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Phân công nhiệm vụ 

1. Thầy Nguyễn Đình Thái 

Chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu trong việc tổ chức, điều hành, triển khai 

công tác, nhiệm vụ của phòng cụ thể: 

1.1. Tham mưu, đề xuất mục tiêu đào tạo, các giải pháp nâng cao chất lượng đào 

tạo tại trường; 

1.2. Lập và triển khai kế hoạch tổ chức đào tạo theo năm học, học kỳ của toàn 

trường; 

1.3. Lập và triển khai kế hoạch tuyển sinh hàng năm của trường; 

1.4. Triển khai kế hoạch thi học kỳ, thi tốt nghiệp theo học kỳ, năm học. Tổ chức 

hội đồng xét tốt nghiệp; Quản lý văn bằng, chứng chỉ do trường cấp; 

1.5. Triển khai công tác giáo dục đạo đức, lối sống, tư tưởng, chính trị cho học 

sinh, sinh viên; 

1.6. Tổ chức hội đồng xét học bổng, thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên theo 

học kỳ, năm học; 

1.7. Triển khai kế hoạch công tác hàng năm của phòng; 

1.8. Tổ chức đăng ký và quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của trường. Tổ chức 

các buổi hội thảo nghiệm thu, đánh giá các đề tài nghiên cức khoa học cấp 

khoa, trường; 

1.9. Tổ chức công tác đưa thông tin lên trang web của trường theo phân cấp; 

1.10. Quản lý thư viện; 

1.11. Các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu; 

2. Cô Phạm Thị Hương      

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về các công việc được giao, cụ thể: 

2.1. Trực tiếp quản lý cao đẳng khóa 3 hệ chính quy; Cung cấp kịp thời các số 

liệu liên quan đến khóa 3 khi có yêu cầu; 

2.2. Lập kế hoạch, lịch thi tốt nghiệp; Tổ chức thi, xét tốt nghiệp cho sinh viên 

khóa 3 theo quy định; 

2.3. Tiếp nhận, kiểm soát đề thi kết thúc học phần khóa 3 từ các khoa gửi về; 
Quản lý đề thi, tổ chức in ấn, photo đề thi (khóa 3); 



2.4. Quản lý điểm thi, đưa thông tin điểm thi lên website của trường. In bảng 

điểm cho sinh viên khóa 3; 

2.5. Quản lý sinh viên khóa 3 đang theo học, nghỉ học, tạm dừng học tập; Thực 

hiện các thủ tục cho sinh viên nghỉ học, tạm dừng học tập theo đúng quy 

định; 

2.6. Lập và quản lý sổ đầu bài khóa 3, hướng dẫn sinh viên sử dụng và bảo quản 

sổ đầu bài; 

2.7. Dự kiến nhu cầu sử dụng phòng học cho từng năm, lập thời khóa biểu đào 

tạo theo học kỳ cho toàn trường; 

2.8. Theo dõi giám sát việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giảng viên cơ hữu 

cũng như thỉnh giảng; 

2.9. Lập kế hoạch và tổ chức triển khai giám sát việc thực hiện nội quy, quy định 

của sinh viên trong toàn trường (tham gia chào cờ; mang mặc đồng phục, vệ 
sinh trường, lớp…); 

2.10. Công tác khác khi có yêu cầu của lãnh đạo phòng. 

3. Cô Thân Thị Thu Giang 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về các công việc được giao, cụ thể: 

3.1. Trực tiếp quản lý cao đẳng khóa 4 hệ chính quy; Cung cấp kịp thời các số 

liệu liên quan đến khóa 4 khi có yêu cầu; 

3.2. Lập kế hoạch, lịch thi tốt nghiệp; Tổ chức thi, xét tốt nghiệp cho sinh viên 

khóa 4 theo quy định; 

3.3. Tiếp nhận, kiểm soát đề thi kết thúc học phần khóa 4 từ các khoa gửi về; 
Quản lý đề thi, tổ chức in ấn, photo đề thi; 

3.4. Quản lý điểm thi, đưa thông tin điểm thi lên website của trường. In bảng 

điểm cho sinh viên khóa 4; 

3.5. Quản lý sinh viên khóa 4 đang theo học, nghỉ học, tạm dừng học tập; Thực 

hiện các thủ tục cho sinh viên nghỉ học, tạm dừng học tập theo đúng quy 

định; 

3.6. Lập và quản lý sổ đầu bài khóa 4, hướng dẫn sinh viên sử dụng và bảo quản 

sổ đầu bài; 

3.7. Lập kế hoạch, xếp lịch thi kết thúc học phần, triển khai công tác thi kết thúc 

học phần trong toàn trường; 

3.8. Tổng hợp, thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác tổ chức đào tạo của 

trường (trừ báo cáo sơ kết và tổng kết năm học); 

3.9. Quản lý chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học; Tổ chức đưa 

chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học đã được kiểm duyệt bởi Hội 

đồng KH&ĐT lên Website của trường; Kiểm soát việc thực hiện chương 

trình đào tạo của Khoa; 

3.10. Theo dõi và thống kê giờ giảng của giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng. Có báo 

cáo kịp thời đối với những trường hợp bất thường; Tổ chức giám sát tài liệu, 

giảng dạy, và đề nghị in ấn tài liệu phục vụ đào tạo; 



3.11. Hướng dẫn học sinh, sinh viên đăng ký học lại (trừ GDTC, GDQP); cấp các 

loại đơn, giấy chứng nhận liên quan đến đào tạo trong thẩm quyền của 

phòng trình lãnh đạo phòng, Ban Giám hiệu duyệt; 

3.12. Công tác khác khi có yêu cầu của lãnh đạo phòng. 

4. Thầy Vũ Quang Huy 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về các công việc được giao, cụ thể: 

4.1. Thư ký Ban Giám hiệu; 

4.2. Quản lý việc học Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục Thể chất cho học sinh, 

sinh viên toàn trường theo đúng quy định;  

4.3. Quản lý, theo dõi việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ (bằng tốt nghiệp, chứng 

chỉ Giáo dục Quốc phòng, Giáo dục thể chất…); 

4.4. Lập kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch tuyển sinh hàng năm. Lập báo 

cáo liên quan đến công tác tuyển sinh; 

4.5. Phối hợp với khoa trong việc lập hồ sơ xin mở mã ngành học mới; 

4.6. Tổ chức các buổi hội thảo nghiệm thu đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa 

học theo quy định; 

4.7. Thành viên trong ban biên tập website; chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn 

thông tin đưa lên website trình lãnh đạo phòng, Ban Giám hiệu duyệt; Quản 

lý Email của trường; 

4.8. Lập báo cáo sơ kết, tổng kết năm học và các loại báo cáo khác theo yêu cầu; 

4.9. Công tác khác khi có yêu cầu của lãnh đạo phòng. 

5. Thầy Vũ Ngọc Nam 

Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về các công việc được giao, cụ thể: 

5.1. Trực tiếp quản lý cao đẳng khóa 5 hệ chính quy; Cung cấp kịp thời các số 

liệu liên quan đến khóa 5 khi có yêu cầu; 

5.2. Lập kế hoạch, lịch thi tốt nghiệp; Tổ chức thi, xét tốt nghiệp cho sinh viên 

khóa 5 theo quy định; 

5.3. Tiếp nhận, kiểm soát đề thi kết thúc học phần khóa 5 từ các khoa gửi về; 
Quản lý đề thi, tổ chức in ấn, photo đề thi; 

5.4. Quản lý điểm thi, đưa thông tin điểm thi lên website của trường. In bảng 

điểm cho sinh viên khóa 5; 

5.5. Quản lý sinh viên khóa 5 đang theo học, nghỉ học, tạm dừng học tập; Thực 

hiện các thủ tục cho sinh viên nghỉ học, tạm dừng học tập theo đúng quy 

định; 

5.6. Lập và quản lý sổ đầu bài khóa 5, hướng dẫn sinh viên sử dụng và bảo quản 

sổ đầu bài; 

5.7. Tổ chức triển khai công tác giáo dục đạo đức, lối sống, tư tưởng, chính trị, 
văn hóa xã hội, sinh hoạt ngoại khóa cho sinh viên theo quy định; Tổ chức 

các buổi sinh hoạt ngoại khóa cho sinh viên tiếp cận các hoạt động xã hội 



lành mạnh và hữu ích, giúp sinh viên có thêm những kiến thức thực tế hỗ trợ 

cho công việc sau khi tốt nghiệp; 

5.8. Thực hiện và theo dõi các công việc liên quan đến sinh viên như cấp thẻ 
sinh viên, cấp thẻ thư viện, cấp giấy tờ, xác nhận trong thẩm quyền của 

Phòng trình lãnh đạo phòng, Ban Giám hiệu duyệt; 

5.9. Nhận và phản hồi các thông tin phản ánh của sinh viên về công tác quản lý 

sinh viên của trường; Tổ chức các buổi gặp mặt giữa sinh viên và Ban Giám 

hiệu; 

5.10. Đề nghị khen thưởng và kỷ luật sinh viên với vai trò là ủy viên hội đồng thi 

đua khen thưởng kỷ luật sinh viên và là người trực tiếp giám sát công tác thi 

đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên; Thực hiện công tác cấp học bổng, miễn, 

giảm học phí theo quy định; 

5.11. Tổng hợp, thực hiện các báo cáo liên quan đến công tác quản lý sinh viên 

của trường; Tổng hợp việc thực hiện các công tác của nhân viên trong 

phòng và làm báo cáo tuần, tháng, quý, năm theo quy định; 

5.12. Theo dõi công tác giáo viên chủ nhiệm; Quản lý hồ sơ sinh viên của trường 

theo quy định; 

5.13. Các công việc khác khi có sự phân công của lãnh đạo phòng. 

6. Thầy Trịnh Văn Hưởng 

6.1. Trực tiếp quản lý trung cấp kế toán, xây dựng hệ chính quy; Cung cấp kịp 

thời các số liệu liên quan đến trung cấp khi có yêu cầu; 

6.2. Lập kế hoạch, lịch thi tốt nghiệp; Tổ chức thi, xét tốt nghiệp học sinh viên 

trung cấp theo quy định; 

6.3. Tiếp nhận, kiểm soát đề thi kết thúc học phần trung cấp từ các khoa gửi về; 
Quản lý đề thi, tổ chức in ấn, photo đề thi; 

6.4. Quản lý điểm thi, đưa thông tin điểm thi lên website của trường. In bảng 

điểm cho sinh viên trung cấp; 

6.5. Quản lý sinh viên trung cấp đang theo học, nghỉ học, tạm dừng học tập; 

Thực hiện các thủ tục cho sinh viên nghỉ học, tạm dừng học tập theo đúng 

quy định; 

6.6. Lập và quản lý sổ đầu bài trung cấp, hướng dẫn sinh viên sử dụng và bảo 

quản sổ đầu bài; 

6.7. Lập kế hoạch tổ chức đánh giá chất lượng giảng dạy theo học kỳ. Tổ chức 

thực hiện việc đánh giá và lập báo cáo kết quả đánh giá; 

6.8. Tổ chức triển khai công tác đánh giá chất lượng trường; Duy trì và đề xuất 
biện pháp nhằm nâng cao chất lượng; 

6.9. Lập kế hoạch và tổ chức triển khai các công tác lien quan đến khảo thí và 

kiểm định chất lượng giáo dục; 

6.10. Kiêm nhiệm công tác văn thư của phòng; 

6.11. Các công việc khác khi có sự phân công của lãnh đạo phòng. 

7. Cô Ngô Hà Thanh Nga 



Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng về các công việc được giao, cụ thể: 

7.1. Lập kế hoạch trang bị sách hàng năm cho thư viện; 

7.2. Tổng hợp nhu cầu sách của các phòng, khoa, trung tâm làm căn cứ đề xuất 
các loại sách cần trang bị; 

7.3. Theo dõi, quản lý sách của thư viện; Hướng dẫn giảng viên, sinh viên mượn 

sách theo quy định; 

7.4. Quản lý việc học tập và truy cập Internetmáy trên máy vi tính tại thư viện; 

7.5. Đưa các thông tin liên quan đến thư viện, giới thiệu sách mới, các thông tin 

về giảng viên, sinh viên mượn sách... lên website của trường; 

7.6. Lập báo cáo khi có yêu cầu; 

7.7. Các công việc khác khi có sự phân công của lãnh đạo phòng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


