
 
 

1 
 

BÁO CÁO 

Kết quả công tác tháng 7/2020,  

 một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 

 

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

 

Trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hoà Bình báo cáo kết quả thực hiện 

công tác tháng 7/2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 nhƣ sau: 

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 7/2020 

1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 7/2020 

- Kỷ niệm  Ngày thƣơng binh, liệt sĩ 27/7; Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập 

Công đoàn Việt Nam (28/7);   

 - Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 -TW về  đẩy mạnh Học tập và làm theo tƣ 

tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;  Cuộc vận động “Nói không với đào tạo 

không đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội” và Triển khai thực hiện tốt công tác 

an ninh trật tự và an toàn giao thông.  

2. Công tác tuyển sinh  

 - Hoàn thành những việc còn tồn tại trong tháng 6/2020  

- Làm việc với các trƣờng THCS, THPT chi trả kinh phí tuyển sinh năm 

2019, triển khai công tác tuyển sinh năm 2020. Xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn 

công tác tuyển sinh hệ chính quy, trình độ trung cấp, cao đẳng; 

  - Xây dựng văn bản, tham mƣu và thực hiện công tác tuyển sinh. Thông 

báo và triển khai công tác tuyển sinh tới một số xã, huyện trên địa bàn tỉnh; 

- Tổ chức tuyên truyền tuyển sinh thông qua Công văn, Báo Hòa Bình, 

truyền hình, Website của trƣờng, cuộc thi thiết kế hình ảnh trên fanpage, Zalo 

và tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký tại trƣờng, tại các cơ sở giáo dục, online trên 

Website của trƣờng; 

- Tham gia phỏng vấn " Tiếp sức mùa thi - lựa chon nghề nghiệp 2020" 

do Báo Hòa Bình với sở GD&ĐT tổ chức.  

- Thu nhận hồ sơ xét tuyển hệ chính quy, trình độ trung cấp, cao đẳng năm 

2020; 

Triển khai công tác tuyển sinh các lớp dạy nghề dƣới 3 tháng tại 3 huyện 

Mai Châu, Cao Phong, Đà Bắc. 

 - Tiếp tục triển khai 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. 

3. Công tác đào tạo 
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- Hoàn thành những việc còn tồn tại trong tháng 6/2020;  

- Điều hành kế hoạch, tiến độ đào tạo, xây dựng thời khóa biểu cho các lớp. 

Tổ chức đào tạo chính quy, chƣơng trình GDTX bậc THPT, liên kết đặt địa 

điểm, nghề ngắn hạn theo QĐ 1956 của TTg theo kế hoạch và thời khóa biểu. 

Chốt danh sách sỹ số HSSV tháng 7/2020; 

- Thông báo đến HSSV còn nợ môn, nợ điểm để tổ chức học lại, thi lại 

đảm bảo đủ điểm, đủ chƣơng trình đào tạo theo quy định; 

- Tổ chức thi tốt nghiệp chuyên môn nghề và chính trị cho HSSV K19. 

- Phối hợp với các Khoa rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các chƣơng trình đào 

tạo của nhà trƣờng.  

4. Công tác Quản lý giáo dục học sinh:  

- Hoàn thành những việc còn tồn tại trong tháng 6/2020; 

 - Tiếp tục quản lý và yêu cầu học sinh thực hiện khai báo y tế, thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh cúm Covid-19 tái phát lần 2; 

- Tăng cƣờng quản lý giáo dục rèn luyện học sinh sinh viên gƣơng mẫu tự 

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

đạo đức tốt; 

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành làm ví điện tử Viettel Pay, hệ thông tin nhắn 

SMS, thu Bằng tốt nghiệp THCS khóa 20, 21; 

- Xét kỷ luật những HSSV vi phạm quy chế Nhà trƣờng; 

- Tiếp tục rà soát chế độ chính sách Trợ cấp xã hội, học phí và miễn giảm 

học phí, chính sách nội trú theo QĐ 54-TTg cho HSSV K19, K20, K21; 

 - Hoàn thiện công tác nộp kết quả rèn luyện các lớp tại trƣờng. 

5. Công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng 

- Thƣờng xuyên kiểm tra nề nếp của HSSV và GV, vệ sinh phòng ở KTX, 

bếp ăn; 

- Thực hiện công tác khảo thí, tiếp tục tổ chức thi kết thúc môn, thi lại cho 

các lớp tại trƣờng và tại huyện; Thực hiện các nghiệp vụ thi; Phân công giáo viên 

coi thi, cử cán bộ coi thi kết thúc môn. Tiếp tục thực hiện nhập điểm vào phần 

mềm đào tạo, chiết xuất điểm.Tiếp nhận hồ sơ chỉnh sửa văn bằng, bảng điểm cho 

HSSV; 

- Xây dựng văn bản, tổ chức ra đề, coi, chấm thi tốt nghiệp đợt 1 năm 2020. 

Kết quả 232/232 HSSV đỗ tốt nghiệp, đạt 100% ; 

- Tiếp tục triển khai và thực hiện các quy trình xây dựng hệ thống kiểm định 

chất lƣợng trƣờng; 

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên sau khi kết thúc môn học theo đúng quy định. 

- Tiếp tục quản lý chất lƣợng nhà trƣờng, ngành học và môn học. 

6. Công tác Hành chính, Tổ chức, Quản trị Cơ sở vật chất, nội trú 

- Hoàn thành những việc còn tồn tại trong tháng 6/2020; 
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- Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ thị nhiệm vụ của TW, Bộ GD&ĐT, 

UBND tỉnh, Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội Hòa Bình; 

- Tổ chức quản lý giáo dục HSSV nội trú, tổng vệ sinh toàn bộ khu Ký túc 

xá, dọn dẹp phòng ở HSSV, giặt chiếu, chăn màn... 

- Tham mƣu Báo cáo công tác LĐ, NCC 6 tháng đầu năm gửi Sở LĐTBXH 

- Tham mƣu báo cáo kết quả hoạt động tháng 5, kế hoạch hoạt động tháng 6. 

Đang hoàn thiện báo cáo kết quả hoạt động tháng 6, kế hoạch hoạt động tháng 7. 

- Thực hiện đánh giá mức độ sử dụng phần mềm văn bản điện tử iOffice (sử 

dụng dịch vụ công). 

- Xây dựng báo cáo rà soát thông tin, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận 

chính trị, các chứng chỉ...của CBVC toàn trƣờng gửi Sở LĐTBXH. 

- Áp dụng triển khai toàn trƣờng điều hành văn bản qua phần mềm quản lý 

văn bản; 

- Thực hiện tốt công tác phục vụ các hoạt động của nhà trƣờng: Hành 

chính, văn thƣ, điện, nƣớc, vệ sinh, thƣờng trực, bảo vệ an toàn;  

- Cập nhật đầy đủ, thƣờng xuyên, kịp thời các thông tin của trƣờng  lên 

trang Web; 

- Hoàn thiện bàn giao các gói thầu; Thực hiện Nhà trƣờng: Xanh - Sạch - 

Đẹp; 

- Phối hợp tƣ vấn thi công nâng cấp nhà thƣ viện thành phòng ở cho du học 

sinh Lào. Tiếp tục thực hiện kế hoạch XD, sửa chữa các khu thực hành thực tập; 

- Đề xuất Dự án Xây dựng nhà KTX HSSV 29 tỉ đồng vào chƣơng trình đầu 

tƣ trung hạn 2021-2025 nguồn ngân sách tỉnh; 

- Đề xuất đầu tƣ Khoa nội trú 60 tỉ đồng và 3 nghề trọng điểm 10 tỉ đồng 

vào chƣơng trình đầu tƣ trung hạn 2021-2025 nguồn ngân sách Tổng cụ GDNN bộ 

TBLĐXH. 

7. Công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên, khuyến học, chữ thập đỏ 

- Các tổ chức hoạt động theo kế hoạch và điều lệ; 

- Công đoàn trƣờng xây dựng kế hoạch nghỉ hè cho CBVC trƣờng.  Đoàn 

TN phối kết hợp tham gia hoạt động hiến máu “Giọt hồng sông Đà”;  

- Khuyến học: Làm Pano Ảnh, tổ chức 01 tiết mục văn nghệ, cử 04 CBGV 

phục vụ Đại hội khuyến học tỉnh Hòa Bình giai đoan 2016-2020. Đƣợc Trung ƣơng 

Hội khuyến học Việt Nam tặng Bằng khen. Khen thƣởng cho con em CBGVNV có 

thành tích học tập trong năm học 2019-2020 với số tiền gần 7 triệu đồng. 

- Đoàn thanh niên tổ chức cuộc thi thiết kế ảnh, video quảng cáo thƣơng 

hiệu nhà trƣờng và tuyển sinh năm 2020; Thắp nến tri ân tại nghĩa trang Liệt sỹ TP 

Hòa Bình tối 26/7/2020. 

8. Thi đua – Khen thưởng 
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 - Tham mƣu, tổ chức họp Hội đồng đánh giá, phân loại và Bình xét Thi đua 

khen thƣởng 6 tháng đầu năm của CBVC toàn trƣờng; 

 - Các đơn vị tổ chức theo dõi thi đua, đánh giá CBVC tháng 7/2020;  

- Tham mƣu Báo cáo Sơ kết học kỳ II, năm học 2019 - 2020 của Khối Thi 

đua và Bảng chấm điểm gửi Khối Thi đua; Báo cáo tổng kết các phong trào thi đua 

năm học 2019 - 2020 gửi Sở LĐTBXH; 

- Tham mƣu và cử đoàn tham gia công tác kiểm tra, chấm điểm chéo Khối 

TĐ các trƣờng CN, CĐ; dự Hội nghị “Học tập, trao đổi kinh nghiệm quản lý trong 

công tác tuyển sinh, đào tạo, học sinh sinh viên ngƣời dân tộc thiểu số, đối tƣợng 

đƣợc hƣởng chính sách ƣu tiên và công tác thi đua khen thƣởng năm 2020” và 

“Hội nghị Tổng kết công tác Thi đua khen thƣởng năm học 2019 - 2020” tại thành 

phố Sa Pa, tỉnh Lào Cai. 

- Tham mƣu Báo cáo thành tích đề nghị tặng thƣởng Bằng khen của chủ tịch 

UBND tỉnh; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch. 

9. Công tác cơ sở vật chất trang thiết bị 

- Hoàn thành những việc còn tồn tại trong tháng 6/2020; 

- Tiếp tục chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động nhà trƣờng.  

- Quản lý vận hành bảo trì CSVC, thiết bị cho làm việc, giảng dạy, học tập và 

sinh hoạt nội trú; 

- Thƣờng trực, bảo vệ đảm bảo an toàn tài sản, an ninh trật tự, phòng chống 

cháy nổ tốt;  Quản lý vật tƣ thiết bị, tài sản, sử dụng điện nƣớc tiết kiệm hiệu quả; 

- Quản lý vận hành sử dụng các công trình: 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 

nhà hàng và dịch vụ ăn uống, ngành Khách sạn và du lịch, ngành Bán hàng siêu thị; 

- Bảo vệ an toàn CSVC và trang thiết bị nhà trƣờng; 

- Thực hiện nhiệm vụ theo chức năng đƣợc giao. Định kỳ kiểm tra CSVC, 

tài sản nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử dụng;  

10. Công tác tài chính  

- Hoàn thành các tồn tại trong tháng 6/2020; 

- Thực hiện phối hợp thẩm định hồ sơ chế độ chính sách đợt 3/2020 

- Thực hiện đối chiếu kinh phí quý II năm 2020 

- Thực hiện tham mƣu sử dụng kinh phí 6 tháng cuối năm 2020 

- Tham mƣu kinh phí nghỉ mát hè năm 2020 

- Phối hợp thúc đẩy công trình cải tạo nhà thƣ viện cho du học sinh Lào  

- Rà soát chứng từ 6 tháng đầu năm 2020, lập báo cáo tài chính, báo cáo 

quyết toán 

- Thực hiện thanh toán chế độ chính sách cho học sinh và các khoản chi phí 

phát sinh liên quan đến hoạt động của trƣờng 

11. Công tác Đảng 

- Các chi bộ họp chi bộ tháng; 
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- Gấp nếp, đóng hồ sơ, lƣu trữ Hồ sơ Đại hội Đảng bộ trƣờng lần thứ XX 

nhiệm kỳ 2020-2025; 

- Đảng ủy ban hành nghị quyết công tác tháng 7/2019. 

12. Công tác nghiên cứu khoa học. 

- Thẩm định các đề tài NCKH( Bài giảng năm 2018); 

- Thông báo thu nộp đề tài NCKH năm 2019-2020 và tham mƣu Hội đồng 

chấm đề tài. 

 - Đề xuất in ấn bài giảng đã hoàn thiện, chỉnh sửa năm 2020. 

13. Triển khai các nhiệm vụ khác. 

 - Đoàn CBGVNV viếng nghĩa trang liệt sỹ TP Hòa Bình ngày 27/7/2020;  

 - Tổ chức lễ ký kết hợp tác đào tạo với Tập Đoàn APEC GROUP; 

 - Cử cán bộ, viên chức tham gia các hội nghị, các cuộc họp do lãnh đạo các 

sở ban ngành và các địa phƣơng triệu tập./. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020 

1. Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 8/2020 

- Kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày thành 

lập lực lƣợng Công an nhân dân Việt Nam(19/8). 

- Phòng chống COVID 19 đợt 2 theo chỉ thị của trung ƣơng, tỉnh, ngành và 

Nhà trƣờng; 

 - Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 -TW về đẩy mạnh Học tập và làm theo tƣ tƣởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ;  Cuộc vận động “Nói không với đào tạo không 

đạt chuẩn, không đáp ứng nhu cầu xã hội” và Triển khai thực hiện tốt công tác an 

ninh trật tự và an toàn giao thông.  

2. Công tác tuyển sinh  

 - Hoàn thành những việc còn tồn tại trong tháng 7/2020; 

- Tập trung thực hiện công tác tuyển sinh năm học mới, xây dựng kế hoạch 

tuyển Tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh năm 2020, thu nhận hồ sơ đăng ký xét 

tuyển. 

- Thông báo tuyển sinh 04 lần trên báo Hòa Bình và Hòa Bình online; thu 

nhận hồ sơ đăng ký online trên Website nhà trƣờng. Thực hiện chi trả chế độ tuyển 

sinh cho các đơn vị. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền công tác tuyển sinh bằng nhiều hình thức đa dạng: 

tuyển sinh HSSV nội trú, tuyển sinh hệ cao đẳng, hệ liên thông… kết hợp tuyên 

truyền quảng bá hình ảnh nhà trƣờng qua các kênh trực tuyến, báo đài, treo băng 

rôn. Phối hợp với Đoàn TN xây dựng video, hình ảnh nhằm thu hút học sinh. 

- Tiếp tục triển khai 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. 

3. Công tác đào tạo 

- Hoàn thành những việc còn tồn tại trong tháng 7/2020;  

- Điều hành kế hoạch, tiến độ đào tạo, xây dựng thời khóa biểu cho các lớp. 
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 - Hợp đồng với các giáo viên thỉnh giảng, tổ chức giảng dạy các lớp thiếu 

giáo viên chuyên môn và thi tốt nghiệp. 

 - Khai giảng và tổ chức giảng dạy các lớp dạy nghề dƣới 3 tháng tại huyện  

Đà Bắc, Mai Châu, Cao Phong. 

 - Phối kết hợp với TTGDTX Tỉnh tổ chức thi tốt nghiệp ch0 49 HS lớp 12 

đảm bảo An toàn - Kết quả tốt vào các ngày 8-10/8/2020 tại THPT Ngô Quyền. 

 - Triển khai xây dựng quy trình hoạt động đảm bảo chất lƣợng. 

 - Tổ chức xây dựng 05 mã ngành đào tạo: 02 Cao đẳng, 02 mã trung cấp ( 

Kỹ thuật chế biến món ăn; Hƣớng dẫn du lịch) và chƣơng trình sơ cấp ( May công 

nghiệp) Phối hợp với các khóa rà soát, chỉnh sửa, bổ sung các chƣơng trình đào tạo 

của nhà trƣờng. 

4. Công tác Quản lý giáo dục học sinh:  

- Tăng cƣờng quản lý giáo dục rèn luyện học sinh sinh viên gƣơng mẫu tự 

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

đạo đức tốt. 

- Tiếp tục rà soát chế độ chính sách Trợ cấp xã hội, học phí và miễn giảm 

học phí, chính sách nội trú theo QĐ 54-TTg cho HSSV K19, K20 và K21; 

- Thực hiện xét duyệt và cấp phát chế độ chính sách cho HSSV theo tháng 

để đảm bảo việc quản lý chi tiêu theo tháng; 

- Xét rèn luyện, đạo đức tháng 8 cho HSSV; 

- Xét kỷ luật những HSSV vi phạm quy chế Nhà trƣờng; 

5. Công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng 

- Kiểm tra việc thực hiện nền nếp chuyên môn tại trƣờng. Kiểm tra bếp ăn 

nội trú. Kiểm tra hồ sơ giáo viên sau khi kết thúc môn học theo đúng quy định. 

- Kiểm tra thi kết thúc học phần các lớp tại trƣờng và tại huyện; sơ kết kỳ II, 

tổng kết năm học 2019-2020. 

- Tổ chức lễ ra trƣờng và phát bằng tốt nghiệp cho HSSV  có ý nghĩa, tự 

hào, long trọng, đồng thời tuyên truyền quảng bá hình ảnh của trƣờng ( Mời Lãnh 

đạo tỉnh, Sở, Doanh nghiệp, Báo, Truyền hình tham dự); 

- Tiếp tục quản lý chất lƣợng nhà trƣờng, ngành học và môn học; 

6. Công tác Hành chính, Tổ chức, Quản trị Cơ sở vật chất, nội trú 

- Tổ chức quán triệt các văn bản chỉ thị nhiệm vụ của TW, Bộ GD&ĐT, 

UBND tỉnh, sở  Lao động - Thƣơng binh và Xã hội Hòa Bình; 

- Thực hiện rà soát, cập nhập thông tin, trình độ chuyên môn, các chứng chỉ 

của CBGV toàn trƣờng; 

- Thực hiện Hiện đại hóa nền hành chính: Áp dụng triển khai toàn trƣờng 

điều hành văn bản qua phần mềm quản lý văn bản; 

- Thực hiện tốt công tác phục vụ các hoạt động của nhà trƣờng: Hành 

chính, văn thƣ, điện, nƣớc, vệ sinh, thƣờng trực, bảo vệ an toàn;  

- Quản lý vật tƣ thiết bị, tài sản, sử dụng điện nƣớc tiết kiệm hiệu quả; 
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- Ký hợp đồng, khởi công công trình xây dựng cải tạo Nhà Ký túc xá lào; 

Thực hiện các bƣớc xây dựng cải tạo bổ sung CSVC cho mô hình ngành Chăn 

nuôi - Thú y và cơ sở THTT ngành trồng trọt; Sửa sang cơ sở vật chất chuẩn bị 

đón HSSV khóa mới; 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức phòng chống tai nạn trong mùa mƣa bão; 

- Cập nhật đầy đủ, thƣờng xuyên, kịp thời các thông tin của trƣờng  lên 

trang Web; 

- Thực hiện nhiệm vụ theo chức năng đƣợc giao. Định kỳ kiểm tra CSVC, 

tài sản nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử dụng;  

7. Công tác Công đoàn, Đoàn thanh niên, khuyến học, chữ thập đỏ 

- Các tổ chức hoạt động theo kế hoạch và điều lệ; 

- Công đoàn trƣờng tổ chức thự hiện kế hoạch tham quan nghỉ mát cho công 

đoàn viên chức nhà trƣờng. 

8. Thi đua – Khen thưởng 

- Các đơn vị tổ chức theo dõi thi đua, đánh giá CBVC tháng 8/2020;  

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch. 

9. Công tác cơ sở vật chất trang thiết bị 

- Hoàn thành những việc còn tồn tại trong tháng 7/2020; 

- Quản lý vận hành bảo trì CSVC, thiết bị cho làm việc, giảng dạy, học tập và 

sinh hoạt nội trú; 

- Tiếp tục hoàn thiện và sử dụng các công trình: 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 nhà hàng và dịch vụ ăn uống, ngành Khách sạn và du lịch, ngành Bán hàng siêu 

thị; 

- Thƣờng trực, bảo vệ đảm bảo an toàn tài sản, an ninh trật tự, phòng chống 

cháy nổ tốt; 

- Hoàn thiện bàn giao các gói thầu; Thực hiện Nhà trƣờng: Xanh - Sạch - 

Đẹp; 

- Chuẩn bị CSVC, phục vụ các Hội nghị, Hội thảo, Tập huấn. 

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng sửa chữa các khu thực hành thực 

tập. 

- Bảo vệ an toàn CSVC và trang thiết bị nhà trƣờng. 

10. Công tác tài chính  

- Hoàn thành các tồn tại trong tháng 7/2020; 

- Đảm bảo chế độ lƣơng cho CB, GV, NV và các chế độ trợ cấp, học bổng 

cho học sinh và các hoạt động khác trong tháng 8/2020; 

- Hoàn thiện các hồ sơ quyết toán; Hỗ trợ kinh phí cho công tác tuyển sinh. 

Dự trù kinh phí giờ dự giảng và thừa giờ; 
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- Triển khai kế hoạch quý III/2020; 

11. Công tác Đảng 

- Đảng ủy ban hành nghị quyết công tác tháng 8/2020; 

- Dự Đại hội đảng Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2020-2025; 

- Sinh hoạt Chi bộ thƣờng kỳ. 

12. Công tác nghiên cứu khoa học. 

- Thực hiện theo kế hoạch năm 2020. 

13. Triển khai các nhiệm vụ khác. 

 - Cử cán bộ, viên chức tham gia các hội nghị, các cuộc họp do lãnh đạo các 

sở ban ngành và các địa phƣơng triệu tập./. 

 
Nơi nhận:      
- Sở LĐ-TB&XH(để b/c);    

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

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

- Website trƣờng; 

- Lƣu: VT, HC-TC (Qn14).  

  HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

  Nguyễn Anh Tôn 
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LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 7/2020, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8/2020 

( Kèm theo báo cáo kết quả công tác tháng 7/2020, kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020) 

Tuần/ 

Tháng 
Một số nhiệm vụ trọng tâm Thời gian Địa điểm 

Chịu trách 

nhiệm 

Phối hợp 

 

Tuần I 

(Từ 15/7 

đến ngày 

26/7) 

- Thực hiện kế hoạch tuyển sinh 

-Thực hiện kế hoạch đào tạo, liên thông, liên 

kết  

Theo TKB 

và KH 

Phòng ĐT, 

Trung tâm 

ĐTTX 

Phòng 

ĐT&CTHS, 

Trung tâm 

ĐTTX   

Các 

phòng, 

khoa, Liên 

tịch. 

- Họp giao ban chuyên môn tuần 
08h ngày 

13/7 
Phòng họp BGH Liên tịch 

- Dự Hội nghị kiểm tra và chấm điểm chéo 

giữa các trƣờng CN, CĐ KTĐ 

 

8h00' 15/7 

 

Trƣờng 

CĐ Kỹ 

thuật - CN 

HB 

Phòng TC-

HC 

Các đơn 

vị liên 

quan 

- Dự HT khoa học chia sẻ kinh nghiệm và đề 

xuất giải pháp phát triển bền vững bộ phận 

kết nối doanh nghiệp tại cơ sở GDNN 

Từ ngày 

20-22/7 

Trƣờng 

CĐ KT 

Tp. HCM 

Đ/c Tôn BGH 

- Tổ chức Lễ ký kết hợp tác đào tạo với tập 

đoàn APEC GROUP 

9h00' ngày 

22/7 

Hội 

trƣờng A 
BGH 

Toàn 

trƣờng 

- Hội nghị Hội nghị “Học tập, trao đổi kinh 

nghiệm quản lý trong công tác tuyển sinh, 

đào tạo, HSSV ngƣời dân tộc thiểu số, đối 

tƣợng đƣợc hƣởng chính sách ƣu tiên và 

công tác TĐKT năm 2020” và “Hội nghị 

Tổng kết công tác TĐKT khối TĐ năm học 

2019 - 2020”  

Từ ngày 

23-25/7 

TP Sapa, 

tỉnh Lào 

Cai 

Phòng TC-

HC 

CBVC 

theo Quyết 

định 

Tuần II 

(Từ 27/7 

đến ngày 

02/8) 

-Thực hiện kế hoạch tuyển sinh  

Thực hiện kế hoạch đào tạo, liên thông, liên 

kết  

Theo TKB 

và KH 
Phòng ĐT 

Phòng 

ĐT&CTHS, 

Trung tâm 

ĐTTX    

Các 

phòng, 

khoa. 

- Viếng Nghĩa trang liệt sỹ Ngày 27/7 

Nghĩa 

trang Liệt 

sĩ HB 

BGH Liên tịch 

- Họp giao ban chuyên môn tuần 
08h ngày 

27/7 
Phòng họp BGH Liên tịch 

- Phối kết hợp với Tập đoàn APEC GROUP 

tổ chức hội thảo với HSSV 
Ngày 29/7 

Hội 

trƣờng 

Phòng 

ĐT&CTHS 

Các 

phòng, 

khoa, Liên 
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tịch. 

Tuần 

 III 

(Từ 03/8 

đến ngày 

09/8) 

 

-Thực hiện kế hoạch tuyển sinh 

-Thực hiện kế hoạch đào tạo, liên thông, liên 

kết 

Theo TKB 

và KH 

Phòng ĐT, 

Trung tâm 

ĐTTX 

Phòng 

ĐT&CTHS, 

Trung tâm 

ĐTTX    

Các 

phòng, 

khoa, Liên 

tịch. 

- Họp giao ban chuyên môn tuần 
08h ngày 

03/8 
Phòng họp BGH Liên tịch 

- Dự lớp Bồi dƣỡng kỹ năng mêm cho 

CBGV 

Từ ngày 

03-6/8 

Trƣờng 

CĐ Nghề 

số 1 

Đ/c Ánh 

Hồng, Huê, 

Văn Mạnh 

Các 

phòng, 

khoa 

- Tập huấn kiến thức kinh doanh Ngày 06/8 
Sở Công 

thƣơng 

- Phòng 

ĐT&CTHS 

HSSV 

Khoa 

Kinh tế 

- Thẩm định chƣơng trình đào tạo mới năm 

2020 

Từ ngày 

06-08/8 
Phòng họp Hội đồng 

- Phòng 

ĐT&CTH

SSV 

 - Khởi công sửa chữa Nhà Thƣ viện 
07h00 ngày 

09/8 

Nhà Thƣ 

viện 

Phòng TC-

HC  

Phòng 

KH-TC 

Tuần 

 IV 

(Từ  10/8 

đến ngày 

14/8) 

-Thực hiện kế hoạch tuyển sinh 

-Thực hiện kế hoạch đào tạo, liên thông, liên 

kết 

Theo TKB 

và KH 
Phòng ĐT 

- Phòng 

ĐT&CTHS, 

- Trung tâm 

ĐTTX    

Các 

phòng, 

khoa. 

- Họp giao ban chuyên môn tuần 
08h ngày 

10/8 
Phòng họp BGH Liên tịch 

- Tập huấn kiến thức kinh doanh Ngày 06/8 
Sở Công 

thƣơng 

- Phòng 

ĐT&CTHS 

HSSV 

Khoa 

Kinh tế 

- Dự HN tập huấn công tác HSSV năm 2020 
Từ ngày 

13-15/8 

Tp Nha 

Trang, 

Khánh 

Hòa 

Đ/c Ba, 

Nam 

Các 

phòng, 

khoa. 

Trường Cao đẳng  Kinh tế – Kỹ thuật Hoà Bình 
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