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KẾ HOẠCH 
Tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng với học sinh, sinh viên  

Năm học 2016 - 2017 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải đáp thắc mắc của học sinh, sinh viên 

(HSSV) trong thời gian học tập và rèn luyện tại Trường. Qua đó, Nhà trường có 

hướng điều chỉnh, bổ sung chương trình đào tạo và công tác hỗ trợ, khắc phục những 

nội dung còn thiếu sót, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu, 

nguyện vọng chính đáng của HSSV. 

- Buổi đối thoại diễn ra nghiêm túc, đúng trọng tâm, qua đó giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc của HSSV. 

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN 

1. Đối tượng tham gia  

- HSSV các lớp gồm: Ban cán sự, Ban chấp hành Chi đoàn và HSSV tiêu biểu 

của lớp. Cụ thể: 

+ Hệ Trung cấp: 29 lớp x 8 học sinh/lớp = 232 học sinh. 

+ Hệ Cao đẳng: 18 lớp x 8 sinh viên/lớp = 144 sinh viên. 

Lưu ý: Các lớp có số lượng HSSV dưới 08 thì điều động cả lớp tham gia. 

2. Địa điểm: Hội trường Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.  

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 02/12/2016. 

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ 

- Ban Giám hiệu. 

- Trưởng các đơn vị thuộc trường, Bí thư Đoàn Thanh niên. 

- Giáo viên chủ nhiệm (GVCN) các lớp, giáo vụ khoa. 

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

TT NỘI DUNG CHỦ TRÌ 
THỜI 

GIAN 

1 Văn nghệ chào mừng (03 tiết mục) Đoàn Trường 07h30’ 

2 
Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham 

dự, thông qua chương trình đối thoại 

Phòng Công tác HS-SV 08h00’ 

3 

Thông báo các nội dung giải đáp thắc mắc 

của HSSV trong buổi đối thoại năm học 

2015 - 2016. 

Phòng Công tác HS-SV 08h10’ 
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4 

Mời thầy Hiệu trưởng, Trưởng  các đơn vị 

và tổ thư ký lên vị trí làm việc. Hiệu trưởng 

điều hành đối thoại. 

Phòng Công tác HS-SV 08h30’ 

5 Đối thoại với HSSV. Hiệu trưởng chủ trì 08h40’ 

6 Kết luận buổi đối thoại. Hiệu trưởng 10h30’ 

7 Bế mạc. Phòng Công tác HS-SV 11h00’ 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ thư ký: Thầy Nguyễn Khắc Thọ và cô Nguyễn Thị Kim Loan, chuyên viên 

phòng Công tác HS-SV. 

2. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị 

- Chuẩn bị Hội trường, nước uống …phục vụ buổi đối thoại. 

- Chuẩn bị bảng tên, chức danh các đơn vị tham gia đối thoại (ghi họ tên và sắp 

xếp chỗ ngồi cụ thể). 

  - In và treo băng rôn trong hội trường, nội dung: 

 

 

 

 

- Chuẩn bị giải đáp thắc mắc cho HSSV các nội dung: 

+ Thực trạng cơ sở vật chất, phòng học, phương tiện dạy học và những vấn đề 

liên quan đến thiết bị dạy và học. 

+ Tình hình an ninh trật tự trong Trường. 

+ Công tác thư viện, Website của Trường. 

+ Công tác y tế học đường và các vấn đề liên quan khác.   

3. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên  

- Làm công tác tổ chức. 

- Thông báo nội dung, giải đáp thắc mắc của HSSV trong buổi đối thoại năm học 

2015 - 2016. 

- Thông báo thời gian, địa điểm buổi đối thoại (qua lịch công tác). 

- Chuẩn bị giải đáp thắc mắc của HSSV các nội dung sau: 

+ Công tác triển khai thực hiện chế độ miễn, giảm học phí. 

+ Quy định xét cấp học bổng, trợ cấp khó khăn đột xuất, học bổng khuyến khích 

học nghề. 

+ Công tác triển khai thực hiện quy chế Đánh giá rèn luyện, khung điểm xếp loại 

kết quả đánh giá rèn luyện, Quy chế HSSV của Trường, khung xử lý vi phạm, kỷ luật 

đối với HSSV. 

HIỆU TRƯỞNG 
ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN 

NĂM HỌC 2016 - 2017 
Bình Thuận, ngày 02 tháng 12 năm 2016 
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+ Công tác hỗ trợ tìm việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp. 

+ Công tác phát triển Đảng trong HSSV. 

+ Quản lý HSSV nội, ngoại trú. 

- Tổng hợp ý kiến thắc mắc từ HSSV, xin ý kiến Hiệu trưởng để chỉ đạo Trưởng 

các đơn vị chuẩn bị trả lời trong buổi đối thoại. 

- Sắp xếp chỗ ngồi cho HSSV trong Hội trường và cử viên chức ổn định trật tự.   

- Viết tin đăng Website của Trường. 

4. Phòng Tài vụ 

- Tham mưu kinh phí phục vụ buổi đối thoại. 

- Giải đáp thắc mắc cho HSSV: Về mức thu học phí và các khoản thu khác (nếu 

có); Chế độ học sinh dân tộc thiểu số nội trú theo Quyết định 35/2014/QĐ/UBND 

ngày 12/8/2014 của UBND Tỉnh về việc quy định chế độ cho học sinh dân tộc thiểu 

số học nghề tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. 

5. Phòng Đào tạo 

- Giải đáp thắc mắc của HSSV các nội dung về quy chế thi, kiểm tra kết thúc 

môn học/mô đun, điều kiện xét, thi tốt nghiệp và các vấn đề liên quan đến công tác 

đào tạo. 

- Tư vấn đào tạo liên thông từ trung cấp nghề lên các bậc đào tạo cao hơn của 

các nghề đang đào tạo tại Trường; công tác liên kết đào tạo với các trường khác. 

6. Ban Quản lý Ký túc xá & Bảo vệ 

Giải đáp thắc mắc cho HSSV các nội dung có liên quan đến Ký túc xá, quy chế 

Công tác học sinh dân tộc thiểu số, nội quy sinh hoạt Ký túc xá, công tác an ninh trật 

tự, phòng chống cháy nổ. 

7. Phòng Đảm bảo chất lượng 

Giải đáp thắc mắc của HSSV các nội dung về: Công tác thanh tra, giám sát, kiểm 

tra đào tạo, bao gồm công tác Thanh tra, giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy chế 

học tập của HSSV; thực hiện các chế độ liên quan đến HSSV; tiếp nhận và tham gia 

giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của HSSV, phụ huynh liên quan đến quá trình thi 

tuyển, xét tuyển, đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp; tổ chức, triển khai hội thi tay nghề đối 

với HSSV… 

8. Trung tâm Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp 

Giải đáp thắc mắc của HSSV các nội dung về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn 
hạn. Công tác quan hệ doanh nghiệp, giới thiệu và hỗ trợ việc làm cho HSSV, bao 
gồm công tác tổ chức, quản lý và liên kết với các doanh nghiệp để thực hiện đào tạo 
theo yêu cầu doanh nghiệp và hoạt động nghiên cứu ứng dụng theo đặt hàng của 
doanh nghiệp; quan hệ với các doanh nghiệp để tìm kiếm việc làm cho HSSV và ký 
kết hợp tác đào tạo; tư vấn, tìm kiếm và giới thiệu việc làm cho HSSV đang học và đã 



4 
 

tốt nghiệp ra trường; tổ chức các dịch vụ hỗ trợ; phối hợp tìm kiếm đơn vị thực tập 
cho HSSV; phối hợp tổ chức cho HSSV giao lưu với doanh nghiệp, định hướng nghề 
nghiệp; thông tin thường xuyên cho HSSV về thị trường lao động, nhu cầu tuyển 
dụng lao động của doanh nghiệp và các yêu cầu tuyển dụng. 

9. Đoàn Thanh niên 

- Chuẩn bị 03 tiết mục văn nghệ phục vụ buổi đối thoại. 

- Giải đáp thắc mắc các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Đoàn Thanh niên. 

- Phối hợp với phòng Công tác HS-SV và GVCN các lớp quản lý HS-SV, giữ 

trật tự trong suốt buổi đối thoại. 

10. Các Khoa 

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến tiến độ đào tạo, công tác giảng dạy, tài 

liệu học tập, chương trình khung, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập do Khoa 

quản lý để giới thiệu và trả lời các ý kiến thắc mắc của HSSV. 

- Giáo viên chủ nhiệm: 

+ Tổ chức sinh hoạt chủ nhiệm, gợi ý HSSV nêu những thắc mắc xoay quanh 

việc học tập và rèn luyện, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ việc học tập, các hoạt 

động phong trào HSSV chưa biết hoặc biết chưa rõ ràng, chưa chắc chắn. Nội dung 

các câu hỏi phải khách quan, trung thực, có tính xây dựng, đảm bảo đúng trọng tâm, 

đúng nội dung  buổi đối thoại. 

+ Điều động HSSV tham gia đúng thành phần, lập danh sách HSSV tham gia 

chuyển về Khoa tổng hợp, gửi về phòng Công tác HS-SV chậm nhất ngày 

21/11/2016. 

+ Hướng dẫn HSSV ngồi đúng vị trí trong Hội trường (theo sơ đồ của phòng 

Công tác HS-SV). 

+ Phối hợp phòng Công tác HS-SV quản lý HSSV trong suốt buổi đối thoại. 

+ Tổng hợp câu hỏi của HSSV (nếu có) gửi về phòng Công tác HS-SV, chậm 

nhất ngày 21/11/2016. 

Đề nghị các đơn vị được phân công phối hợp thực hiện tốt nội dung Kế hoạch 

này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh báo cáo cô Đỗ Thị Mỹ 

Hạnh - Phó Hiệu trưởng (thông qua phòng Công tác HS-SV) để xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận:        
- Hiệu trưởng (báo cáo);     
- Thầy Ích - Phó Hiệu trưởng (phối hợp);   
- Các đơn vị thuộc trường (thực hiện);    
- Đoàn Trường (phối hợp); 
- Lưu: VT, CTHSSV.             

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

Đỗ Thị Mỹ Hạnh 


		2016-10-28T14:36:14+0700
	Việt Nam
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh<dtmhanh@dnbt.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2016-10-28T14:40:03+0700
	Việt Nam
	Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận<tcdn@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




