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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
          PHÒNG ĐÀO TẠO                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Số: 05/CV-ĐT             Bình Thuận, ngày 10 tháng 01 năm 2018 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHO THÀNH VIÊN PHÒNG 

 

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TCĐN ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Hiệu 
trưởng Trường cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm 
vụ Phòng Đào tạo thuộc Trường; 

Căn cứ tình hình nhân sự thực tế của phòng Đào tạo, Phụ trách phòng phân 
công nhiệm vụ cho các thành viên trong phòng, cụ thể như sau: 

I. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN 

1. Nguyễn Văn Trung - Phụ trách phòng 

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng 
phụ trách về mọi hoạt động của Phòng; 

- Quản lý nhân sự, theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của các chuyên viên, công 
tác thi đua, khen thưởng của Phòng; 

- Trực tiếp xây dựng các kế hoạch hoạt động của Phòng; 

- Tham mưu, xây dựng kế hoạch, đề xuất các phương án quảng bá, các điều 
kiện, cơ sở vật chất, nhân sự phục vụ tuyển sinh; 

- Phụ trách về công tác tuyển sinh của Trường bao gồm tuyển sinh các lớp liên 
kết;  

- Phụ trách công tác Nghiên cứu khoa học, xây dựng và chỉnh sửa chương trình, 
giáo trình của Trường; 

- Quản lý cơ sở vật chất, tài sản được Nhà trường giao cho Phòng sử dụng; 

- Quản lý chương trình đào tạo của Trường; 

- Tham gia công tác giảng dạy theo giờ chuẩn quy định; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu. 

2. Trương Sanh Trung, chuyên viên  

- Lập và theo dõi kế hoạch, tiến độ đào tạo các lớp TC-CĐ chính quy của 
Trường hàng năm; 

- Trực tiếp theo dõi các lớp liên kết đào tạo; 

- Phối hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng kiểm tra, giám sát công tác đào tạo;  

- Làm GVCN nhiệm 02 lớp liên kết: ĐH Luật K39PT và ĐH Điện liên thông 
K02. 

- Quản lý, theo dõi công tác thi, kiểm tra kết thúc môn học, mô-đun ở các Khoa; 
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- Tổ chức thi tốt nghiệp và thực hiện các thủ tục công nhận tốt nghiệp các lớp 
TC-CĐ; 

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ đào tạo; 

- Quản lý công tác sử dụng và phát triển phần mềm Quản lý học vụ; 

- Xử lý và tham mưu các văn bản liên quan đến công tác học vụ; 

- Thực hiện các báo cáo liên quan công tác đào tạo; 

- Các công tác khác khi được Phụ trách phòng phân công.  

3. Nguyễn Thị Ngọc Thúy, chuyên viên  

- Tổ chức thu nhận hồ sơ tuyển sinh, xây dựng các phương án xét tuyển, thực 
hiện các thủ tục trúng tuyển, mở lớp đối với trình độ TC-CĐ của Trường và liên kết 
đào tạo ; 

- Quản lý việc sử dụng, cấp phát phôi bằng tốt nghiệp, chứng chỉ các hệ đào tạo 
theo quy định; 

- Triển khai kế hoạch Hội giảng giáo viên hàng năm; 

- Tổng hợp và báo cáo nội dung công tác giao ban theo tháng, quý; 

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ tuyển sinh;  

- Thực hiện các báo cáo liên quan công tác tuyển sinh; 

- Làm GVCN nhiệm lớp liên kết ĐH Luật K41PT; 

- Các công tác khác khi được Phụ trách phòng phân công.  

4. Nguyễn Thị Hoài Như, chuyên viên  

- Triển khai kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ của Trường; 

- Trực tiếp thực hiện các thống kê, khảo sát phục vụ cho công tác tuyển sinh, 
nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH…; 

- Theo dõi các kế hoạch học tập, bồi dưỡng tại doanh nghiệp của giáo viên; 

- Quản lý kê khai giờ giảng giáo viên hàng năm; 

- Thực hiện các báo cáo liên quan đến lĩnh vực khoa học công nghệ; 

- Thực hiện các thủ tục mở lớp, công nhận tốt nghiệp cho các lớp ngắn hạn và 
dạy nghề thường xuyên dưới 03 tháng; 

- Tham gia công tác tuyển sinh; 

- Các công tác khác khi được Phụ trách phòng phân công.  

5. Châu Thị Bảo Yến, cán sự 

- Trực tiếp tư vấn tuyển sinh, cung cấp các thông tin liên quan tới các chế độ, 
chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, điều kiện tuyển sinh, quyền và nghĩa 
vụ của người học; 

- Hỗ trợ với CV Nguyễn Thị Ngọc Thúy thu nhận và nhập liệu hồ sơ tuyển sinh 
các lớp CĐ-TC chính quy của Trường và các lớp liên kết đào tạo; 
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- Quản lý văn phòng phẩm; 

- Thư ký các cuộc họp của Phòng; 

- Quản lý fanpage tư vấn tuyển sinh của Phòng; 

- Phụ trách quỹ phòng; 

- Các công tác khác khi được Phụ trách phòng phân công.  

6. Hoàng Đức Anh, chuyên viên 

- Phụ trách một phần phần mềm QLHV gồm mô-đun tuyển sinh, chương trình 
khung và lập thời khóa biểu; 

- Phối hợp với các khoa xác nhận và thanh toán giờ dạy đối với các giáo viên 
thỉnh giảng; 

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình độ TC-CĐ chính quy; 

- Phụ trách chính công tác kỹ thuật về tuyển sinh, thực hiện nội dung tuyên 
truyền, quảng bá về hoạt động tuyển sinh và quản lý email tuyển sinh của Phòng; 

- Trực tiếp in bằng tốt nghiệp, các chứng chỉ cho HSSV các hệ đào tạo chính 
quy; 

- Tham gia công tác tuyển sinh tại cơ sở; 

- Các công tác khác khi được Phụ trách phòng phân công. 

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  

1. Vai trò và trách nhiệm của các thành viên 

- Mỗi thành viên chịu trách nhiệm trước Phụ trách phòng các mảng công việc 
được phân công.  

- Mỗi thành viên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tham mưu và thực hiện, 
giải quyết công việc được phân công một cách chủ động, khoa học, hiệu quả nhằm 
mang lại mục tiêu, kết quả đề ra.  

- Ngoài các công việc được phân công trên, các thành viên trong phòng có trách 
nhiệm phối hợp và hỗ trợ nhau thực hiện những công việc mang tính chất tập trung, 
cao điểm.  

2. Quy định thực hiện công việc 

- Trong quá trình thực hiện công việc, các thành viên có trách nhiệm báo cáo 
tiến độ thực hiện với Phụ trách phòng để kịp thời giải quyết các tồn tại, khó khăn 
nhằm thực hiện công việc đúng kế hoạch, kết quả.  

- Do tính chất công việc, một số thành viên có thể vắng mặt tại nơi làm việc 
nhưng phải được sự đồng ý của Phụ trách phòng. 

- Quá trình thực hiện và giải quyết công việc phải theo nguyên tắc thống nhất từ 
cấp phòng rồi mới đến cấp Trường. 

- Mọi trao đổi thông tin, dữ liệu công việc ra bên ngoài Phòng, Trường đều phải 
báo cáo và được sự đồng ý của Phụ trách phòng.  
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3. Thực hiện việc ký văn bản, ủy quyền ký văn bản và quản lý phòng 

- Phụ trách phòng có thẩm quyền ký tất cả các văn bản của phòng, văn bản thừa 
lệnh của Hiệu trưởng.  

- Phụ trách phòng có trách nhiệm xét duyệt (ký nháy) văn bản do người dưới 
quyền hoặc cá nhân mình soạn thảo thuộc lĩnh vực công tác phụ trách trước khi trình 
Ban Giám hiệu. 

Phòng Đào tạo kính trình Ban Giám hiệu phê duyệt bảng phân công nhiệm vụ 
và thông báo đến các thành viên trong bộ phận cùng các đơn vị thuộc Trường được 
biết để liên hệ công tác./. 

 

 

 
 PHỤ TRÁCH PHÒNG 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Nguyễn Văn Trung 

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU 
HIỆU TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
 




