấp: Ngày 29 tháng 5 năm 2003. 

I.Ngành, nghề: Điện công nghiệp 

Trình độ đào tạo: Sơ cấp  

Quy mô tuyển sinh/năm: 135 

1. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 

a) Cơ sở vật chất 

- Số phòng học lý thuyết chuyên môn: 02 phòng 

- Số phòng/xưởng thực hành, thực tập: 06 phòng  

b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo 

TT Tên thiết bị đào tạo Đơn vị Số lượng 

1 Máy tính chủ Bộ 02 

2 Máy tính học sinh thực hành có nối mạng Internet Bộ 60 

3 Máy chiếu Bộ 02 

4 Phòng thực hành Điện cơ bản 
Phòng 01 

5 Phòng thực hành Điện tử 
Phòng 01 
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6 Phòng thực hành điện tử viễn thông 
Phòng 01 

7 Phòng thực hành PLC 
Phòng 01 

8 Xưởng thực hành điện - điện tử 
Xưởng 01 

9 Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tự động hóa 
Phòng 01 

2. Nhà giáo 

a) Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 09 giáo viên 

b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi:  15 học sinh/ 1 giáo 

viên 

c) Nhà giáo cơ hữu: 07 giáo viên 

d) Nhà giáo thỉnh giảng: 01 giáo viên 

 

II. Ngành, nghề: Điện dân dụng 

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 

Quy mô tuyển sinh/năm: 135 

1. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 

a) Cơ sở vật chất 

- Số phòng học lý thuyết chuyên môn: 02 phòng 

- Số phòng/xưởng thực hành, thực tập: 06 phòng  

b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo 

TT Tên thiết bị đào tạo Đơn vị Số lượng 

1 Máy tính chủ Bộ 02 

2 Máy tính học sinh thực hành có nối mạng Internet Bộ 60 

3 Máy chiếu Bộ 02 

4 Phòng thực hành Điện cơ bản 
Phòng 01 

5 Phòng thực hành Điện tử 
Phòng 01 

6 Phòng thực hành điện tử viễn thông 
Phòng 01 

7 Phòng thực hành PLC 
Phòng 01 

8 Xưởng thực hành điện - điện tử 
Xưởng 01 

9 Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tự động hóa 
Phòng 01 



2. Nhà giáo 

a) Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 08 giáo viên 

b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 17 học sinh/1 giáo 

viên 

c) Nhà giáo cơ hữu: 07giáo viên  

d) Nhà giáo thỉnh giảng: 01 giáo viên 

III. Ngành, nghề: Điện tử công nghiệp 

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 

Quy mô tuyển sinh/năm: 135 

1. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 

a) Cơ sở vật chất 

- Số phòng học lý thuyết chuyên môn: 02 phòng 

- Số phòng/xưởng thực hành, thực tập: 06 phòng  

b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo 

TT Tên thiết bị đào tạo Đơn vị Số lượng 

1 Máy tính chủ Bộ 02 

2 Máy tính học sinh thực hành có nối mạng Internet Bộ 60 

3 Máy chiếu Bộ 02 

4 Phòng thực hành Điện cơ bản 
Phòng 01 

5 Phòng thực hành Điện tử 
Phòng 01 

6 Phòng thực hành điện tử viễn thông 
Phòng 01 

7 Phòng thực hành PLC 
Phòng 01 

8 Xưởng thực hành điện - điện tử 
Xưởng 01 

9 Trung tâm nghiên cứu ứng dụng tự động hóa 
Phòng 01 

2. Nhà giáo 

a) Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 07 giáo viên 

b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi:  19 học sinh/ 1 giáo 

viên 

c) Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng 

dạy/năm)  

IV. Ngành, nghề: Kế toán doanh nghiệp 

Trình độ đào tạo: Sơ cấp  



Quy mô tuyển sinh/năm: 90 

1. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 

a) Cơ sở vật chất 

- Số phòng học lý thuyết chuyên môn: 01 phòng 

- Số phòng/xưởng thực hành, thực tập: 01 phòng (01phòng thực hành kế toán trên 

excel và phần mền kế toán Misa cài đặt internet) 

b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo 

TT Tên thiết bị đào tạo Đơn vị Số lượng 

1 Máy tính chủ Bộ 01 

2 Máy tính học sinh thực hành có nối mạng Internet Bộ 30 

3 Máy chiếu Bộ 02 

4 
01 phòng thực hành trên excel và phần mền kế toán  

Misa 2020 
Bộ 30 

 

2. Nhà giáo 

a) Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 07 giáo viên 

b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi:  13 học sinh/giáo 

viên 

c) Nhà giáo cơ hữu: 05 giáo viên 

d) Nhà giáo thỉnh giảng : 02 giáo viên 

 

V. Ngành, nghề: Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) 

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 

Quy mô tuyển sinh/năm: 90 

1. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 

a) Cơ sở vật chất 

- Số phòng học lý thuyết chuyên môn: 02 phòng 

- Số phòng/xưởng thực hành, thực tập: 04 phòng (02 phòng thực hành máy tính có nối 

mạng LAN, Internet; 02 phòng thực hành cấu trúc máy tính) 

b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo 

TT Tên thiết bị đào tạo Đơn vị Số lượng 

1 Máy tính chủ  Bộ 02 

2 Máy tính học sinh thực hành có nối mạng LAN, 

Internet 

Bộ 60 

3 Máy chiếu Bộ 02 

4 02 phòng thực hành cấu trúc máy tính Bộ  60 



2. Nhà giáo 

a) Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 5 giáo viên 

b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 18 học sinh/giáo 

viên 

c) Nhà giáo cơ hữu : 3 giáo viên 

d) Nhà giáo thỉnh giảng: 02 giáo viên 

VI. Ngành, nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 

Quy mô tuyển sinh/năm: 90 

1. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 

a) Cơ sở vật chất 

- Số phòng học lý thuyết chuyên môn: 02 phòng 

- Số phòng/xưởng thực hành, thực tập: 04 phòng (02 phòng thực hành máy tính có nối 

mạng LAN, Internet; 02 phòng thực hành cấu trúc máy tính) 

b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo 

TT Tên thiết bị đào tạo Đơn vị Số lượng 

1 Máy tính chủ  Bộ 02 

2 Máy tính học sinh thực hành có nối mạng LAN, 

Internet 

Bộ 
60 

3 Máy chiếu Bộ 02 

4 02 phòng thực hành cấu trúc máy tính Bộ  60 

5 02 Máy chủ và các thiết bị mạng (Router, Modem, 

Repeater, Switch, NIC, …) 

Bộ 
02 

2. Nhà giáo 

a) Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 05 giáo viên 

b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 18  học sinh/giáo 

viên 

c) Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng 

dạy/năm): 03 giáo viên 

d) Nhà giáo thỉnh giảng: 02 giáo viên 

 

VII. Ngành, nghề: Quản trị mạng máy tính 

Trình độ đào tạo: Sơ cấp  

Quy mô tuyển sinh/năm: 90  

1. Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo 



a) Cơ sở vật chất 

- Số phòng học lý thuyết chuyên môn: 02 phòng 

- Số phòng/xưởng thực hành, thực tập: 04 phòng (02 phòng thực hành máy tính có nối 

mạng LAN, Internet; 02 phòng thực hành cấu trúc máy tính) 

b) Thiết bị, dụng cụ đào tạo 

TT Tên thiết bị đào tạo Đơn vị Số lượng 

1 Máy tính chủ  Bộ 02 

2 Máy tính học sinh thực hành có nối mạng LAN, 

Internet 

Bộ 
60 

3 Máy chiếu Bộ 02 

4 02 phòng thực hành cấu trúc máy tính Bộ  60 

5 02 Máy chủ và các thiết bị mạng (Router, Modem, 

Repeater, Switch, NIC, …) 

Bộ 
02 

 

2. Nhà giáo 

a) Tổng số nhà giáo của từng ngành, nghề: 05 giáo viên 

b) Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên, giảng viên quy đổi: 18  học sinh/giáo 

viên 

c) Nhà giáo cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số giờ giảng 

dạy/năm): 03 giáo viên 

d) Nhà giáo thỉnh giảng: 02 giáo viên 

B. Phân hiệu/địa điểm đào tạo (nếu có): Không. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu: VT, P.ĐT&CTHSSV 

   Q. HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 
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