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KẾ HOẠCH 

Tổ chức triển khai nội dung sinh hoạt chủ nhiệm lớp  
 

  
Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-TCĐN ngày 25/3/2016 về việc ban hành “Quy 

định công tác Giáo viên chủ nhiệm” của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bình 

Thuận. Nay, Trường xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai nội dung sinh hoạt chủ 

nhiệm như sau:   

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Nhằm đánh giá tình hình học tập, rèn luyện và hoạt động phong trào tuần qua, 

đề ra mục tiêu, phương hướng hoạt động tuần tới. 

 - Nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác sinh hoạt chủ nhiệm và giá 

trị của việc ghi biên bản làm căn cứ đánh giá, xếp loại kết quả rèn luyện, xét cấp học 

bổng… theo định kỳ và cuối năm học cho HSSV. 

 - Trao đổi, những nội dung sinh hoạt chủ nhiệm và cách ghi biên bản đã thống 

nhất. 

 - Nội dung tổ chức triển khai phải thiết thực, ngắn gọn và hiệu quả. 

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TẬP HUẤN 

 1. Nội dung 

 - Cách tổ chức sinh hoạt chủ nhiệm lớp định kỳ (đột xuất). 

 - Cách ghi biên bản, quản lý và khai thác sổ ghi biên bản để làm căn cứ đánh 

giá xếp loại HS-SV. 

 2. Hình thức 

 - Nêu và phân tích cụ thể nội dung sinh hoạt chủ nhiệm lớp định kỳ (đột xuất) 

theo Quyết định số 116/QĐ-TCĐN ngày 25/3/2016 về việc ban hành “Quy định công 

tác Giáo viên chủ nhiệm” của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. 

 - Trình bày mẫu biên bản định kỳ (đột xuất) trong sinh hoạt chủ nhiệm. 
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 - Trao đổi, giải đáp thắc mắc. 

 3. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự 

 - Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8g 00 phút ngày 07/5/2016 (thứ bảy). 

 - Địa điểm: Hội trường. 

 - Thành phần: Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự các lớp.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Công tác HS-SV 

 - Xây dựng nội dung và tổ chức triển khai theo kế hoạch đề ra; báo cáo Ban 

giám hiệu kết quả thực hiện. 

 - Phối hợp với các khoa sắp xếp chổ ngồi và giữ trật tự trong thời gian tổ chức. 

 2. Phòng TC - HC - QT 

  Chuẩn bị hội trường, âm thanh, máy chiếu … 

 3. Các khoa chuyên môn  

 - Chủ động sắp xếp lịch dạy hợp lý để giáo viên chủ nhiệm và Ban cán sự lớp 

tham gia đầy đủ. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản 

ánh kịp thời về Ban giám hiệu (thông qua Phòng Công tác HS-SV) để phối hợp giải 

quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                        KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Hiệu trưởng (b/c);                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- PHT Ích (p/h); 
- Các đơn vị trực thuộc (t/h); 
- Lưu: VT; Công tác HS- SV. 

                                                                             
                                                                                Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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