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THÔNG BÁO 

NỘI DUNG HỌP GIAO BAN ĐỊNH KỲ THÁNG 7/2021 
 

Căn cứ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2021, kế hoạch 
công tác tháng 8/2021 của các đơn vị thuộc trường; Trước tình hình diễn biến phức 
tạp của dịch bệnh covid-19; Ban Giám hiệu triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. 
Trên cơ sở đó, Phó Hiệu trưởng phụ trách kết luận chỉ đạo các đơn vị chủ động tổ 
chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời tập trung thực hiện một 
số nhiệm vụ như sau: 

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ 
đạo của Tỉnh; chú trọng thực hiện nghiêm theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng chính 
phủ.  

2. Tổ chức nhập học đợt 1 cho HSSV Khóa 16 sau khi có kết quả xét tuyển. 

3. Tiếp tục tổ chức giảng dạy trực tuyến cho các lớp Khóa 14, Khóa 15. 

4. Hoàn thiện hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình cải tạo, sửa chữa 
trường trình cơ quan chức năng. 

II. CÁC CÔNG VIỆC CỤ THỂ 

1. Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các Trưởng đơn vị cần quán triệt 
đến VC, NLĐ, HSSV trong đơn vị thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh 
Covid-19 theo chỉ đạo của các cơ quan chức năng và nhà trường; khi tham gia mạng 
xã hội cần tìm hiểu kỹ nội dung trước khi đăng tải, chia sẻ thông tin (nếu có), không 
đăng tải, phát tán tin giả, tin sai sự thật, gây hoang mang, hiểu lầm về tình hình dịch 
bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; sẵn sàng tham gia các công tác 
khi có yêu cầu của trường và cơ quan cấp trên.  

2. Tổ chức nhập học đợt 1 cho HSSV Khóa 16:  

- Phòng  Đào tạo:  

+ Xây dựng kế hoạch tiếp nhận và tổ chức học tập đợt 1 phù hợp điều kiện, tình 
hình dịch bệnh như hiện nay; trong đó việc học tập bắt đầu từ giữa tháng 9/2021;  

+ Triển khai các thủ tục nhập học trực tuyến cho Khóa 16, đảm bảo theo quy 
định và điều kiện, tình hình dịch bệnh; 
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+  Phối hợp phòng Tài vụ, các khoa và đơn vị liên quan hoàn thành thủ tục 
nhập học, thu học phí, tiếp nhận  HSSV, phân lớp, xây dựng thời khóa biểu và các 
công việc liên quan để thông báo đến HSSV trước ngày 25/8/2021. 

- Các khoa:   

+ Phối hợp phòng ĐT xây dựng thời khóa biểu và tổ chức giảng dạy trước một 
số môn học chung, môn cơ sở: Thực hiện giảng dạy từ giữa tháng 9/2021 và sẽ giảng 
dạy trực tuyến nếu tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp; 

+ Bố trí giáo viên chủ nhiệm, tiếp nhận và quản lý HSSV.  

 - Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên: Chuẩn bị đồng phục để HSSV mặc khi 
đi học trực tiếp và phối hợp các đơn vị triển khai các công việc liên quan đầu khóa 
cho HSSV.  

3. Đề nghị các khoa tiếp tục triển khai tổ chức giảng dạy trực tuyến cho các lớp 

K14, K15 theo chỉ đạo tại Công văn 219/TCĐN-ĐT ngày 16/7/2021, Kế hoạch số 

50/KH-TCĐN ngày 06/6/2021 của trường; tăng cường giám sát, nắm bắt tình hình 

giảng dạy, học tập của các lớp; có biện pháp để duy trì ổn định sỉ số lớp.  

4. Trong tình hình HSSV K14,15,16 phải học trực tuyến: Phòng Hành chính-

Quản trị thường xuyên phối hợp các đơn vị chuẩn bị các điều kiện, thiết bị,… để đảm 

bảo việc giảng dạy và học tập 

5. Về việc xây dựng và nghiệm thu đưa vào sử dụng các quy định, quy trình 

đảm bảo chất lượng:  

- Phòng Đào tạo: Rà soát, đôn đốc việc triển khai xây dựng và tổ chức nghiệm 

thu các quy trình đảm bảo chất lượng của trường theo kế hoạch.  

- Các đơn vị khẩn trương xây dựng, chuyển nghiệm thu và hoàn thiện để kịp 

thời ban hành theo kế hoạch. 

- Đơn vị nào không hoàn thành công việc theo tiến độ, kế hoạch, làm ảnh 

hưởng đến công tác xây dựng các quy trình đảm bảo chất lượng của trường thì 

Trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu và việc đánh giá xếp loại 

cuối năm của cá nhân đó. 

6. Về Hội giảng cấp trường: Các khoa tiếp tục triển khai việc bồi dưỡng, chuẩn 

bị hồ sơ cho nhà giáo, các đơn vị triển khai công việc theo Kế hoạch. Tùy theo tình 

hình diễn biến dịch bệnh, yêu cầu của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và chỉ đạo 

của Tổng Cục GDNN trường sẽ có triển khai hoặc điều chỉnh cho phù hợp. 
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7. Trong điều kiện, tình hình dịch bệnh phải thực hiện theo Chỉ thị 15, Chỉ thị 
16 của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của tỉnh và phải hạn chế  làm việc trực tiếp tại 
trường, vì thế: 

- Việc chuyển và  tiếp nhận thông tin, văn bản  được thực hiện bằng hình thức 
qua: Điện thoại, email, za lô, web trường,… 

- Về việc tổ chức các cuộc họp: Nếu không đảm bảo cho họp tập trung thì họp 
theo các hình thức sau:  

+ Triển khai họp trực tuyến, nếu có đủ điều kiện và đảm bảo an toàn thông tin;  

+ Bộ phận tham mưu sẽ chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, … để gởi đến từng thành 
viên qua email hoạc zalo, …, các thành viên nghiên cứu, góp ý kiến và gửi phản hồi 
cho bộ phận tham mưu để tổng hợp trình Ban Giám hiệu hoặc người chủ trì xem xét 
và có ý kiến chỉ đạo; 

+ Đối với cuộc họp, sinh hoạt cấp đơn vị: Các đơn vị vận dụng theo hai hình 
thức trên hoặc tùy theo đặc điểm, tình hình của đơn vị mà chủ động triển khai cho 
đảm bảo. 

-  Các đơn vị: Cần kịp thời nắm bắt thông tin, văn bản, …và ý kiến chỉ đạo của 

Ban Giám hiệu để triển khai công việc, kịp thời báo cáo công việc và những vướng 

mắc để được chỉ đạo giải quyết, không để công việc bị đình trệ, ách tắc; tăng cường 

tính chủ động, tích cực, sáng tạo, trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị; 

đồng thời có sự phối hợp tốt, trách nhiệm, hiệu quả giữa các đơn vị trong thực hiện 

nhiệm vụ. 

Ngoài ra, các đơn vị chủ động, tập trung hoàn thành các công việc theo kế 

hoạch đã đề ra trong tháng 8/2021. 

Trên đây là nội dung chỉ đạo của Phó Hiệu trưởng phụ trách và những vấn đề 

được thống nhất theo báo cáo giao ban tháng 7/2021, đề nghị Trưởng các đơn vị, cá 

nhân có liên quan triển khai thực hiện./. 

   

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (b/c);       
- Các đơn vị thuộc Trường (t/hiện); 
- Mạng nội bộ;   
- Lưu: VT, TC-TH (QT).                                              
 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỞNG PHÒNG TC-TH  

 
(Đã ký) 

 
 

Trương Quốc Tuấn 

 

 


