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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tháng 03/2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2022 

 

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hòa Bình 

 

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021 - 2022, thực hiện chương trình công tác 

tháng 04/2022, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình báo cáo kết quả thực 

hiện công tác tháng 03/2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 04/2022 như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 03/2022 

 1. Công tác đào tạo, tuyển sinh và quản lý học sinh, sinh viên 

1.1. Công tác đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng 

- Quy mô và ngành nghề đào tạo: 

Đến thời điểm hiện tại, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật dự kiến đề xuất 

mở thêm 02 mã ngành Chế biến món ăn và Hướng dẫn du lịch. Tổng cộng, Trường 

đang tổ chức đào tạo 06 ngành Cao đẳng chính quy và 11 ngành Trung cấp chính 

quy. Tổng số lớp (chính quy) là: 34 lớp. Tổng số HSSV (chính quy): 842 HSSV 

(tính đến tháng 3/2021), trong đó có 747 HSSV là người dân tộc thiểu số, 373 

HSSV nữ, 469 HSSV là nam. 

Trường đã triển khai thực hiện các hoạt động nghiệp vụ, thực tế bộ môn, 

thực tập các ngành đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Đa số tất cả 

giảng viên đều thực hiện tốt các quy định chuyên môn trong Quy chế đào tạo; Các 

phong trào Dạy tốt - Học tốt liên tục được phát động và triển khai.  

 - Công tác quản lý đào tạo: 

Quy trình đào tạo được tổ chức theo đúng quy định của Bộ Lao động – 

Thương binh & Xã hội, phù hợp với đặc thù của từng ngành nghề. Tiếp tục đào tạo 

đa ngành hướng đến phát triển Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình trở 

thành cơ sở giáo dục đa ngành theo định hướng thực hành, đồng thời là trung tâm 

nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ của tỉnh. 

Công tác đào tạo được thực hiện theo đúng quy chế, chất lượng đào tạo được 

đảm bảo. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhà trường thực hiện dạy 

học trực tiếp kết hợp trực tuyến, đảm bảo tiến độ, kế hoạch đào tạo. 
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Xây dựng và tham mưu ban hành kịp thời các văn bản phục vụ công tác đào 

tạo. Tiếp tục thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo năm học 2021 – 2022; Triển khai 

tiến độ giảng dạy, học tập Học kỳ II các khóa trung cấp, cao đẳng và chương 

trình văn hóa GDTX. Phân công, điều chỉnh giáo viên giảng dạy các mô đun, 

học phần của các chuyên ngành trong năm học 2021 – 2022 đồng thời hợp đồng 

với các giáo viên thỉnh giảng, tổ chức giảng dạy các lớp thiếu giáo viên chuyên 

môn (Ngành QL&KDNH&DVAU; QL&KDKS). 

- Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng: 

Xây dựng kế hoạch thi tốt nghiệp năm 2022; Thực hiện in dự thảo phôi 

bằng và chứng chỉ. 

Tổ chức kiểm tra hồ sơ, giáo án lên lớp của giáo viên theo đúng quy định. 

Đồng thời thực hiện tốt công tác tổ chức thi và coi thi kết thúc học phần, môn học 

theo kế hoạch; Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ câu hỏi ngân hàng đề thi nhằm điều 

chỉnh cho phù hợp. Đề xuất xuất hủy đối với những bộ đề thi đã cũ, lạc hậu không 

còn phù hợp với chương trình đào tạo. 

 1.2. Công tác tuyển sinh và liên kết đặt địa điểm đào tạo  

       Trường đã xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2022 và đang tiến hành công tác 

tuyên truyền và tư vấn tuyển sinh dưới nhiều hình thức: Các đơn vị trực thuộc đã 

lập kế hoạch tuyên truyền tuyển sinh tại các trường THPT, THCS, DTNT và các 

TTGDTX trên toàn tỉnh, triển khai các kênh tư vấn và tuyên truyền tuyển sinh trực 

tuyến: mạng toàn cầu (Website), mạng xã hội (facebook)…đăng quảng cáo về 

tuyển sinh của Trường trên báo Hòa Bình, điều động HSSV về phát tờ rơi và tuyên 

truyền ở các trường học cũ và tư vấn tuyển sinh qua đường dây nóng và tư vấn tại 

chỗ. 

Tiếp tục triển khai tuyển sinh, đăng ký học liên thông từ trung cấp lên cao 

đẳng, đại học và từ cao đẳng lên đại học, các lớp đại học hệ vừa làm vừa học và 

sau đại học (Phối hợp với các đơn vị chủ trì đào tạo). Các hoạt động liên kết đào 

tạo với các trường đại học khác vẫn được quan tâm, duy trì. 

1.3. Công tác quản lý giáo dục học sinh, sinh viên 

Công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú được chỉ đạo chặt chẽ. Thực hiện 

tốt việc thu và quản lý hồ sơ sinh viên. Giải quyết đầy đủ các chế độ chính sách 

cho sinh viên như học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng. Trong 
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tháng 03/2022 đã hoàn thiện hồ sơ xét chế độ chính sách cho 16 HSSV đủ điều 

kiện nhận trợ cấp xã hội. 

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, đạo 

đức, lối sống, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, phòng chống các tệ nạn xã 

hội và ma túy trong sinh viên. Tổ chức tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ 

quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển đảo trong tình hình mới. 

Thực hiện tốt kế hoạch về công tác y tế học đường, công tác tuyên truyền, 

vận động và triển khai HSSV thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế. Tính đến tháng 

03/2022, sĩ số học sinh toàn trường cụ thể: 

Sĩ số Lớp 
Số HSSV 

ở KTX 

Hưởng chế 

độ theo QĐ 

53 của TTCP 

Hưởng trợ 

cấp xã hội 

Miễn, giảm 

học phí 

Học 

bổng 

khuyến 

khích 

842 34 233/300 245 144 599  

Nhà trường thành lập Hội đồng xét kỷ luật HSSV và tổ chức họp xét kỷ luật 

học sinh vi phạm kỷ luật, thông báo tới gia đình học sinh đối với những trường hợp 

thường xuyên bỏ học, vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường. Tổ chức phát 

động thi đua đợt III chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. Tổ 

chức thu, kiểm tra, xét chế độ, chính sách, miễn giảm học phí cho HSSV. 

2. Công tác thanh tra,  

Bộ phận thanh tra nhà trường thường xuyên kiểm tra nề nếp lên lớp của 

HSSV, giáo viên và giảng viên; Kiểm tra công tác vệ sinh phòng ở KTX, an toàn 

thực phẩm bếp ăn HSSV. Phối hợp với bộ phận Cơ sở vật chất kiểm tra, hoàn thiện 

hồ sơ đề nghị sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động chuyên môn nhà 

trường. 

3. Hoạt động của các khoa chuyên môn 

Các khoa hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

Thường xuyên theo dõi, thực hiện và điều chỉnh tiến độ, kế hoạch, chương trình 

đào tạo các học phần, môn học, khóa học do giáo viên giảng dạy, khoa quản lý. 

Đồng thời thực hiện phân công coi thi, chấm thi kết thúc học phần, môn học theo 

kế hoạch, chương trình đào tạo các khóa. Tiếp tục quản lý, theo dõi học sinh sinh 

viên đi thực tập theo kế hoạch. 

 4. Công tác tổ chức, hành chính 

 * Công tác tổ chức 
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   Hiện tại, cơ cấu tổ chức của trường gồm: 01 Phó Hiệu trưởng và 07 đơn vị 

trực thuộc. Tổng số cán bộ, viên chức, người lao động của trường (tính đến thời 

điểm tháng 03/2022) là 68 người (Biên chế chính thức là 62, hợp đồng theo NĐ 

68/2000/NĐ-CP là 01, hợp đồng xác định thời hạn là 05). Giảng viên cơ hữu và 

kiêm giảng là 47 người, nhân viên và HĐLĐ là 21 người. Tổng số CBGV có trình 

độ Thạc sĩ là 40 người (đạt 85,1% tổng số giáo viên); số giáo viên đang Nghiên 

cứu sinh là 01 người; số giáo viên đang học cao học là 01 người; số CBGV tham 

gia học văn bằng 2 là 03 người, số CBGV đăng ký học chuyển đổi là 09 người. 

100% giảng viên đạt trình độ nghiệp vụ Sư phạm giảng dạy cao đẳng. 

 Tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội bao gồm: Đảng bộ gồm 07 chi bộ trực 

thuộc với 49 Đảng viên. Công đoàn cơ sở gồm 68 đoàn viên công đoàn. Đoàn 

TNCS HCM trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, số ĐVTN là HSSV chính quy 

tại trường là 595 ĐVTN (số lượng ĐV là 416 đ/c, trong đó 22 đoàn viên là CB, 

GV và 934 đoàn viên là HSSV; số lượng thanh niên là 179). Ban Khuyến học trực 

thuộc Hội Khuyến học tỉnh, gồm 68 hội viên. Hội Hưu trí Trường CĐ Kinh tế - Kỹ 

thuật Hòa Bình gồm hơn 100 hội viên. Nhà trường là Hội viên Hiệp hội các trường 

CĐ, TC Kinh tế - Kỹ thuật Việt Nam và Hiệp hội Đầu tư Xây dựng - Dịch vụ 

Nông, Lâm nghiệp Việt Nam. 

Xây dựng và tham mưu ban hành các Quy chế: Quy chế Chi tiêu nội bộ, 

Quy chế tổ chức và hoạt động Trường, Quy chế Đánh giá xếp loại và Thi đua khen 

thưởng. 

Thực hiện các chế độ chính sách: Trong tháng 03, nhà trường đã thực hiện rà 

soát nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn 06 tháng đầu năm 2022 cho 

CBVC nhà trường. Hoàn thành và ban hành Kế hoạch cải cách hành chính, Kế 

hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2022. 

* Công tác phát triển đội ngũ cán bộ và giảng viên 

Nhà trường đã tổ chức hội nghị quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai 

đoạn 2020 – 2025, bổ sung năm 2022 để đáp ứng được nguồn cán bộ, đảm bảo yêu 

cầu về trình độ chuyên môn, đủ số lượng so với tình hình thực tế và duy trì sự phát 

triển bền vững của nhà trường. Nhiều viên chức đã được cử tham dự các lớp bồi 

dưỡng lý luận chính trị, chuyên viên chính, chuyên viên. Hiện tại đang có 01 đồng 

chí học cao học, 03 đồng chí đang học thêm văn bằng II. Hiện tại Nhà trường đang 

xây dựng Kế hoạch học tập,bồi dưỡng cho CBVC nhà trường năm 2022. Các chế 
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độ, chính sách đối với viên chức được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, 

đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 

*  Công tác cải cách hành chính 

Công tác tổng hợp, xây dựng các báo cáo, chương trình, kế hoạch công tác 

của trường được thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, thực hiện tốt công tác điều hành 

phối hợp giữa các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh 

thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

Nhà trường đã tiến hành thực hiện cải cách hành chính, phân công rõ trách 

nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc tuyên truyền và thực hiện cải cách hành 

chính; Mỗi cán bộ, viên chức nhà trường luôn gắn vai trò, nhiệm vụ của bản thân 

với nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính. 

Hiện tại, nhà trường đang áp dụng phần mềm quản lý văn bản, phần mềm 

quản lý toàn diện; 100% CBVC trao đổi công việc qua hộp thư điện tử cá nhân, 

email công vụ của đơn vị; Giảng viên và HSSV trường có thể xem lịch học, lịch 

công tác và thông tin mới nhất được đăng tải trên Website trường. 

* Công tác an ninh trật tự 

Đội An ninh xung kích nhà trường hoạt động hiệu quả; tăng cường hoạt động  

và đưa ra các biện pháp nhằm đảm bảo ANTT trong HSSV. Quản lý giáo dục HSSV 

nội trú, tổng vệ sinh toàn bộ khu Ký túc xá, dọn dẹp phòng ở HSSV; xử lý, hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị kỷ luật các HSSV vi phạm nội quy KTX. Để đảm bảo công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhà trường đã tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ 

phòng ở, lớp học, phòng làm việc, các cơ sở thực hành thực tập. 

* Công tác Thi đua khen thưởng và đánh giá, xếp loại CBVC 

Kết quả xếp loại viên chức và TĐKT tháng 03 cụ thể như sau: 

* Xếp loại viên chức: 

+ Xuất sắc: 27 

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 40 

+ Hoàn thành nhiệm vụ: 0 

+ Không hoàn thành nhiệm vụ: 01 

+ Không đánh giá: 0 

* Thi đua, khen thưởng 

+ Xếp loại A: 27 
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+ Xếp loại B: 40 

+ Xếp loại C: 01 

+ Không xét: 0 

5. Công tác quản lý cơ sở vật chất và ký túc xá 

Nhà trường đã giao phòng HCTH phối hợp với phòng TCQT tổ chức kiểm 

kê tài sản và lập đề nghị xuất hủy, thanh lý tài sản bị hư hỏng. Công tác cải tạo sửa 

chữa, mua sắm tài sản, trang thiết bị được thực hiện theo đúng kế hoạch dự toán 

được giao. Kịp thời bổ sung trang thiết bị cần thiết phục vụ giảng dạy và học tập 

như máy tính, máy chiếu, các thiết bị tin học, thiết bị mạng và phần mềm; Cải tạo 

và sửa chữa phòng làm việc. Nhà trường tiếp tục đầu tư, cải tạo cơ sở vật chất các 

khu thực hành, thực tập. 

Tiếp tục triển khai các biện pháp cũng như tăng cường quản lý, khai thác sử 

dụng tài sản có hiệu quả. Xây dựng các Quy chế quản lý, vận hành sử dụng các cơ sở 

thực hành thực tập: Mô hình thực hành thực tập ngành Chăn nuôi; cơ sở thực hành 

thực tập ngành Trồng trọt; cơ sở thực hành thực tập ngành Quản lý và Kinh doanh nhà 

hàng và dịch vụ ăn uống, ngành Quản lý và kinh doanh Khách sạn; ngành Quản lý và 

Bán hàng siêu thị; Hợp đồng cung cấp suất ăn bếp HSSV với nhà thầu, tăng cường 

công tác quản lý, giám sát suất ăn, thực đơn hàng ngày và công tác VSATTP. 

6. Công tác tài chính, ngân sách  

Được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo UBND tỉnh và các Sở ngành liên 

quan về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh cũng như khung học phí theo từng năm, 

mặc dù có nhiều khó khăn nhưng công tác thu chi tài chính vẫn đảm bảo kịp thời, 

cơ bản đủ chi cho các hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các 

hoạt động khác, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, viên chức, người lao động và học 

sinh - sinh viên. 

Công tác xây dựng và triển khai dự toán ngân sách Nhà nước theo đúng 

Luật Ngân sách và Nghị định, Thông tư hướng dẫn về công tác tài chính của các 

Bộ, Ngành có liên quan. Công tác thu phí, lệ phí đã thực hiện thu đúng, thu đủ để 

đảm bảo nguồn thu sự nghiệp theo dự toán được giao và đảm bảo nguồn kinh phí 

cho hoạt động. Hiện tại, nhà trường đang thực hiện thanh toán chế độ chính sách 

cho học sinh, sinh viên K21, K22 và tiền lương cho CBVC, các khoản chi phí phát 

sinh liên quan đến hoạt động của trường.  

Nhà trường đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ  
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7. Công tác y tế chăm sóc sức khỏe cho CBVC, NLĐ và HSSV nhà 

trường 

 Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, Ban chỉ đạo phòng chống 

dịch Covid 19 nhà trường đã xây dựng kịch bản dạy học linh hoạt, an toàn cho học 

sinh sinh viên  tùy theo tình huống dịch bệnh, chủ động xây dựng kế hoạch năm 

học phù hợp với tình hình thực tiễn, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn để 

hoàn thành kế hoạch năm học 2021-2022… 

 Tuy nhiên, việc việc tổ chức dạy học trực tiếp cho học sinh gặp nhiều khó 

khăn do tình hình dịch bệnh sau Tết diễn biến phức tạp, số ca nhiễm là giáo viên, 

học sinh sinh viên tăng cao. Từ đợt bùng phát dịch sau Tết Nguyên đán đến nay, 

tổng số ca nhiễm virus SARS-COV-2 toàn trường (tính đến 16h ngày 29/03/2022)  

là 302 ca. Trong đó: 261 ca là HSSV và 41 ca là CBGV nhà trường.  

- Số ca nhiễm virus SARS-COV-2 phát hiện tại trường: 90 ca (89 ca là 

HSSV, 01 ca là cán bộ trực ký túc xá). 

+ Số ca cách ly và điều trị tập trung tại Bệnh viện dã chiến: 48 ca (đã được 

điều trị khỏi và ra viện) 

+ Số ca cách ly và điều trị tại nhà: 24 ca (13 ca đã được điều trị khỏi và ra 

viện). Còn 11 ca đang tiếp tục điều trị tại nhà 

+ Số ca cách ly và điều trị tại nhà khách đã khỏi bệnh: 12 ca 

+ Số ca cách ly và điều trị tại nhà khách: 2 ca 

+ Số ca cách ly và điều trị tại Trại thực hành Chăn nuôi: 4 ca (đã được điều 

trị khỏi bệnh). 

- Số ca nhiễm virus SARS-COV-2 phát hiện tại địa phương: 212 ca (172 ca 

HSSV, 40 ca CBGV). Trong đó:  

+ Số ca đã điều trị khỏi bệnh: 181 ca (148 ca là HSSV, 33 ca là CBGV) 

+ Số ca đang cách ly và điều trị: 31 ca (24 ca HSSV, 7 ca CBGV) 

+ Nguồn lây nhiễm: chủ yếu từ người thân trong gia đình. Một số trường 

hợp không xác định được nguồn lây nhiễm. 

 Nhà trường đã báo cáo y tế địa phương về các trường hợp F0, F1 và chuẩn 

bị tổ chức cho các ca F0 cách ly y tế theo quy định, đồng thời  tiếp tục tiến hành 

truy vết F1, khoanh vùng, cách ly, giám sát, theo dõi và thực hiện test nhanh các 

trường hợp nghi ngờ và F1 liên quan. 

 - Báo cáo lãnh đạo Sở và xin ý kiến chỉ đạo.  Báo cáo kết quả với cơ quan y 

tế địa phương (Phường Dân Chủ) để báo cáo Ban chỉ đạo TP Hoà Bình. 

 - Tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca dương tính; 

khoanh vùng, cách ly tại KTX nhà trường. 

8. Công tác đoàn thể, hội 

Công tác Đảng: Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình 

gồm 46  đảng viên. Ban Thường vụ Đảng ủy có 05 đồng chí; có 05 chi bộ trực 
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thuộc.  Đảng bộ đã ban hành nghị quyết tháng 4 chỉ đạo các chi bộ thực hiện nhiệm 

vụ. Hoạt động của Đảng bộ theo các quy định của Đảng, quán triệt và triển khai 

thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch, Hướng dẫn của các cấp Đảng, bám sát nhiệm 

vụ chính trị của nhà trường. 

Các hoạt động của các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên đi 

vào nề nếp và phát huy vai trò phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 04/2022 

1. Công tác đào tạo, tuyển sinh và quản lý học sinh, sinh viên  

1.1. Công tác đào tạo,  khảo thí và đảm bảo chất lượng 

* Công tác đào tạo 

Nhà trường yêu cầu các đơn vị trực thuộc  tiếp tục thực hiện tiến độ, kế 

hoạch đào tạo học kỳ II. Quán triệt cán bộ, giáo viên chấp hành nghiêm kỷ luật làm 

việc, giảng dạy, nâng cao chất lượng, hiệu quả giờ dạy, thực hiện tốt Quy chế văn 

hóa công sở, ân cần tận tụy với học sinh học viên. Phối hợp với các trung tâm có 

biện pháp quản lý, uốn nắn, nhắc nhở, kiểm điểm các giáo viên hợp đồng đi muộn, 

về sớm, lên lớp không đủ thời gian quy định; 

        Tiếp tục thực hiện đào tạo các trình độ từ sơ cấp lên Cao đẳng phù hợp với 

điều kiện về đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và cơ sở vật chất của Trường; 

nghiên cứu nhu cầu xã hội để mở các ngành/chuyên ngành đào tạo phù hợp. 

         Đẩy mạnh triển khai thực hiện các nội dung cải tiến chất lượng giáo dục theo 

chương trình đảm bảo chất lượng năm 2022; Triển khai công tác tự đánh giá 

chương trình đào tạo để đánh giá ngoài thành công đối với chương trình đào tạo 

chất lượng cao. 

         Tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý khoa học và công nghệ để tiến tới chuẩn 

hóa các hoạt động khoa học và công nghệ của Trường. Tổ chức quản lý rà soát, 

chỉnh sửa, bổ sung các đề cương chi tiết học phần theo đúng chuẩn kiểm định. 

Nâng cao chất lượng các hội thảo khoa học. 

          Tổ chức thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2022: Thi tốt nghiệp lớp Vẽ thiết kế mỹ 

thuật tại TTGDNN-GDTX huyện Yên Thủy từ 24-25/03/2022; Thi tốt nghiệp 

Chính trị và chuyên môn các lớp chính quy tại trường vào 30-31/3/2022. 

         * Công tác khảo thí 

        Thực hiện tổ chức thi, chấm thi, công bố điểm kết thúc học phần các bậc, các 

hệ một cách chặt chẽ, đúng quy trình. Đổi mới phương thức thi, đánh giá kết quả 
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học tập, rèn luyện của sinh viên. Đặc biệt, nghiên cứu đổi mới phương thức thi đối 

với một số học đặc thù như tin học, ngoại ngữ, lý luận chính trị,… để giảm áp lực 

công tác coi thi, chấm bài. 

         * Công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục 

          Tiếp tục rà soát các quy trình hoạt động công tác ở các đơn vị. Hoàn thiện hồ 

sơ các quy trình quản lý chất lượng nhà trường, ngành học và môn học. 

1.2. Công tác tuyển sinh và liên kết đặt địa điểm đào tạo 

 Tiếp tục công tác tuyên truyền và tư vấn tuyển sinh dưới nhiều hình thức,  

đúng tiến độ, đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra. 

Tiếp tục triển khai tuyển sinh, đăng ký học liên thông từ trung cấp lên cao 

đẳng, đại học và từ cao đẳng lên đại học, các lớp đại học hệ vừa làm vừa học và 

sau đại học (Phối hợp với các đơn vị chủ trì đào tạo)., các lớp sơ cấp nghề. 

          Tiếp tục duy trì các chương trình liên kết đào tạo hiện có, tìm kiếm, mở rộng 

liên kết đào tạo với các đối tác mới, chú trọng các đối tác ở các trường có danh 

tiếng. 

1.3. Công tác quản lý giáo dục học sinh, sinh viên 

- Hoàn thành những việc còn tồn tại trong tháng 03/2022 

- Tăng cường quản lý giáo dục rèn luyện học sinh, sinh viên gương mẫu tự 

giác thực hiện nội quy, quy chế Nhà trường, tích cực học tập và tu dưỡng rèn luyện 

đạo đức tốt. 

- Quán triệt, nhắc nhở học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm Luật giao 

thông, quy định của nhà trường, địa phương, đảm bảo công tác an ninh trật tự, 

phòng chống cháy nổ; chấp hành giờ giấc học tập . 

- Tiếp tục rà soát, bổ sung chế độ chính sách trợ cấp xã hội, học phí và miễn 

giảm học phí, chính sách nội trú theo QĐ 53 của TTgCP cho HSSV K20, K21, 

K22. 

2. Công tác thanh tra 

      Thanh tra, giám sát công tác tuyển sinh hệ chính quy, vừa làm vừa học, liên 

thông đại học và sau đại học gồm các nội dung như: tổ chức thi, chấm thi,… 

        . Kiểm tra, rà soát điểm và công tác quản lý hồ sơ điểm các lớp chuẩn bị tốt 

nghiệp của hệ chính quy. Thực hiện thanh tra thường xuyên hoặc đột xuất theo yêu 

cầu của lãnh đạo nhà trường. 

3. Các khoa chuyên môn 
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Thực hiện Kế hoạch chung của nhà trường.  Theo dõi, điều chỉnh, thực hiện 

tiến độ đào tạo các học phần, moon học, chương trình đào tạo các ngành do Khoa 

giảng dạy, quản lý, đồng thời thực hiện phân công coi thi, chấm thi theo kế hoạch. 

4. Công tác tổ chức, hành chính 

* Công tác tổ chức  

        Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy Trường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 

tình hình mới. Riếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các 

đơn vị thuộc Trường nhằm phù hợp với tính đặc thù của đơn vị sự nghiệp tự đảm 

bảo một phần chi thường xuyên và chi đầu tư, đảm bảo thực hiện có hiệu quả 

nguyên tắc, một việc chỉ giao cho một đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm 

chính, các đơn vị khác thực hiện phối hợp. 

           Triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm năm 2022  nhằm xác định số 

lượng người làm việc phù hợp với Chiến lược phát triển Trường và quy mô đào tạo 

năm 2022 để xây dựng Đề án xét tuyển viên chức, giảng viên năm 2022. 

       Triển khai công tác luân chuyển, điều động và định kỳ chuyển đổi vị trí công 

tác, thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo đảm 

bảo công khai, minh bạch, đúng quy định, quy trình công tác cán bộ. Xây dựng, hoàn 

thiện tiêu chuẩn quy hoạch, bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo trên cơ sở quy 

định chung của Đảng, Nhà nước và của ngành theo yêu cầu thực tế.  

* Công tác phát triển đội ngũ cán bộ và giảng viên 

       Tiếp tục củng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức có chuyên 

môn, nghiệp vụ phù hợp với tiêu chuẩn chức danh đảm nhiệm. Tạo thế ổn định để 

phát triển, thực hiện tốt các chỉ số đo lường đảm bảo đội ngũ cán bộ, giảng viên có 

năng lực tốt nhất, đồng thời thể hiện tính rõ ràng và tính chịu trách nhiệm của từng 

thành viên; 

         Triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức năm 2022, đặc biệt 

chú trọng đào tạo bồi dưỡng sau đại học và bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh 

cho giảng viên để đảm bảo đội ngũ giảng viên giảng dạy các chương trình. 

          Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên bằng việc đẩy mạnh đào tạo nâng 

cao trình độ và thu hút giảng viên có trình độ cao đến làm việc tại nhà trường.  Các 

chế độ, chính sách đối với viên chức được thực hiện theo đúng quy định của pháp 

luật, đảm bảo quyền lợi cho người lao động. 

*  Công tác cải cách hành chính 
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Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổng hợp, xây dựng các báo cáo, chương 

trình, kế hoạch công tác của trường đúng tiến độ. Thực hiện tốt công tác điều hành 

phối hợp giữa các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh 

thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính. 

            Quán triệt, yêu cầu CBVC  thực hiện nhiệm vụ qua phần mềm quản lý văn 

bản; hộp thư điện tử cá nhân, email công vụ của đơn vị; Website trường. Tiếp tục 

thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thông tin trong thời 

đại kỹ thuật số; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản pháp luật về an ninh 

mạng, an toàn thông tin, các quy chế và quy trình bảo đảm an toàn thông tin mạng. 

* Công tác Thi đua khen thưởng và đánh giá, xếp loại CBVC 

            Thực hiện công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức và công tác 

bình xét thi đua, hình thức khen thưởng tháng 04/2022 đúng luật, chính xác, khách 

quan, minh bạch và công bằng . Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại CBVC và 

TĐKT năm 2022. 

             Tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày 30/04 và Quốc tế lao động 

01/05. 

         5. Công tác quản lý cơ sở vật chất và ký túc xá 

* Về cơ sở vật chất 

          Triển khai việc xây dựng nhà để xe cho CBVC và HSSV nhà trường.  

          Tổ chức việc sửa chữa, trang bị tài sản, sửa chữa nhỏ các cơ sở đảm bảo các 

hoạt động của trường. Quản lý tài sản - kiểm kê và thanh lý tài sản theo quy định 

về thanh lý tài sản của Nhà nước. 

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, bảo vệ trong nhà trường; củng 

cố hệ thống ánh sáng, tường rào, Camera an ninh, hệ thống điện, nước và các 

phòng có nhiều máy móc thiết bị quan trọng. 

* Ký túc xá 

Nhà trường tiếp tục duy trì hoạt động đội An ninh xung kích nhà trường; tăng 

cường các biện pháp nhằm đảm bảo ANTT trong HSSV.  Tổng vệ sinh toàn bộ khu 

Ký túc xá, dọn dẹp phòng ở HSSV và toàn trường hàng tuần. 

Xây dựng Kế hoạch phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc cho chương trình 

sinh hoạt KTX hàng tháng. Tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật 

và kỹ năng sống cho HSSV. 

6. Công tác tài chính, ngân sách  
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         Thực hiện các nhiệm vụ theo luật định và theo quy định của Trường. Tiếp tục 

củng cố và hoàn thiện công tác theo dõi, hạch toán các khoản thu, chi phát sinh 

trong tháng. 

        Đảm bảo chế độ lương và các khoản phúc lợi cho CBVC, người lao động 

trong tháng 04/2022; chi trả các chế độ trợ cấp, học bổng cho học sinh, sinh viên 

và các hoạt động khác, đồng thời triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 

đầu tư, mua sắm, chi tiêu công. 

       Thực hiện quyết toán năm 2021; Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022. 

7. Công tác đoàn thể, hội 

         Tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt và học tập các nghị quyết Hội nghị 

Trung ương. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao nhận 

thức, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện nhiệm vụ góp 

phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới của Đảng. Định kỳ tổ chức báo cáo thời 

sự trong và ngoài nước, báo cáo về tình hình biển đảo, về tình hình kinh tế - xã hội 

Việt Nam trong cán bộ đảng viên, viên chức và sinh viên. 

       Nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, viên chức và sinh viên để từ 

đó lãnh đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng trong toàn Trường. Phối hợp giữa các 

đơn vị và các tổ chức đoàn thể hưởng ứng các phong trào thi đua nhân các sự kiện 

trọng đại của đất nước và của ngành. Giáo dục, bồi dưỡng công chức, viên chức, 

sinh viên có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với mục tiêu và lý tưởng 

của Đảng, có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, trong sáng, thực hiện 

tốt văn hóa công sở, văn minh học đường. 

       Tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với các tổ chức đoàn 

thể trong Trường. Tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, công đoàn và 

đoàn thanh niên nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho cán bộ, viên chức và HS sinh viên nhân 

các ngày lễ lớn. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần trong 

cán bộ viên chức, xây dựng nếp sống văn hóa trong đoàn viên thanh niên nhà 

trường; tạo sự đồng thuận trong tổ chức vì mục tiêu chung của Trường. 

 Tiếp tục nâng cao chất lượng, sáng tạo đổi mới nội dung chương trình hoạt 

động của Đoàn thanh niên. Nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của đại hội, góp 

phần nâng cao chất lượng đoàn viên, sinh viên. 

 Tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động xã hội do đoàn thể cấp trên 
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phát động, tổ chức. Đoàn Thanh niên tổ chức phát động thi đua đợt III chào mừng 

ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. 

         Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2022-2024; Đại 

hội Công đoàn nhiệm kỳ 2022-2027. 

 Trên đây là những nội dung chủ yếu của Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

tháng 03/2022, kế hoạch tháng 04/2022. Trưởng các đơn vị thuộc Trường có trách 

nhiệm tổ chức quán triệt phương hướng, nhiệm vụ công tác  tháng 04/2022  đến 

toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức 

thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên./. 

  
Nơi nhận:      

    - Sở LĐ-TB&XH(để b/c);    

- Hiệu trưởng, PHT(để c/đ);                                                              

- Trưởng phòng, khoa, TT(để t/h);          

- Website trường; 

- Lưu: VT, HC-TH(Qn14).  

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/2022 

(Kèm theo Báo cáo số 90/BC-CĐKTKTHB ngày 31/3/2022 của 

 trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình 

T

T 

Thời 

gian 
Nội dung Địa điểm 

Đơn vị thực 

hiện 
Phối hợp 

1 

Tuần từ 15-20/03 

15-20/03 
Thực hiện KH đào tạo 

theo TKB 
Toàn trường Toàn trường  

 

 

 

 

2 

Tuần từ 21/03-27/03 

21/03 Giao ban tuần Phòng họp BGH 

Trưởng các ĐV 

trực thuộc, đoàn 

thể 

23/3 

- Họp dự thảo Quy chế 

chi tiêu nội bộ, Quy chế 

chuyên môn 

- Hội nghị tổng kết thực 

tập với Công viên di sản 

Cao Phong 

- Phòng họp 

105 

 

- Công viên 

di sản Cao 

Phong 

- Phòng 

TCQT, phòng 

QLĐT 

 

- Phòng 

QLĐT 

 

24-25/3 
Thi tốt nghiệp lớp Vẽ 

thiết kế mỹ thuật 

TT GDNN 

huyện Yên 

Thủy 

Phòng QLĐT 
Các thành viên 

HĐ 

30-31/3 

Thi tốt nghiệp Chính trị 

và chuyên môn tại 

trường 

Tại trường Phòng QLĐT 
Các thành viên 

HĐ 

3 

Tuần từ 28/3-03/04 

28/3-

03/04 

Thực hiện KH đào tạo 

theo TKB 

Thực hiện KH tuyển sinh 

Toàn trường Toàn trường Các khoa, GV 

4 

Tuần từ 04-10/04 

04-10/04 

Thực hiện KH đào tạo 

theo TKB 

Thực hiện KH tuyển sinh 

Toàn trường Toàn trường  

8-10/04 
Nghỉ Giỗ tổ Hùng 

Vương 
Toàn trường Toàn trường  

5 

Tuần từ 11-19/04 

11/04 Giao ban tuần Phòng họp BGH 

Trưởng các ĐV 

trực thuộc, đoàn 

thể 

11-19/4 

Thực hiện KH đào tạo 

theo TKB 

Thực hiện KH tuyển sinh 

Toàn trường Toàn trường  



  
 
 
 

15 
 
 
 

 

 


		2022-04-04T10:26:52+0700


		2022-04-04T15:40:45+0700


		2022-04-04T15:40:45+0700




