SỞ GIÁO DỤC V À ĐÀO TẠO
TRƯỜNG TRUNG CẤP – KINH TẾ DU LỊCH HOA SỮA

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng thực tế
I. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH:
1.Hệ TCCN:
- Trình độ: Học sinh đã tôt nghiệp THPT hoặc tương đương.
-Đối tượng học:
+ Tất cả học sinh có nhu cầu học.
+ Các đối tượng ưu tiên: Dân tộc rất ít người ở vùng sâu, vùng xa và biên giới hải đảo; Mồ côi
cha mẹ không nơi nương tựa; Con liệt sĩ; Con gia đình nghèo (Có sổ hoặc chưa có sổ theo QĐ 09/2011TTg); Con gia đình có bố mẹ ly dị không nơi nương tựa hoặc ở với ông bà nhưng khó khăn về kinh tế;
Tổ chức xã hội như: Trung tâm bảo trợ xã hội, Làng trẻ, Mái ấm; Nạn nhân chất độc hóa học, nạn nhân
của thiên tai dịch dọa ...
2.Hệ Sơ cấp:
- Trình độ: Học sinh tốt nghiệp từ THCS trở lên.
- Đối tượng học:
+ Tất cả học sinh có nhu cầu học.
+ Các đối tượng ưu tiên: Dân tộc rất ít người ở vùng sâu, vùng xa và biên giới hải đảo; Mồ côi
cha mẹ không nơi nương tựa; Con gia đình nghèo (Có sổ hoặc chưa có sổ theo QĐ 09/2011-TTg); Tổ
chức xã hội như: Trung tâm bảo trợ xã hội, Làng trẻ, Mái ấm; Nạn nhân chất độc hóa học, con liệt sĩ;
Con gia đình có bố mẹ bị khuyết tật nhưng khó khăn về kinh tế (Có xác nhận của địa phương); Con gia
đình cận nghèo có hộ khẩu ở Hà Nội; Dân tộc thiểu số (nằm trong vùng 60 huyện nghèo của cả nước
theo QĐ 30a/2008-TTg); Con gia đình có bố mẹ ly dị không nơi nương tựa hoặc ở với ông bà nhưng
khó khăn về kinh tế; Con gia đình nghèo (có xác nhận của địa phương nằm trong vùng 60 huyện nghèo
của cả nước theo QĐ 30a/2008-TTg); Con Thương binh ¼, 2/4; Con bệnh binh 1/3; Học sinh Khiếm
thính và khuyết tật vận động nhẹ; Con thương binh ¾, 4/4; Con bệnh binh 2/3, 3/3; Mồ côi cha hoặc
mẹ; Nạn nhân bị thiên tai – dịch – họa – bạo hành.
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:
2.1.Chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp:
Trường Trung cấp KT – DL Hoa Sữa hiện có 05 ngành đào tạo theo hình thức chính quy:
- Kỹ thuật chế biến món ăn.
- Quản trị nhà hàng
Hình thức đào tạo:
- Chính quy
- Văn bằng hai (đối với các học sinh đã học xong chương trình trung cấp ở các trường khác)
2.2.Chương trình đào tạo Sơ cấp nghề:
- Kỹ thuật chế biến món ăn Á
- Kỹ thuật chế biến món ăn Âu
- Nghề Bánh mỳ - Bánh ngọt
- Nghiệp vụ lưu trú (Buồng phòng)
- Nghiệp vụ phục vụ Bàn
- Nghề May, thêu (Dành cho học sinh khiếm thính và khuyết tật vận động nhẹ)
III. YÊU CẦU THÁI ĐỘ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH:

1- Thái độ của người học trong thời gian học tại trường (Vân dụng Quy chế rèn luyện học sinh,
sinh viên/ quy chế 42/2007 của BGD & ĐT ban hành)
- Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập
- Có ý thức chấp hành nội quy, quy chế trường
- Có ý thức tham gia các hoạt động tập thể do nhà trường và các cấp phát động
- Có ý thức kỷ luật, tiết kiệm, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động
- Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm
- Có lòng yêu và đam mê với nghề, có ý thức học tập và rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên
môn
2- Trong thời gian học tập tại Trường học sinh cần:
- Có ý thức vượt khó vươn lên trong học tập
- Có ý thức chấp hành Nội quy, quy chế của nhà trường.
- Có ý thức tham gia tích cực các hoạt động đoàn thể của trường
- Có phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng
- Có động cơ học tập, làm việc trong sáng và rõ ràng.
IV. CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ HỌC TẬP, SINH HOẠT CỦA NGƯỜI HỌC Ở TRƯỜNG
HOA SỮA:
1. Tổ chức tuần sinh hoạt công dân – học sinh đầu khóa cho học sinh mới nhập học để hiểu rõ tình hình
chính trị, chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước, các quy định của Trường Trung cấp Kinh tế - Du
lịch Hoa Sữa: Quy chế Đào tạo, Quy chế học sinh sinh viên, Quy định Nội trú… cho toàn bộ sinh
viên, các thông tin liên quan đến tình hình của Trường, các thay đổi về chương trình và kế hoạch đào
tạo, các chế độ chính sách xã hội đối với SV.
2. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao cho sinh viên:
- Văn hoá, văn nghệ: Tổ chức Hội thi tiếng hát sinh viên, Hội diễn văn nghệ kỷ niệm ngày lập trường
8/11 và ngày 20/11; Tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ như ngày học sinh sinh viên 9/1, ngày
thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản HCM 26/3, ngày sinh nhật Bác 19/5; ngày 22/12, ngày 31/12
(tổ chức đón năm mới dương lịch)…
- Thể thao: Tổ chức Giải bóng bóng đá, giải điền kinh do Đoàn trường tổ chức
- Hoạt động xã hội: Phối hợp với các tổ chức xã hội, các cơ quan chức năng của thành phố tuyên
truyền, vận động học sinh thực hiện tốt nếp sống văn minh, lành manh, tuân thủ pháp luật của nhà
nước; Nhà trường tổ chức các hoạt động khóa dạy học sinh về Sức khỏe sinh sản và phòng chống
HIV/AIDS, luật an toàn giao thông.
3. Phối hợp với chính quyền và công an của Phường Lĩnh Nam và Thành phố Hà Nội xây dựng kế
hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho học sinh cả ở Nội trú và ngoại trú; giải quyết
kịp thời các vụ việc liên quan đến học sinh.
4. Trường xây dựng hệ thống phát thanh toàn trường nhằm thông báo kịp thời các văn bản, công văn
mới cho sinh viên; duy trì liên tục và có hiệu quả các buổi tư vấn tâm lý cho học sinh để giải tỏa các
khúc mắc của học sinh về cuộc sống, học tập, tình bạn, tình yêu.
5. Thực hiện các chế độ chính sách kịp thời, thỏa đáng cho học sinh (Miễn phí đào tạo, miễn phí ăn - ở
nội trú theo đối tượng ưu tiên đối với học sinh học hệ từ thiện)
6. Theo dõi và đề xuất các hình thức khen thưởng và kỷ luật học sinh chính xác, kịp thời.
7. Hỗ trợ học sinh các dịch vụ - phương tiện sinh hoạt vui chơi ngoài giờ học: Căng tin tự quản do Đoàn
trường quản lý, các sân thể dục, thể thao...
9. Thư viện với mặt bằng rộng rãi, được tăng cường số lượng đầu sách, chủng loại tài liệu, ngày càng
tạo thuận lợi cho sinh viên khi tiếp cận

10. Các chương trình hỗ trợ học theo các giai đoạn học trong trường: Kỹ năng mềm, tâm lý học đường,
y tế cộng đồng, kỹ năng tiếp cận doanh nghiệp…
V. ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA TRƯỜNG HOA SỮA CAM KẾT PHỤC VỤ HỌC
SINH (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...) (Theo biểu 18)
VI. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ, PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ CỦA CƠ SỞ
GIÁO DỤC (Theo biểu 19)
VII. MỤC TIÊU, KIẾN THỨC, KỸ NĂNG, TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ ĐẠT ĐƯỢC.
Được quy định trong Chuẩn đầu ra của Trường ban hành kèm theo quyết định số 36/QĐ – THS ngày 18
tháng 9 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa theo đó học viên tốt nghiệp
Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Hoa Sữa phải có Tiếng Anh trình độ A và Tiếng Anh chuyên ngành phục
vụ nhà hàng khách sạn (đối với học sinh học chuyên ngành Quản trị nhà hàng).
VIII. VỊ TRÍ LÀM VIỆC SAU KHI TỐT NGHIỆP CÁC NGÀNH VÀ KHÓA HỌC.
Học sinh sau khi tốt nghiệp tại Trường Hoa Sữa, tùy theo hệ và nghề đào tạo.
có thể đảm nhận các vị trí công việc sau:
- Quản lý bếp
- Quản lý điều hành
- Tổ trưởng (trong bếp)
- Giám sát nhà hàng
- Bếp phó
- Nhân viên bàn, bar
- Phụ bếp
- Nhân viên May, thêu
- Nhân viên kế toán...

Hiệu trưởng

Vũ Triệu Quân

