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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Tổ bộ môn Cơ bản  

thuộc Khoa Công nghệ thông tin và Cơ bản  
Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận 

HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-LĐTBXH ngày 02/3/2012 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề tỉnh 
Bình Thuận; 

Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận đã được UBND tỉnh 
Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/6/2012; 

Căn cứ Thông báo số 34/TB-TCĐN ngày 12/5/2021 của Hiệu trưởng Trường 
Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận về nội dung họp giao ban định kỳ tháng 4/2021; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức-Tổng hợp, Trưởng Khoa Công 
nghệ thông tin và Cơ bản tại Tờ trình số 21/TTr-TCTH ngày 15/7/2021.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay, thành lập Tổ Bộ môn Cơ bản thuộc Khoa Công nghệ thông tin 
và Cơ bản, Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 

Điều 2. Tổ Bộ môn Cơ bản có chức năng, nhiệm vụ: 

- Xây dựng và hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn tài 
liệu học tập, giáo trình, ngân hàng đề thi phù hợp với nội dung môn học, mô đun 
thuộc các môn văn hóa trung học phổ thông, các môn học thuộc nhóm môn học 
chung cho tất cả các lớp nghề thuộc Trường (trừ môn tin học); 

- Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy những môn 
học, mô đun thuộc các môn văn hóa trung học phổ thông, các môn học thuộc nhóm 
môn học chung cho tất cả các lớp nghề thuộc Trường (trừ môn tin học) trong 
chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy chung của khoa và Trường; 

- Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy và tổ chức kiểm tra, đánh giá 
quá trình và kết quả học tập của học sinh, sinh viên theo quy định của Trường; 

- Tổ chức nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng các dịch vụ 
khoa học công nghệ theo kế hoạch của Khoa và Trường giao; 

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ nhà giáo các môn văn hóa trung học 
phổ thông, các môn học thuộc nhóm môn học chung cho tất cả các lớp nghề thuộc 
Trường (trừ môn tin học); tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo thuộc các 
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môn văn hóa trung học phổ thông, các môn học thuộc nhóm môn học chung cho tất 
cả các lớp nghề thuộc Trường (trừ môn tin học); 

- Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các môn văn hóa trung học phổ 
thông, các môn học thuộc nhóm môn học chung cho tất cả các lớp nghề thuộc 
Trường (trừ môn tin học) được khoa và Trường giao. 

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

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2021. 

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức- Tổng hợp và Trưởng các đơn vị 
thuộc Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:          
- Như điều 4; 
- Sở Nội vụ (b/c);      
- Ban Giám hiệu; 
- Mạng nội bộ; 
- Lưu: VT, TCTH (Nhung). 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Trần Thị Kim Chung 
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