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KẾ HOẠCH 

Tiếp nhận Học sinh dân tộc thiểu số khóa 11 (2016-2019)  

 

Căn cứ kết luận họp Hội đồng tuyển sinh học sinh dân tộc thiểu số học nghề 
tại Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận năm học 2016-2017 của Chủ tịch hội 
đồng ngày 18 tháng 8 năm 2016 về việc xét tuyển và thời gian làm thủ tục nhập 
học Học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) khóa 11 (2016-2019). Nay, Trường xây 
dựng kế hoạch triển khai việc tiếp nhận học sinh DTTS như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN  

- Thời gian: 7 giờ 00, ngày 19/9/2016. 

- Địa điểm: Sảnh trước Phòng Đào tạo Trường Cao đẳng nghề BT. 

II. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Phòng Đào tạo 

- Phối hợp với phòng TC-HC-QT thiết kế sơ đồ vị trí theo quy trình cho các 
đơn vị tham gia. 

- Phân công công việc Đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ. 

- Tiếp nhận hồ sơ nhập học. 

- Bàn giao danh sách học sinh DTTS theo lớp cho các Khoa. 

- Đối chiếu danh sách học sinh DTTS nhập học với Ban QLKTX và Bảo vệ 
(khoảng thời gian từ 10h00 đến 11h00 ngày 19/9/2016). 

2. Phòng Công tác HS-SV 

- Phối hợp với: 

+ Ban QLKTX và Bảo vệ hướng dẫn học sinh DTTS sinh hoạt chủ nhiệm 
đầu khóa theo lịch tuần sinh hoạt công dân vào 15 giờ 30, ngày 19/9/2016 tại IC. 

+ Phòng Đào tạo, Giáo viên chủ nhiệm các lớp để cập nhập số lượng học 
sinh DTTS nhập học và nhập học bổ sung. 

- Chuẩn bị đồng phục, quần áo thể dục.  

3. Phòng TC-HC-QT 

- Bố trí bàn ghế tại sảnh theo sơ đồ hướng dẫn. 

- Dọn vệ sinh Trường. 

- Làm các bảng hiệu: “NHẬN HỒ SƠ”, “NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ”, 
“ĐĂNG KÝ KÝ TÚC XÁ” để trên bàn làm việc các đơn vị. 
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- Phối hợp Ban QLKTX& Bảo vệ, Căn tin chuẩn bị các buổi ăn trưa, chiều 
ngày 19/9/2016 cho học sinh. 

- Hiển thị bảng điện tử nội dung (hoàn thành trước ngày 16/9/2016): 

 

CHÀO ĐÓN TÂN HỌC SINH SINH VIÊN KHÓA 11 

 NĂM HỌC 2016-2017 

 

4. Phòng Tài vụ 

Tiếp nhận Thẻ bảo hiểm y tế. 

5. Ban quản lý Ký túc xá và bảo vệ 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết và tiếp nhận, tổ chức cho HS-SV dân tộc thiểu 
số vào ở Ký túc xá bắt đầu từ ngày 19/9/2016.  

- Lưu ý: 

+ Phân công bảo vệ hướng dẫn phụ huynh, học sinh DTTS để xe đúng nơi 
quy định, giữ trật tự trong khu làm việc, khu vục các dãy phòng học. Nhắc nhở phụ 
huynh, học sinh DTTS không hút thuốc trong khuôn viên Trường. 

+ Bố trí phòng đa dạng về dân tộc, địa phương tránh trường hợp một phòng 
chỉ có một dân tộc, cùng địa phương 

- Đối chiếu số lượng học sinh DTTS đăng ký ở ký túc xá và số lượng nộp hồ 
sơ nhập học tại Phòng Đào tào (khoảng thời gian từ 10h00 đến 11h00 ngày 
19/9/2016). 

6. Các Khoa  

- Nhận danh sách lớp, tiếp nhận học sinh DTTS của Khoa (giáo viên chủ 
nhiệm các lớp nhận danh sách tại cô Thu-phòng Đào tạo vào đầu giờ chiều ngày 
19/9/2016). 

- Trong buổi sinh hoạt chủ nhiệm đầu khóa: Giáo viên chủ nhiệm điểm danh 
học sinh của lớp mình phụ trách, tránh trường hợp học sinh ngồi nhầm lớp và học 
sinh vắng học. Sau buổi sinh hoạt báo cáo danh sách thực tế điểm danh về phòng 
Đào tạo và phòng Công tác HSSV để kịp thời xử lý. 

- Triển khai các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch tuần sinh hoạt công 
dân. 

7. Đoàn thanh niên 

Cử 10 đoàn viên thanh niên tham gia đón tiếp học sinh DTTS, công việc cụ 
thể do phòng Đào tạo phân công (gửi danh sách cho cô Thu trước ngày 
12/9/2016). 
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III. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

Giao phòng Đào tạo đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị triển khai đúng tiến độ, 
mọi công việc được phân công phải hoàn tất trước 15h00 ngày 16/9/2016 (thứ 6) 
để Ban Giám hiệu nghiệm thu và có ý kiến chỉ đạo. 

Đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đúng tiến độ tránh trở ngại 
công việc chung./. 

 

 

                                                                                      

HIỆU TRƯỞNG 
 

 
 

Nguyễn Thanh Tâm 

Nơi nhận:   
- Phó HT (Chỉ đạo); 
- Các đơn vị thuộc trường (t/h); 
- Đoàn TN; 
- Lưu: VT, ĐT. 
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