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KẾ HOẠCH 
In tái bản Sổ tay Học sinh - Sinh viên cho học sinh, sinh viên (HSSV) 

khóa 11 (2016 - 2018; 2016 - 2019) 
 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 Nhằm trang bị cho HSSV khóa mới những nội dung cần thiết về công tác 

đào tạo, các vấn đề có liên quan đến chế độ chính sách, các nội quy, quy chế, 

chương trình đào tạo và thông tin các đơn vị thuộc Trường giúp HSSV tra cứu 

nhanh hơn và thực hiện tốt nội quy, quy chế, quy định, phấn đấu học tập và rèn 

luyện theo chương trình đào tạo nghề đã chọn. 

 II. NỘI DUNG 

 - Cập nhật, bổ sung nội quy, quy chế, thông tin mới của các đơn vị thuộc 

Trường để in vào Sổ tay HSSV. 

- Thống nhất số lượng in, trang in, màu sắc, quy cách thành phẩm của Sổ 

tay HSSV. 

 III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 

- Chủ trì bổ sung thông tin Sổ tay HSSV. 

- Tổng hợp thông tin, tư liệu, hình ảnh cần thiết phục vụ cho công tác bổ 

sung thông tin. 

- Hoàn thiện bản thảo, thông qua Phó Hiệu trưởng phụ trách trước khi bàn 

giao cho phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị (TC-HC-QT) thực hiện các 

công đoạn tiếp theo. 

- Dự trù kinh phí phục vụ công tác in ấn. 

- Cung cấp các thông tin mới có liên quan đến HSSV như: 

+ Quy chế học bổng. 

+ Chế độ miễn, giảm học phí. 

2. Phòng TC-HC-QT 

- Cập nhật các thông tin có liên quan đến mục thông tin về website, viên 

chức quản lý phòng và các thông tin khác nếu có. 
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 - Liên hệ Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch làm thủ tục xin giấy phép tái 

bản. 

 - Liên hệ Công ty in và Bao bì tỉnh Bình Thuận để in ấn và nhập kho, 

quản lý Sổ tay HSSV theo quy định. 

 3. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

 - Thanh toán kinh phí chi phục vụ công tác in ấn. 

 - Cập nhật thông tin về viên chức quản lý phòng. 

4. Phòng Đào tạo 

Cung cấp các thông tin: 

 - Chương trình khung mới các nghề đào tạo hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp 

nghề. 

- Quy chế thi công nhận tốt nghiệp. 

- Quy trình tuyển sinh, tiến độ đào tạo, quy định đào tạo liên thông từ 

Trung cấp nghề lên Cao đẳng nghề. 

- Cập nhật thông tin về viên chức quản lý phòng và các thông tin mới 

khác nếu có. 

5. Các Khoa chuyên môn, Ban quản lý Ký túc xá và Bảo vệ 

Cập nhật thông tin có liên quan cần bổ sung. 

6. Phòng Quản lý khoa học và Kiểm định chất lượng 

- Bổ sung thông tin về các hoạt động: Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh 

thiếu niên nhi đồng Bình Thuận và hội thi tay nghề cấp Trường, Quốc gia. 

- Cập nhật thông tin về viên chức quản lý phòng. 

7. Trung tâm Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp 

- Cung cấp thông tin về: Công tác quan hệ doanh nghiệp, giới thiệu và hỗ 

trợ việc làm cho học sinh, sinh viên; khảo sát, điều tra đối với doanh nghiệp và 

học sinh, sinh viên. 

- Cập nhật thông tin về viên chức quản lý phòng. 

8. Đoàn Trường 

Cung cấp các thông tin về: 

- Giới thiệu về tổ chức Đoàn Trường. 

- Các hoạt động trọng tâm của Đoàn Trường hàng năm. 



3 
 

 IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

 - Từ ngày 25 - 30/7/2016: Trên cơ sở nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung do 

các đơn vị gửi về, Ban chỉnh sửa, bổ sung nội dung Sổ tay HSSV sẽ tổng hợp, 

hoàn chỉnh bản thảo Sổ tay HSSV.   

 - Ngày 02/8/2016: Cô Đỗ Thị Mỹ Hạnh - Phó Hiệu trưởng chủ trì họp 

thông qua nội dung dự thảo. 

- Ngày 05/8/2016: Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên hoàn chỉnh nội 

dung Sổ tay HSSV và bàn giao cho phòng TC-HC-QT. 

 - Từ ngày 06 - 26/8/2016: Phòng TC-HC-QT liên hệ in và hoàn thành sản 

phẩm. 

 Trên đây là Kế hoạch làm Sổ tay HSSV cho HSSV khóa 11 (2016 - 2018; 

2016 - 2019) của Trường, đề nghị các đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ được 

giao phối hợp với Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên triển khai thực hiện tốt 

kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (b/c); 

- PHT Ích (p/h); 

- Các phòng, khoa (t/h); 

- Lưu: VT, CTHSSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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