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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA DU LỊCH – DỊCH VỤ 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 02/TB-DLDV Bình Thuận, ngày 15 tháng 01 năm 2018 
 

                    
THÔNG BÁO 

Về việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên khoa Du lịch – Dịch vụ 
 

 

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-TCĐN ngày 01 tháng 09 năm 2015 của Hiệu 
trưởng Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận về việc thành lập khoa Du lịch – 
Dịch vụ thuộc Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận;  

Căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ thực tế tại khoa. Nay, Trưởng khoa Du 
lịch – Dịch vụ phân công nhiệm vụ như sau: 

1.  Đ/c Nguyễn Hoàng Chiến  Giảng viên, Trưởng khoa  

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về toàn bộ hoạt 
động của khoa và các tổ bộ môn thuộc khoa 

 - Trực tiếp phụ trách các mặt công tác:  

 + Xây dựng nhiệm vụ trọng tâm năm học của khoa. Lập kế hoạch và kiến 
nghị các hoạt động nhằm phát triển khoa theo mục tiêu đào tạo của Trường 

 + Tổ chức triển khai thực hiện các Quy chế, Quy định về đào tạo, quản lý 
đào tạo, thi/kiểm tra kết thúc MH/MĐ; Tổ chức thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ 
giảng dạy đối với các lớp trung cấp nghề, cao đẳng nghề thuộc khoa  

 + Công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm; Xây dựng và hoàn 
thiện chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng, ngân hàng đề 
thi, cập nhật các tài liệu phục vụ cho giảng dạy; Tổ chức thực hiện kế hoạch và 
nhiệm vụ giảng dạy; Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp 
đào tạo đối với các môn học/mô đun của các nghề thuộc khoa  

 + Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giáo viên 

+ Ký duyệt giáo án, đề thi, kiểm tra kết thúc khoá học các môn học/mô đun 
thuộc tổ bộ môn Kinh tế và của Tổ trưởng bộ môn Du lịch 

 + Quản lý, sử dụng và xây dựng kế hoạch phát triển các xưởng thực hành, 
cải tiến trang thiết bị thuộc khoa 

 + Công tác nhân sự; Thi đua - khen thưởng; Đối ngoại 

 + Theo dõi việc thực hiện các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và 
năm theo quy định  

 - Thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định của trường, tham 
gia giảng dạy một số môn chuyên ngành thuộc lĩnh vực Kinh tế ở các cấp trình độ  

 - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu. 
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2.  Đ/c Lâm Hải Ngọc Quyên  Giảng viên, Phó Trưởng khoa 

- Giúp việc cho Trưởng khoa và chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu và 
Trưởng khoa về các mặt công tác:  

 + Theo dõi vật tư tiêu hao của tất cả các lớp nghề thuộc khoa 

 + Tổ chức triển khai thực hiện các Quy chế, Quy định về công tác chủ nhiệm 
và phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, theo dõi, đánh giá kết quả rèn 
luyện, khen thưởng, học bổng của HSSV thuộc khoa theo đúng quy định hiện hành 

 + Tổ chức dự giờ, hội giảng, hội thi tay nghề cấp khoa  

+ Ký duyệt giáo án, đề thi, kiểm tra kết thúc khoá học các môn học/ mô đun 
của Tổ trưởng bộ môn Kinh tế 

 + Công tác mời giáo viên thỉnh giảng (nếu có)  

 + Công tác chiêu sinh và đào tạo các khóa nghề ngắn hạn 

 + Tổ chức thực hiện chương trình 5S 

 + Theo dõi các mảng công tác như: Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - 
thể thao, lao động, viết tin theo kế hoạch do nhà trường, các đoàn thể và khoa phát 
động   

 - Thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định của trường, tham 
gia giảng dạy môn học/mô đun thuộc lĩnh vực Du lịch và các môn cơ sở nghề 
thuộc lĩnh vực Kinh tế ở các cấp trình độ  

 - Xử lý các công việc được ủy quyền khi trưởng khoa đi vắng 

 - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và 
Trưởng khoa.  

3. Đ/c Hồ Nguyễn Tiểu My   Giáo viên, Tổ trưởng bộ môn Du lịch 

- Giúp việc cho Trưởng khoa và chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu và 
Trưởng khoa về các mặt công tác:  

+ Theo dõi sinh hoạt chuyên môn; kế hoạch kiến tập thực tập 

+ Kiểm tra giờ giảng, sổ lên lớp của các giáo viên thuộc tổ bộ môn  

+ Giám sát lịch thi, kiểm tra hết thúc môn học mô đun 

+ Ký duyệt giáo án, đề thi, kiểm tra kết thúc khoá học các môn học/ mô đun 
thuộc tổ bộ môn Du lịch 

 + Phối hợp với giáo vụ khoa lập kế hoạch giáo viên thuộc tổ bộ môn 

+ Tham mưu những văn bản có liên quan đến hoạt động đào tạo nghề du lịch 

 - Thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định của trường, tham 
gia giảng dạy môn học/mô đun thuộc lĩnh vực Du lịch ở các cấp trình độ. 

- Hỗ trợ thầy Nguyễn Quang Đương quản lý phòng học chuyên môn Lễ tân 
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 - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và 
Trưởng, Phó khoa. 

4. Đ/c Nguyễn Thị Phường  Giảng viên, chủ nhiệm CLB Kế toán 

- Thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định của trường, tham 
gia giảng dạy các môn lĩnh vực kinh tế ở các cấp trình độ 

- Quản lý phòng học chuyên môn Kế toán ảo 

- Chủ trì và xây dựng nội dung sinh hoạt câu lạc bộ Kế toán định kỳ theo 
quy định 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và 
Trưởng, Phó khoa. 

5. Đ/c Võ Khắc Thành Trung      Giảng viên, chủ nhiệm CLB Không 
Gian Xanh 

- Thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định của trường, tham 
gia giảng dạy các môn lĩnh vực du lịch ở các cấp trình độ 

- Hỗ trợ thầy Nguyễn Quang Đương quản lý phòng học chuyên môn Bar 

- Chủ trì và xây dựng nội dung sinh hoạt câu lạc bộ Không Gian Xanh định 
kỳ theo quy định  

- Phân công và giám sát HSSV lao động khi có kế hoạch dọn vệ sinh của 
trường 

- Phối hợp với Trưởng khoa tìm kiếm việc làm bán thời gian và sau khi tốt 
nghiệp cho HSSV  

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và 
Trưởng, Phó khoa. 

6. Đ/c Mai Thị Kim Trâm  Giáo viên, Phó chủ nhiệm CLB Kế toán 

- Thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định của trường, tham 
gia giảng dạy các môn lĩnh vực kinh tế ở các cấp trình độ 

- Phối hợp với Chủ nhiệm CLB kế toán chủ trì và xây dựng nội dung sinh 
hoạt câu lạc bộ Kế toán định kỳ theo quy định 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và 
Trưởng, Phó khoa. 

7. Đ/c Trần Nguyên Huy   Giáo viên 

- Thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định của trường, tham 
gia giảng dạy các môn học tiếng anh và các môn thuộc lĩnh vực du lịch chuyên 
môn gần ở các cấp trình độ 

- Phối hợp với thầy Võ Khắc Thành Trung phân công và giám sát HSSV lao 
động khi có kế hoạch dọn vệ sinh của trường 

- Thiết kế các tờ rơi thông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn  
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- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và 
Trưởng, Phó khoa. 

8. Đ/c Trương Nguyễn Anh Thư  Giảng viên, quản lý xưởng may 

- Thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định của trường, tham 
gia giảng dạy các môn học thuộc nghề May và các môn lĩnh vực Nhà hàng ở các 
cấp trình độ 

- Quản lý xưởng may, đề xuất và quản lý vật tư tiêu hao thuộc nghề May 
Thời Trang  

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và 
Trưởng, Phó khoa. 

 9. Đ/c Lê Uyên Quyên    Giảng viên 

- Thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định của trường, tham 
gia giảng dạy các môn tiếng anh và các môn thuộc lĩnh vực du lịch chuyên môn 
gần ở các cấp trình độ 

- Phối hợp với Trưởng khoa tìm kiếm việc làm bán thời gian và sau khi tốt 
nghiệp cho HSSV 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và 
Trưởng, Phó khoa. 

10. Đ/c Nguyễn Thị Hạnh  Giảng viên 

- Thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định của trường, tham 
gia giảng dạy các môn thuộc lịch vực du lịch ở các cấp trình độ 

- Hỗ trợ thầy Nguyễn Quang Đương quản lý phòng học chuyên môn Buồng 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và 
Trưởng, Phó khoa. 

11. Đ/c Nguyễn Thị Lê  Giảng viên 

- Thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định của trường, tham 
gia giảng dạy các môn tiếng anh và các môn thuộc lĩnh vực du lịch ở các cấp trình 
độ 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và 
Trưởng, Phó khoa. 

12. Đ/c Huỳnh Thị Thủy Phương  Giảng viên 

- Thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định của trường, tham 
gia giảng dạy các môn thuộc nghề Chế biến món ăn và các môn thuộc lĩnh vực du 
lịch có chuyên ngành gần ở các cấp trình độ 

- Phối hợp với thầy Nguyễn Quang Đương trong việc đề xuất và quản lý vật 
tư tiêu hao thuộc nghề Chế biến món ăn 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và 
Trưởng, Phó khoa. 
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13. Đ/c Huỳnh Thị Kim Thi  Giảng viên 

- Thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định của trường, tham 
gia giảng dạy các môn cơ sở nghề Chế biến món ăn và các môn thuộc lĩnh vực du 
lịch có chuyên ngành gần ở các cấp trình độ 

- Làm thư ký các cuộc họp khoa 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và 
Trưởng, Phó khoa. 

14. Đ/c Lê Thị Trung Hiếu  Giáo viên 

- Thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định của trường, tham 
gia giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực May Thời Trang ở các cấp trình độ 

- Hỗ trợ cô Trương Nguyễn Anh Thư trong công việc quản lý xưởng may 
cũng như đề xuất và quản lý vật tư tiêu hao thuộc nghề May Thời Trang  

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và 
Trưởng, Phó khoa. 

15. Đ/c Nguyễn Quang Đương   Quản lý xưởng 

- Quản lý các xưởng thực hành và phòng học chuyên môn của các nghề 
thuộc khối Du lịch 

- Tổng hợp, đề xuất và quản lý vật tư tiêu hao thuộc nghề Chế biến món ăn  

- Tham gia giảng dạy thực hành các môn học thuộc nghề Chế biến món ăn ở 
các cấp trình độ 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và 
Trưởng, Phó khoa. 

16. Đ/c Nguyễn Huỳnh Bảo Trân  Giáo viên 

- Thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên theo quy định của trường, tham 
gia giảng dạy các môn thuộc lĩnh vực du lịch ở các cấp trình độ 

- Hỗ trợ thầy Nguyễn Quang Đương quản lý phòng học chuyên môn Nhà 
hàng 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và 
Trưởng, Phó khoa. 

17. Đ/c Liêu Thị Hiệp     Giáo vụ  

- Quản lý, xây dựng, thực hiện tiến độ giảng dạy, kế hoạch đào tạo, học tập 
học kỳ và các lớp ngắn hạn, trung cấp nghề, cao đẳng nghề. Kết hợp với các khoa 
phòng đào tạo sử dụng hợp lý hiệu quả các phòng học, xưởng thực hành và phòng 
học chuyên môn; 

- Quản lý toàn bộ đề kiểm tra kết thúc môn học, kết thúc khóa học của các 
giáo viên gửi đến, đồng thời phối hợp phòng đào tạo để nhân bản tổ chức kiểm tra 
đúng quy định; Quản lý kết quả học tập các lớp, trang thiết bị văn phòng khoa 
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- Đối chiếu xác nhận giờ giảng, tổng hợp giờ giảng của giáo viên  

- Lập các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý đồng thời tham mưu những văn 
bản có liên quan đến hoạt động đào tạo nghề 

- Làm các công việc khác như GVCN, coi thi hết môn, trực ngoài giờ…; 

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu và 
Trưởng, Phó khoa. 

Khoa Du lịch – Dịch vụ kính trình Ban giám hiệu phê duyệt và xin thông 
báo đến các thành viên trong khoa và các đơn vị thuộc trường được biết để tiện liên 
hệ công tác./.  

 

Nơi nhận:          TRƯỞNG KHOA 
- BGH (chỉ đạo); 
- Các đơn vị thuộc trường;          (đã ký) 
- Các thành viên trong khoa; 
- Lưu khoa.         

   Nguyễn Hoàng Chiến 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH   

 

                                                (đã ký) 

 

Đỗ Thị Mỹ Hạnh 

 




