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UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
              

Số: 85/KH-TCĐN                        Bình Thuận,  ngày  30  tháng 11 năm 2015 
 

KẾ HOẠCH 
Tập huấn Công tác giáo viên chủ nhiệm năm học 2015 - 2016 

 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
- Giúp giáo viên chủ nhiệm cập nhật các quy định, quy chế về công tác đào 

tạo, quản lý HSSV; 
- Tập huấn các quy trình, kỹ năng, bổ sung kiến thức cần thiết phục vụ cho 

công tác giáo viên chủ nhiệm; 
- Phương pháp tập huấn lấy giáo viên chủ nhiệm làm trung tâm, dành thời 

gian cho việc trao đổi, giải đáp những nội dung chưa rõ, còn khó khăn trong triển 
khai thực hiện. 

- Sau khi tập huấn, giáo viên chủ nhiệm phải triển khai thực hiện được 
những nội dung, công việc của mình một cách có hiệu quả. 

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ 
- Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, giáo viên tham gia giảng dạy, giáo vụ.  
- Ngoài ra, căn cứ vào nhu cầu thực tế, các đơn vị trực thuộc có thể cử viên 

chức của đơn vị mình tham gia tập huấn. 
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 
- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 7g30 phút ngày 15/01/2016 
- Địa điểm: Hội trường 
IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 
1. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 
- Tham mưu kế hoạch, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Hội nghị tập 

huấn và báo cáo kết quả với Ban giám hiệu. 
- Xây dựng các nội dung liên quan và cử viên chức của phòng tham gia theo 

kế hoạch được phân công. 
- Cung cấp tài liệu liên quan đến công tác quản lý học sinh, sinh viên (qua hệ 

thống email) cho giáo viên chủ nhiệm các lớp để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến trao 
đổi trong Hội nghị tập huấn. 

- Phối hợp chặt chẽ với phòng Đào tạo, các khoa trong thời gian tập huấn. 
- Cử viên chức ghi biên bản, tổng hợp ý kiến. 
- Viết bài đăng trang web Trường. 
2. Phòng Đào tạo 
- Xây dựng các nội dung liên quan và cử viên chức của phòng tham gia theo 

kế hoạch được phân công. 
- Cung cấp tài liệu liên quan đến công tác giáo viên chủ nhiệm (qua hệ thống 

email) để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến trao đổi trong hội nghị tập huấn. 
- Phối hợp chặt chẽ với phòng Công tác Học sinh- Sinh viên, các khoa trong 

thời gian tập huấn. 
3. Phòng TC-HC-QT 
- Chịu trách nhiệm về âm thanh, ánh sáng, nước uống.  
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- Hỗ trợ máy chiếu khi báo cáo viên có nhu cầu. 
- Mời phóng viên báo, đài dự đưa tin 

- In khẩu hiệu treo trong hội trường và chạy bản điện tử tiền sảnh nội dung: 

HỘI NGHỊ 

TẬP HUẤN CÔNG TÁC GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 2015 - 2016 

Bình Thuận, ngày 15 tháng 01 năm 2016 

4. Phòng Kế hoạch - Tài chính 
Tham mưu kinh phí thực hiện kế hoạch. 
5. Các khoa chuyên môn 
- Thông báo đến giáo viên chủ nhiệm và viên chức có liên quan về mục đích, 

yêu cầu của Hội nghị tập huấn. 
- Bố trí lịch giảng dạy, tạo điều kiện để giáo viên chủ nhiệm tham dự tập 

huấn đúng thời gian trong kế hoạch. 
Trên đây là Kế hoạch tập huấn Công tác giáo viên chủ nhiệm năm học 2015 

- 2016. Căn cứ nội dung kế hoạch, đề nghị các đơn vị có liên quan chuẩn bị nội 
dung thực hiện. 

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

   Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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V. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 
 

Thời gian Nội dung Nhân sự 

7g00’ - 7g05’ Phát biểu khai mạc Hội nghị Cô Đỗ Thị Mỹ Hạnh, 
Phó Hiệu trưởng 

7g05’ - 7g20’ Vai trò, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm 
trong công tác học sinh, sinh viên 

Cô Trần Thị Thu Nga,  
TP. Đào tạo 

7g20’ - 8g00’ Phổ biến, quán triệt tóm tắt các nội dung 
liên quan đến công tác đào tạo 

- Chương trình đào tạo 
- Quy trình đăng ký học phần 
- Cách tính điểm học phần, điểm tổng kết, 
xét tốt nghiệp 
- Các vấn đề liên quan khác 

Phòng Đào tạo 
 

8g00’- 9g00’ Trao đổi, thảo luận Phòng Đào tạo 

Giải lao 

9g00 - 9g20’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9g 20’ - 9g 40’ 

Phổ biến, quán triệt tóm tắt các vấn đề 
liên quan đến công tác quản lý HSSV 

- Các chế độ, chính sách HSSV 
- Quy trình, thủ tục: Xét cấp học bổng, khen 
thưởng 
- Quy trình xét kỷ luật học sinh, sinh viên 
- Quy trình xét cấp miễn giảm học phí. 
- Các bước triển khai công tác đánh giá rèn 
luyện và khung tính điểm đánh giá rèn 
luyện HSSV. 
- Công tác quản lý lớp, sinh hoạt chủ nhiệm, 
nội dung ghi sổ sinh hoạt chủ nhiệm…  
- Công tác quản lý HSSV ngoại trú 

 
Phổ biến, quán triệt các vấn đề có liên 
quan đến công tác Đoàn Thanh niên 

- Công tác phối hợp tham gia phong trào 
đoàn thanh niên 
- Công tác đánh giá xếp loại đoàn viên cuối 
năm 
- Tiêu chí bình bầu đoàn viên ưu tú và trình 
tự giới thiệu đoàn viên ưu tú cho chi bộ xem 
xét đưa đi học các lớp nhận thức về Đảng. 

 
Thầy Nguyễn X Thủy,  
TP. Công tác HS-SV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cô Nguyễn Thị Ngọc 
Bích, Bí thư đoàn TN 

9g40’ - 11g00’ Trao đổi, thảo luận - Thầy (cô)  
Nguyễn Xuân Thủy, 
Nguyễn T Ngọc Bích, 
Trần Văn Châu. 
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11g00 - 11g10’ Phổ biến, quán triệt tóm tắt các vấn đề 
liên quan đến công tác Ký Túc xá  

 
- Công tác phối hợp quản lý HSSV nội trú 
KTX. 
- Thông tin giữa GVCN và HSSV (đặc biệt 
là học sinh dân tộc thiểu số). 
- Công tác phối hợp sinh hoạt ngoại khóa, 
ngày lễ, tết dân tộc… 
- Công tác động viên, thăm hỏi HSSV trong 
thời gian học tập tại trường. 

 
Thầy Lê Văn Thọ, 

Trưởng Ban quản lý 
Ký Túc xá - Bảo vệ 

11g10’ - 11g30’ Trao đổi, thảo luận Thầy Lê Văn Thọ 
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