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BÁO CÁO  
Công khai các điều kiện đảm bảo tổ chức hoạt động Giáo dục nghề nghiệp 

 

 

1. Tên, địa chỉ, Trụ sở chính, Điện thoại, Fax, Email, Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có).  

1.1. Tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường Trung cấp Chuyên Nghiệp Bà Rịa 

1.2. Địa chỉ: 144, Tôn Đức Thắng, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu 

1.2.1. Trụ sở chính: 144, Tôn Đức Thắng, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh 

Bà Rịa – Vũng Tàu 

1.3. Điện thoại: 0254.3844444  Email: phuoctho@brc.edu.vn  

 

2. Tổng số cán bộ, nhà giáo, người lao động: 29 người.  

Trong đó: 

- Nhà giáo: 22  người 

- Cán bộ quản lý: 05 người. 

- Viên chức, người lao động khác: 2 người. 

3. Cơ cấu, tổ chức bộ máy:  

- Cơ cấu, tổ chức bộ máy của đơn vị:  

 

Trường hiện có 4 khoa và đào tạo 17 chuyên ngành 

 

- Thủ trưởng đơn vị (thông tin cá nhân của thủ trưởng đơn vị): 

Ông Nguyễn Văn Việt;   Chức vụ: Hiệu trưởng; 

Năm sinh: 1974;  Học vị: Tiến sỹ Khoa học. 
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4. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Giáo dục nghề nghiệp: 

Giấy Chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục Nghề nghiệp số: 41/GCNĐKHĐ-

SLĐTBXH của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp ngày 11/08/2017. 

5. Đội ngũ giáo viên: 

- Tổng số giáo viên hiện có: 31 người (trong đó: 22 giáo viên cơ hữu, 09 Giáo viên thỉnh 

giảng). 

 - Chất lượng đội ngũ giáo viên: 

 + Về trình độ chuyên môn, kỹ thuật:  

Trong đó: Tiến sỹ 06, Thạc sỹ 09, Đại học 14, Trung cấp 02. 

 + Về nghiệp vụ sư phạm dạy nghề: (Đại học sư phạm kỹ thuật; Cao đẳng sư phạm kỹ thuật; 

Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề). Các giáo viên giảng dạy của trường khi tham gia giảng dạy 

đều có chứng chỉ sự phạm. 

 7. Xây dựng chương trình đào tạo, biểu mẫu, sổ sách quản lý đào tạo: 

- Việc xây dựng chương trình đào tạo cho từng nghề: Trường xây dựng chương trình đào tạo 

cho từng nghề: bao gồm chương trình khung, chương trình chi tết. 

- Về sổ sách, biểu mẫu quản lý đào tạo theo cấp bậc trình độ (thường xuyên, sơ cấp, trung 

cấp, cao đẳng): trường ban hành mẫu số sách theo hướng dẫn của bộ 

 8. Điều kiện cơ sở cật chất, thiết bị: 

- Tổng diện tích sử dụng: 5360 m2 (A+B: 3112.4 m2 theo giấy phép; C: 2247.6 m2  ) 

- Phòng học lý thuyết: 

+ Tổng số 22 phòng. 

+ Diện tích trung bình 70 m2/01 phòng học. 

+ Diện tích trung bình 2 m2/1 chỗ học. 

- Xưởng/phòng thực hành 

+ Tổng số 6 xưởng/phòng thực hành. 

+ Diện tích trung bình 5 m2/học sinh, sinh viên. 

- Thư viện: diện tích: 100 m2; số lượng: 01, chủng loại đầu sách và tài liệu chủ yếu: Kinh 

tế, Công nghệ Thông tin, Nông lâm, Khoa học Cơ bản, ...  

* Ngoài cơ sở chính tại Bà Rịa, trường đã đầu tư thêm Khoa Nông Lâm tại thôn Phước 

Trung, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT với tổng diện tích hơn 60.000 m2 để làm Khối phòng 

học, khu thực hành, thực nghiệm cho học sinh, sinh viên Khối ngành Nông Lâm. Đồng thời sử dụng 

làm khu sinh hoạt Ngoại khóa cho toàn thể HS, SV trường. 

  

Nơi nhận: 

- Sở LĐTB&XH; 

- Phụ huynh, Học sinh  

- Công bố Website 

- Lưu: VT 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(đã ký) 

 

 

TS. Nguyễn Văn Việt 

 


