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I. CO SO THVC HIN oE AN
1. Cy s& pháp 1

- Quyt djnh s )5-QD/DU ngày 21/3/2016 cUa Ban chap hành Dáng b6 Dai h9c Thai
Nguyen v vic phê duyt 09 Dê an toàn khóa cOa Dàng b6 Dii hoc Thai Nguyen, nhim kS'
2015-2020
- Quyt djnh so^ 18-QD/DU ngày 06/6/2016 cüa Ban Chip hành Dáng b6 trueing Dai
hoc K9 thut Cong nghip, ve vic phC duy't 06 De^ an toàn khOa cOa Däng üy tnrng Dii
hc K' thutt Cong nghip khóa XIII, nhim kS' 2015-2020. Trong d, Dê an s 04: Tkp tyc
dôi mô'i cong tdc quân Ij sinh viên theo hu'ó'ng p/tat tritn và hoàn th&n nzôi trtthng top
they 410 mOi tru'àng hQc top và rèn Iuyn dê sinh viên p/ian du trã thânh nhfrng cong dOn
vita hiig vfra chuyên cho dat ntthc.
- Thông tu s 10/2016/1'T-BGDDT ngày 05/04/2016 cüa B Giáo dc và Dáo tçto ye
vic Ban hành Quy ch cong tác sinh viên di vói chrGng trinh dâo tto Dii h9c chInh quy.
- Thông tr so 16/2015/TT-BGDDT ngày 12/08/2015 cOa Bt Giáo dçic và Dào tto v
vic Ban hành Quy che^ dánh giá kt qua rèn luyn cUa ngi.thi h9c dizçic dão tio trinh Q di
hçc chInh quy.
- Quyt djnh so^ 1 797/QD-DHTN ngày 30/8/2017 cOa Giám dc Dii hyc Thai Nguyen
v& vic Ban hánh Quy djnh cong tác chO nhirn lap, co^ vn hyc tp di vâi chi-rung trinh dào
tao h chInh quy tai Dai hyc Thai Nguyen.
2. Ccr s6r thirc tin

2.1. Thi,n Iii
- Dãng üy, Ban giárn hiu Nhà trithng rat chO tryng quan tarn, chi dio triên khai cOng
tác Hyc sinh Sinh viên (HSSV) nói chung và cOng tác Giáo viên chü nhim (GVCN). Co
vn hyc tp (CVHT) nói riêng.
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- Các che^ d6 chInh sách dành cho các giâng viên lam cong tác GVCN, CVHT dixçc
quy djnh tO trong quy che^ chi tiêu ni b6 hang nãm và thrçc thirc hin tt.
- 1-16 thong van ban quy djnh, hithng dn v cOng tác dào t?o, quàn N sinh viên diicic
Nhà truäng chinh sra bô sung thuing xuyën theo yêu c.0 cüa cp trên vã tInh hInh hoit
dng thirc të tai don vi.
- Can b, chuyën viên phông COng tác H9c sinh Sinh viên có tinh thin trách nhim
cao, näng 1rc chuyên mon tt và CO nhiu kinh nghim trong cong tác sinh viên.
- Mi khoa chuyên mon du có mt phó trumg khoa phçi trách cong tác HSSV và 01
tro h' v c^ cOng tác nay: mi

lap sinh vién cO 01 giang viên lam cOng tác GVCN. CVHT.

2.2. Khó khàn
- Vic dào tao theo h9c che tin chi, các lOp sinh viên thuang chi có mt so^ bui sinh
hoat chung theo lich cüa Nhà trueing (04-05 bui/ h9c ks'). GVCN, CVHT và sinh viên It co
tlii gian tip xüc và trao dOi cOng vic.
- Lrc luçing chuyên viên cüa phông Cong tác Hçc sinh Sinh viên trang dOi mOng nên
gp khó khãn trong vic quan xuyn khi lung cOng vic ion.
- Phan iOn GVCN, CVHT là can b6 giáng day phãi dành nhiêu thai gian cho cong tãc
chuyén mOn, soan bài, chm bài, hoàn thin nang 1irc chuyên mOn và chuân ting Anh, tin
hoc....
- Co che phi hçp giüa chuyên viên các phông ban. trV ! các khoa. cãc to chOc doàn
the và GVCN. CVIII chira duoc dông bç.
- We Q quan tam cña länh dao các khoa, b6 mon den Cong tác hoc sinh sinh vien.
GVCN, CVIII cüng khãc nliau; quan diem tu tuOng cüa GVCN, CVHT cüng khác nhau dan
den vic trin thai chua thng nht, dng b.

II. MçC TIEU CUA nE AN
Dira cOng tác Giáo viên chñ nhim - C o^ vn hoc t.p trO thành khthi d5t phát, miii nhn
trong cOng tác hpc sinh sinh viën. Nâng cao hiu qua cOng tãc ciia h thong GVCN, CVHT.
mi GVCN, CVHT là mt chuyên gia tu van, truyn tãi dy dii thông tin tOi sinh vien lOp
mInh phii trách, co^ vAn dmh huOng cho sinh viên trong qua trInh hoc tp rèn luyn tai
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Ill. THIYC TRNG CONG TALC GVCN, CVHT TRONG NHU'NG NAM QUA
1. Di ngü can b6 lam cong tic GVCN, CVHT, try ly sinh viên
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2. Kêt qua dit dirqc
- W thng van ban, quy djnh hisOng dn thirc hin cOng tác hoc sinh sinh viên, GVCN,

CVHT dugc cp nht b6 sung thung xuyên trên website cüa nhà trithng và cüa phông COng
tác HQc sinh Sinh viên. Trong giai dotn 2012-2017 Nhà trung da ban hành và cp nhit
nhiu van bàn mOi theo huOng dn cüa B6 Giáo dic và Dào tao, Di h9c Thai Nguyen.
+ Quy& djnh s6 120/QD-DHKTCN ngày 10/9/2013 cia Hiu truOng trung Dai hoc
k5 thut COng nghip ve^ vic ban hành Quy djnh phân cp cOng tác quán 12 sinh viCn.
+ Quyt dnh s6 159/ QD-HSSV ngày 30/10/2013 v6 vic ban hành quy djnh cong tác
sinh viên ti trung Dai hoc KY thut cOng nghip.
+ Quyt djnh so^ 62/QD-DHKTCN ngày 15/7/2016 cüa Hiu truOng tnrmg Dti h9c k
thut Cong nghip ve^ vic ban hãnh Quy djnh cong tác sinh viên.
+ HuOng dn s, 107/HD-DHKTCN ngày 24//11/2016 ve^ vic Hithng dn triên khai
cong tác GVCN-CVHT näm h9c 2016-2017 tai tru?lng Dai hoc K5 thut Cong nghip.
+ HuOng dn s6 161/HD-DHKTCN ngày 22/8/2017 ve vic HuOng dn triên khai
cOng tác GVCN-CVHT nAm hoc 2017-2018 tai tnthng Dai hoc K thut Cong nghip.
- DAu mi näm hoc, can cO vào danh sách cle^ xutt tr các khoa, b6 mOn, Nhà truung ra
quyt dlnh cCr GVCN-CVHT lam ca sO giao nhim vii và tInh khi lirçvng cOng tác Cho giáng
viên trong nãm hoc.
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- Mt so don vi cong tác GVCN, CVHT triên khai ttrcrng di tt (nhu khoa Sis phun
K thut. Kinh t6 Cong nghip, Khoa hoc Co ban. B6 mOn L lun ChInh trj ... ) các GVCN,
CVHT dã nArn bt tot tinh hInh h9c tp cüa sinh viên, tis vn H trçl kip thi các vin d8 phát
sinh vwfing m.c, dac bit trong van de^ dang k và hoàn thin chuong trinh dào tao.
- Dinh k'ì lAnh dao các Khoa, bô mOn chi dao GVCN, CVHT glri this thông báo tinh
hInh hoc tp toi gia dinh sinh viên.
- Vé co ban các van de^ phát sinh trong qua trinh hoc tp, rèn 1uyn cüa sinh viên du, cc
giái quyêt On thOa.
3. Nhü'ng hin chê trong cong tác Giáo viên chü nhim, C6 vn hçc tp
Ben canh nhüng mat dt duçic nhu dã nêu trên, cOng tác GVCN, CVHT vn con mt

so han chC, cu th:
- Thông qua kt qua kim tra tài 1iu GVCN, CVHT (nãm 2016) thy rng trên 70%
GVCN khOng có dy dü h so ve^ d& 1iu sinh viCn kp chü nhim. Nhiu GVCN thirc hiçn
nhirn vi vi hinh thi.rc dôi phó, chk.ra thrc hin tt vai trô là ngisiii tu vn, huOng dn sinh
viên trong qua trinh h9c tip. lira ch9n, dãng k' mOn h9c: chisa Co thrçc nhüng bin pháp h&u
hiëu và trit de có the ngãn chn, giCip &Y HSSV tránh xa các t nan xã hi.
- GVCN chisa lam tot vic to chrc sinh hoat lap thung xuyên. Hinh thirc, ni dung
sinh hoat lap chisa cu the và sâu sat. Six dung, ghi chép, bâo quán SO sinh hoat lap clura tt.
- D1r lieu ve qua trinh hoc tap. rèn Iuyn cüa sinh viên chisa disçic lu'u gifr, c.p nht
t1urng xuyCn, dy dO, dn den kCt qua dánh giá khOng chmnh xác, xãy ra nhiêu sal pham
trong van de" chm diem rèn luyn. xét hoc bong khuyén khIch, dOng nap BHYT,
- Nhiêu GVCN khOng cp nhit các van bàn huing din, các thông báo cOa Nba trung
nCn hoat dng c 6^ vn cho sinh viCn bi hn ch, hoc thirc hin chixa dOng tinh than cOa Nhà
truing. Nhiêu sinh viên khi có van de cin tix vin thI phai "chy" Ong quanh giUa GVCN,
Van phOng khoa và Trung tam tis vn, ho-^ trg sinh viên (Nhiu sinh viCn len các din dan
mng xi hi hOi va có the^ nh.n duc nhiéu kin tu vin trái chiu gay khó khãn cho vic
tOng h(rp và xu l thông tin).
- GVCN. CVI IT chisa thirc sir quan tam den cong tác quãn 12 sinh viên ngoii trO. Vic
dOn dc. cip nhit thông tin ngoi trO tai các khoa cOn qua chm, dn dn dU lieu sinh viCn
ngoai trO thisng cp nht khOng kip thri: Gay khO khAn cho cOng tác quãn l và triên khai
dng b6 càc hoat dng (diCn hInh nhu dip bu cix Di biêu QuOc hi khOa XIII và Dai biCu
Hôi dngNhn dn cc cap nhim k' 2016-2021 hoc tong p giãy xác nhn ngoai trO
cuOl rnOi hoc k.)
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- Mt so GVCN, CVHT triên khai quy trInh xét h9c bang khuyn khIch h9c tdp Va
huOng dn cho sinh viên lam M so huâng cH Q chinh sách ixu dãi chua thirc sr chinh xác,
dy dñ vâ kip thai, gay khó khan cho Nhà tri.r?mg trong vic to chi.rc xét, ra Quyt djnh.
- Kêt qua hoc tap, rèn 1uyn cüa sinh viên chua cao, nhiu sinh viên bi k luât buc
thôi hoc do kt qua hoc t.p thAp.
4. Nguyen nhân cUa nhti'ng hin chê

4.1. Nguyen nhân khách quan
- Mtt trái cüa nn kinh te thj tmxng, ãnh huOng cüa 1i sing thirc dung dO tác dng xiu
dn tu tithng, dao dt'rc, 1i sng cña mt b6 phn HSSV; mt s6 HSSV chixa yen tam vôi ngành
hoc dä chpn.
- Six büng no cüa cong ngh thông tin, mng xä hi, các thông tin dang không kiêm soát
to nhiu lung ttx tu&ng, kin trái chiu nhau trong sinh viên và GVCN, CVHT. Sinh viên
nghin Game, nghin smart phone nên chnh mãng vic hoc tip, rèn 1uyn tai trir?Jng.
- Mt so chü truong chinh sách cüa Nhà trisrng ve t65 chirc lOp hoe, dàng k h9c phin,
quy che^ dào tao, chuân ngoi ng&, ... thumg xuyên diu chinh gay khó khän cho các GVCN
trong viêc cap nht, tu vn, trin khai tOi sinh viên.
4.2. Nguyen nhân chü quan

- d mt so^ khoa, khi triên khai các hott dng ve cong tác HSSV, Ban chili nhiêm khoa
trin khai trirc tip qua trg l sinh viên và can b6 lop (khOng qua kênh giáo viCn chü nhim) nen
lam mt "vai trô" cilia GVCN trong viêc trin khai U hoach dào tao, quãn l sinh viên.

NO

- Six dOn dc, chi do cOng the GVCN, CVHT a mt so^ khoa, bô mOn vn chixa thirang
xuyên, chua chat chd và cu th.

GHII

- Nhiu giáng viCn chua nhn thirc dung yêu cu, nhim vv; chua quan tam dung mrc và
thc hin My dili thim vi.i cilia giáng viên giãng day, GVCN; Chua chü dng trong cp nhtt
thông tin, nghiên cIru nm v&ng ni dung quy cM sinh viên, quy che dào tao, quy dnh cilia Nhà
tnr&ng de^ cO the huâng dn và don dc sinh viên thrc hin dy dü, kip thai.
- TInh chili dng, tir giác và sçr tam huyt cüa mt s6 giãng viên con hn eh& chira quan
tam lam tt vic giáo due sinh viên chuyên cAn, rèn luyn tir th& tác phong, li sng van hóa,
phOng, chng các biu hin tiêu cxc, vi phm quy ch& quy djnh ne^ np cilia Nha trithng.
- Mt s6 giáng viên chua thirc sir coi trong vai trô GVCN, CVHT cilia chinh mInh, thirc
hiên nhim vu chixa nhit tInh, thiu tam huyt.
- Môt so giãng vien vi qua bn len lap, cOng tác chuyCn mOn nên vice sap xêp thai gian
de thrc hin nhim Vu dlx?c giao di vâi lap duçic phân cong phçi trách chua dAy dii, kip
thai.
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IV. MOT SO GIAI PHAP TRONG THUI GIAN TOI
1- My dung Jii quy dinh ve^ cong tic Chü nhim ló'p, Co van h9c tp di vol
chuoiig trInh dào to h Dii hçc chinh quy ti trurông Dii hQc K thut Cong nghiép

(Sü dung thut ng& "Chili nhim Vip" thay cho thut ngü "Giáo viên chili nhim).
-Xây dung tiêu chi Va phiêu dánh giá milrc Q hoãn thành cilia Chü nhim kcp theo
hung lucing hOa cu the' các tiêu chi (phu liie ldinh kern).
- Cong tác chili nhirn krp (CNL) khOng nhât thiêt phài là giãng viCn ma có the là can
b6 van phOng khoa, can b6 mt so phOng chilrc nãng. Tuy nhiCn, quan diem chili dao van là
Ban chili nhiêm khoa diu phi phãn cong giãng viên hoc can b6 van phông lam cong tác
CNL. N&i các khoa có khôi lucmg giãng day lOi, cãc Giáng viCn khOng the tharn gia cOng
tiic CNL &roc. can b6 van phOng cOng hin chë. Nhà truOng cO the diëu chuyên can b6 vin
phOng cilia rnt so khoa khác hoic can b6 cilia 1 so don vi chilrc nãng (PhOng, Trung tam) ye
hiCn che^ t?i van phông khoa d6 lam cong tác CNL (Hmnh thilrc có the^ là tang cung mt thai
gian hru han).
- CO gang 1 can b6 lam CNL së theo sat lop sinh viên do tilr lüc nhip hpc (hoc phãn
ngành) tOi lilic ra truing
2- My dung Iii mô hInh hot dng, triên khai cong tic CNL, CVHT

- Vin c6 gAng duy tri CNL dng thai là CVHT, tuy nhiên trong mt s6 trumg hcip có
the tãch CNL niCng, CVI1T riêng tOy khoa chuyên mOn diu phôi.
- Khi trin khai các hott dng lien quan dn sinh viên, Ban chili nhiêm khoa chi do,
giám sat, dOn dôc. Trç N khoa giilip viêc cho Ban chili nhiêm khoa, tong hap dO' lieu, bãu cáo
cllilr khOng lam thay vic cilia CNL. Khi can giái quyêt các van & lien quan den các don v
chilrc näng. Ban chili nhirn khoa k xác nhn sau do CNL lam vic trirc tiCp vOi các don vi.
3- Thiêt kê tIch hçip so dâu bài và danh sách diem danh các Ióp h9c phãn

- PhOng Dào t?o thit k8 mi lOp h9c phn có 1 danh sách dim danh sinh viên (co dill
các cot theo sc huôi len lOp trong hoc k và ct tong cilia rni sinh viên); các hang b sung
them hang tong so^ sinh viên có rntt và chO' k giáng viên giãng day, can b6 ti-Ire giâng
d uilrng.
- Danh sách nay thay cho so du bài và dé ti phông trirc giàng duOng, khi giãng viên
len lOp se nhn danh sách, cho sinh viCn k khi trén lOp (hoc giàng viCn diem danh), het
giO thu Iiti, dãnh dãu nhüng sinh viên yang, din thông tin vào hang "TOng sO SV có rnt".
k nhtn Va trá l?i danh sách cho can b6 trijc giàng thrOng.
- Trung tarn Djch vii Tong hp chi dao can b6 trirc giãng duOng sap xCp sin danh sách
diem danh các lOp h9c phân theo các ca hçc trong ngày theo thOi khóa biéu, bàn giao và
nhin lai danh sách dim danh truOc và sau mi giO len lOp cilia giãng viên; Quàn l danh
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sách dim danh cüa tCrng 16p hoc phn, khi bàn giao cho Ca nhân, tip the^ lien quan thi can có
so giao nhn cu th.
- Dinh kS' (hang ngày hoc eui tun) phông Cong tác HQc sinh Sinh viên cir can b6 di

tong hçip dir lieu sinh viên có mt trCn lap, gri các khoa, các don vi chirc nàng và báo cáo
Ban giám hiu.
- Can bô CNL có th sr dung danh sách nay và dü 1iu phông Cong tác Hc sinh Sinh
viên tng hcip d bit duçic tInh trang sinh viên Rip minh tham gia các lóp h9c phn nhu the
nào và có giài pháp don dc nhAc nhii.
- Giáng viên không thirc hin dim danh hoic khOng cp nht d& lieu vão danh sách
dim danh

CO

the^ xem xét dánh giá müc Q hoàn thành cüa cá nhân, don vi trong qu, narn

hoc.
- Vic thit k dim danh nay áp ding lirong t%r di vOi các bui sinh hoit Rip de^ nm
bAt ducic vic thirc hin sinh hoat cling nhu si s6 sinh viên tham gia sinh hoat Rip.
- PhOng Dào tao, Trung tam Thông tin Thu viên nghiên cüu, tIch hop h8 thng thng
kê dim danh chty dng b6 vOi h thng Edusoft, E-learning hotc viêt riCng 01 h thng
chy online.

4- Tang curo'ng cong tác kim tra, giám sat cong tác CNL, CVHT
PhOng Cong tác HSSV lam du mi, kt hp vai Ban cha nhim khoa thung xuyCn
kim tra, giám sat di vói cOng tác nay. Tiên hành kim tra ho^ so, s6 tay CNL It nht 01
1n/h9c k' & lam co so dánh giá mrc Q hoãn thành ccia mi CNL.
- My dung van bàn huang dn thirc hin cong tác ChO nhim lap, Co'van hoc tip,

biu mu cp nht và quãn 12 sinh viCn trong toàn khóa h9c (Phu 1ic 2).
- ChO nhiii Rip phái quán 1 phiu theo dOl sinh viCn và phiu tng hçrp qua trlrih hoc
tip, rèn luyn cüa sinh viên. Khi sinh viên phân ngành, chuyn khoa, chuyn Rip... thI Chü
nhim Rip phái bàn giao eác tái lieu nay cho chii nhiêm mOi.

5- My dung che d6 d61 voi CNL theo mire d6 hoàn thành cila tu'ng lop.
Can cü vào tiCu chi dánh giá và bang dim chtm (tai mvc 1), hang kS' dánh giá rnrc d
hoàn thành cüa cãc CNL di vói trng lOp sinh viCn.

STT

Mirc dO hoàn thành

Diem tong

Gio tiêu
chuân throe
tInh

1

Hoàn thành xuát sac moi nhiêm vu

>90 die-,in

100%

2

Hoàn thành tat nhiëm vu

TIr 80-89 diem

80%
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3

Hoàn i/thnh nhiêni vu
Khóng hoàn thành nhim vzi

-79 diem

- 50%

<50 dié'm

Diu chinh müc tmnh khi 1ircmg cong tác nay trong hoe k' 1(2018-2019) ti da (dat
100%) là 60 gib tiêu chuânlnärn hoc; tixcrng throng 30 gib tiêu chun/ hoe k' chinh. Tr các
h9c kS tip theo tInh theo quy chô chi tiêu ni b6 hang nAm cüa Nba truYng.
DOi vâi nhtng Rip bi dánh giá là 'Không hoàn thành nhirn vi" thi CNL không du'çc
hrng chê d6 dng thèi & nghi Lãnh dao Khoa, Bô mon trtxc thuc trung xem xét diu
chinh can bô lam cOng tác CNI, và day ciing là co so dé bmnh xét thi dua qu)2, thi dua näm
hoc dôi vOi tl'sng can b,
Mu khoa. bô mOn có tir 20% CNL bj dánh giá là "Khong hoàn thãnh nhim vif' thi
truOng khoa hoic phó khoa phv trách sinh viên cüng së bj xem xét ha bc thi dua.
6-Ung dung cong ngh thông tin trong quãn l sinh viên nói chung Va cong tác
CNL nói riêng.

Phông COng tác Hc sinh Sinh viên de' nghj Phông Dào tao. Trung tam Thông tin Thu
vin, Khoa Din td h6 trçi xây dirng h6 thng quãn l sinh viên tong the (Mu tIch hp dugc
vào Edusoft và chy dng b6 duçic là tt nhât, nu khong së xây dung h6 thng riêng).
VI. TO CHUC THC HIN

Ban giám hiu Nhà tnthng phân công, chi dao, kiêm tra, giám sat, dánh giá kêt qua các
ni dung triên khai dOi vOi trng don vi.
Phông COng tác H9c sinh Sinh viên là don vi dAu mi xây drng ni dung de' an, cac
van bàn lien quan. d6 xut các nôi dung cOng viëc cn phi hop trin khai. My dung bô
sung quy chC hoc sinh sinh viên. có che^ tài xir 1' dêi vOi nhrng sinh viên thuOng xuyCn nghI
hoc hoac nghi hoe vOi t' l cao.
Phông Dâo to nghiên cOu thit ke^ mu danh sách dim danh theo dOi sinh viên, xây
drng ke^ hoach và stp xp hi tnrOng han che^ ti da vic di chuyCn hii trung cüa các lOp
hoc phân, dtc hit khOng di chuyn tir tôa nhà nay sang toàn nhà khác gay khó khàn cho
vic giao nhtn danh sách diem danh giüa can b6 trirc giãng thrOng và giâng viên giàng
day.Trién khai dang k' ban dAu sinh viên các lOp sinh hoat hoc chung I lOp hoe phmn (CNL
CO trách nhim tu vn dé sinh viCn han ch vic diêu chinh sang các lOp hoc phãn khác). RA
soát, b6 sung các quy dinh trong quy che^ dào tao, quy ch thi kim tra, xây dung ch6 tài xir
K- di vOi sinh viên không dn lOp vOi t5' l cao.
Trung tam Thông tin thu viên xây dung modul tong hop dirn danh sinh viCn, nghiên
ciiru tich hçp h6 thông diem danh vOi Edusofi hoc cp nht dim danh online.

[.]

Phông ilành chinh to^ chirc rà soát 1ui khi luccng cong tác cüa tirng don vi, de xutt
phung an diêu chinh nhân sir cho phü hçip. Rd soát 1ii quy che chi tiêu ni b, quy djnh v
thi dua khen thuâng de xuãt che d6 và che tài cho các don vi, các can b6 trong phm vi diu
chinh cüa de^ an.
Lãnh dio các khoa chuyên rnOn, b6 mOn trrc thuc tnrOng, truck ni nãm hyc rà soát
khôi 1rçrng cOng tãc, de xuât danh sãch can b6 tham gia cOng tác CNL và s o^ 1u'çng các lOp
sinh viên có the dam nhin trong nãm hyc. De xut phrong an diu chinh thành Ip kip mói,
tách lap, sap nhp lop... tüy thco tinh hInh thirc tin cüa don vi. Trong näm hyc nu có diu
chinh thI giri de xut ve Nhà trung thông qua phOng COng tác Hyc sinh Sinh viCn.
DOi vOi nhüng lOp sinh viên qua hin ho.c các chuyên ngành däc thi, lãnh dio Khoa,

bO mon trirc thuc trung có the dê xuãt phiiong an triên khai vã tinh khi hxcrng cOng tãc
theo co che riêng.
Sau mi hoc kS', PhOng Cong tác Hoc sinh Sinh viên tong ho dcr 1iu, xây dirng báo
cáo và trInh Ban giám hiu t6 chirc Hi nghj tong kt, riit kinh nghim vã diu chinh bO
sung các nii dung lien quan cüa De an (nu xCt thAy cin thit).
De an dôi mOi cOng tác ChO nhim lOp, CO vein hoc tp cO nghia quan trong trong
vic triên khai các hoat dng dào tto, quán l sinh viCn cOa Nhâ trurng. Nhà trung yCu cAu
các don vi, can b6 viên chrc, giáng viCn nâng cao tinh thn tLr giác, thrc trách nhirn vã
phát huy näng luc bàn than dC gop phân thtxc hiCn dC an thành cOng
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