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A. MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

1. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục,
tuyên truyền theo định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường trong sinh viên.
2. Thực hiện tốt công tác quản lý sinh viên. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền
địa phương nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường và tại các cơ sở nhà trọ
trên địa bàn phường 6.
3. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ và dịch vụ sinh viên. Tạo điều kiện để sinh viên
học tập và rèn luyện tốt.
B. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
MỤC TIÊU

1. Xây dựng kế hoạch và
triển khai thực hiện có
hiệu quả các hoạt động
giáo dục, tuyên truyền
theo định hướng của
Bộ Giáo dục và Đào tạo,
của Nhà trường trong
sinh viên.

BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng các kế hoạch tuyên truyền, giáo dục theo từng
tháng, gắn với các sự kiện chính trị và nhiệm vụ trọng tâm
của Nhà trường trong năm học;
2. Tổ chức các buổi báo cáo thời sự.

1. Tuyên truyền và hướng dẫn người học khai thác và
2. Thực hiện tốt công sử dụng các trang mạng xã hội theo đúng Nghị định
tác quản lý sinh viên. 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ
Phối hợp chặt chẽ với Internet và thông tin trên mạng.
chính quyền địa phương 2. Khai thác hiệu quả website quản lý sinh viên ngoại
nhằm đảm bảo an ninh trú;
trật tự trong nhà trường
và tại các cơ sở nhà trọ 3. Xây dựng kế hoạch liên tịch phối hợp với Công an
phường 6 trong công tác quản lí sinh viên ngoại trú trên
trên địa bàn phường 6.
địa bàn phường; tiếp tục thực hiện mô hình
“3 phòng, 3 quản” trong các cơ sở kinh doanh nhà trọ
sinh viên trên địa bàn phường 6
3. Tăng cường các hoạt
động hỗ trợ và dịch vụ 1. Giải quyết các yêu cầu của người học đúng hẹn, nhanh gọn;
sinh viên. Tạo điều kiện 2. Nâng cao hoạt động hỗ trợ việc làm cho người học;
để sinh viên học tập và 3. Tổ chức nhiều sân chơi để người học thư giãn.
rèn luyện tốt.
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C. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Thời gian

8/2017

9/2017

Công việc
Tổ chức Hội nghị công chức (Thảo luận mục tiêu
chất lượng và kế hoạch; đăng ký danh hiệu
thi đua; đề xuất và kiến nghị)
Tiếp đón tân sinh viên khóa tuyển sinh 2017
Phân công nhiệm vụ cho mỗi cá nhân
Lập kế hoạch đón tiếp tân sinh viên, tổ chức tuần
SHCD dầu khóa
Tham mưu bổ nhiệm cố vấn học tập cho các lớp
sinh viên năm II, III, IV
Triển khai việc thực hiện trang phục khi đến
trường theo quy định của Nhà trường
Xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an
Phường 6 quản lý sinh viên ngoại trú
Triển khai bảo hiểm toàn diện năm học 2017-2018
trong CBGV và sinh viên
Xây dựng chương trình văn nghệ chào mừng
Lễ khai giảng
Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng
tân sinh viên 2017
Thông báo xét thi đua toàn diện năm học 2016 - 2017
Lập kế hoạch công tác nữ sinh trong năm học
2017 - 2018
Phát động phong trào thi đua đợt 1 chào mừng năm
học mới, kỉ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
(20/11/1982 - 20/11/2017), 42 năm truyền thống
Sư phạm Đồng Tháp, 73 năm ngày thành lập Quân
đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017)
Xét thi đua toàn diện năm học 2016 - 2017
Tổ chức cho sinh viên đăng kí danh hiệu thi đua
trong năm học 2017 - 2018 và kí tên cam kết
không vi phạm tệ nạn xã hội
Tổ chức chương trình giao lưu thể thao, văn nghệ
với các nghệ sĩ đến từ TP HCM

Người thực hiện
Toàn phòng
Cả phòng
Đ/c Thép
Đ/c Thép
Đ/c Thép
Đ/c Trí
Đ/c Tiến
Đ/c Nương
Đ/c Nương + Đ/c Túc
Đ/c Túc
Đ/c Thanh
Đ/c Ngà
Đ/c Thanh

Đ/c Thanh
Đ/c Thanh
Đ/c Tiến

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
ISO 9001: 2008
MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Ký hiệu: MTCL/CTSV
Lần ban hành: 07
Ngày hiệu lực: 01/9/2017
Trang: 01

Năm học: 2017 - 2018

10/2017

11/2017

12/2017

Triển khai làm sổ ngoại trú, nội trú cho sinh viên
năm I và họp sinh viên ngoại trú
Báo cáo tự kiểm tra tháng 9/2017
Tuyên truyền sử dụng mạng xã hội đúng
Phối hợp Khoa SP Nghệ thuật chuẩn bị chương
trình văn nghệ phục vụ Lễ khai giảng
Tổ chức các hoạt động chào mừng tân sinh viên
2017
Làm thẻ sinh viên - ATM cho sinh viên năm I
Triển khai chế độ chính sách năm học 2017 - 2018
Triển khai sổ theo dõi tiến độ ngày công tác
xã hội cho Sinh viên năm I
Tổ chức Hội thi tiếng hát sinh viên năm I
Tổ chức dạy bài hát truyền thống cho sinh viên
năm I
Phối hợp các đơn vị thăm hỏi, kiểm tra sinh viên
ngoại trú
Xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội việc làm
Tổ chức hoạt động nữ sinh lần I
Tổ chức ngày công tác xã hội lần I
Báo cáo tự kiểm tra tháng 10/2016
Báo cáo chuyên đề về di sản văn hóa Việt Nam
và Đồng Tháp
Tổ chức Hội thao năm học 2017 - 2018
Phối hợp các đơn vị thăm hỏi, kiểm tra sinh viên
ngoại trú
Nhập hồ sơ sinh viên năm I
Tuyên truyền về ngày NGVN
Tổng kết thi đua đợt 1 và phát động phong trào thi
đua đợt 2 chào mừng ngày 22/12, 09/01, 03/02
Phát thẻ sinh viên - ATM cho SV năm I
Xét chế độ chính sách cho sinh viên
Phát thẻ bảo hiểm tai nạn cho CBGV, Sinh viên
Báo cáo tự kiểm tra tháng 11/2017
Tổ chức sân chơi sinh viên lần I chào mừng ngày
20/11
Tuyên truyền 73 năm ngày thành lập Quân đội
NDVN và ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12)
Tuyên truyền và tổ chức lễ hưởng ứng ngày thế
giới phòng chống AIDS
Phối hợp các đơn vị kiểm tra sinh viên ngoại trú;
Báo cáo về truyền thống ngày 22/12

Đ/c Tiến
Đ/c Nhân
Đ/c Trí
Đ/c Nương + Đ/c Túc
Đ/c Túc
Đ/c Thanh
Đ/c Thanh
Đ/c Nhân
Đ/c Nương + Đ/c Túc
Đ/c Túc
Đ/c Tiến
Đ/c Tiến
Đ/c Ngà
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Trí
Đ/c Tiến
Đ/c Tiến
Toàn phòng
Đ/c Trí + Đ/c Nhân
Đ/c Thanh
Đ/c Thanh
Đ/c Thanh
Đ/c Nương
Đ/c Nhân
Đ/c Túc
Đ/c Nhân
Nhân + Hằng
Đ/c Tiến
Đ/c Trí
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01/2018

02/2018

3/2018

4/2018

Báo cáo tự kiểm tra tháng 12/2017
Thăm hỏi và trao tiền phụng dưỡng quý IV/2017
cho 02 mẹ VNAH
Tổ chức chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng Mừng xuân” và trao học bổng của các đơn vị tài
trợ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng có
kết quả học tập và rèn luyện tốt
Tuyên truyền kỉ niệm 68 năm ngày truyền thống
HSSV (09/01/1950 – 09/01/2018)
Tổ chức thi Olympic các môn khoa học MácLênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần thứ XIX
Phối hợp các đơn vị kiểm tra sinh viên ngoại trú
Thông báo kết quả học tập và rèn luyện sinh viên
năm I
Tổ chức ngày công tác xã hội lần II
Báo cáo tự kiểm tra tháng 01/2018
Tuyên truyền kỉ niệm 88 năm ngày thành lập
Đảng CSVN (03/02/1930 - 03/02/2018)
Tuyên truyền kỉ niệm 63 năm ngày thầy thuốc
Việt Nam (27/02/1955 – 27/02/2018)
Báo cáo tự kiểm tra tháng 02/2018
Thăm hỏi, chúc Tết và trao tiền phụng dưỡng quý
I/2018 cho 02 mẹ VNAH
Tổng kết thi đua đợt 2 và phát động phong trào
thi đua đợt 3 chào mừng ngày 30/4, 19/5
Sinh hoạt câu lạc bộ nữ sinh lần II
Phối hợp các đơn vị kiểm tra sinh viên ngoại trú
Tổ chức sân chơi sinh viên lần II chào mừng
ngày 26/3
Tuyên truyền về ngày Quốc tế phụ nữ (8/3)
Báo cáo tự kiểm tra tháng 3/2018
Tuyên truyền kỉ niệm 43 năm ngày giải phóng
miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 30/4/2018)
Thăm hỏi và trao tiền phụng dưỡng quý II/2018 cho
02 mẹ VNAH
Tổ chức ngày công tác xã hội lần III
Tổ chức hoạt động thể thao chào mừng 30/4
Phối hợp các đơn vị thăm hỏi và kiểm tra sinh viên
ngoại trú
Tổ chức Hội diễn văn nghệ bài hát truyền thống chào
mừng kỉ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam

Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Nương + Đ/c Túc
+ Đ/c Nhân
Đ/c Trí + Đ/c Nhân
Đ/c Thép
Đ/c Tiến
Đ/c Tín
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Trí + Đ/c Nhân
Đ/c Trí + Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Thanh
Đ/c Ngà
Đ/c Tiến
Đ/c Túc
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Trí + Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Tiến
Đ/c Tiến
Đ/c Nương + Đ/c Túc
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5/2018

6/2018

7/2018

8/2017

thống nhất đất nước và 128 năm ngày sinh Chủ
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018)
Báo cáo tự kiểm tra tháng 4/2018
Tổng kết phong trào thi đua đợt 3
Tuyên truyền về ngày Quốc tế lao động (01/5)
Báo cáo tự kiểm tra tháng 5/2018
Phối hợp các đơn vị thăm hỏi và kiểm tra sinh viên
ngoại trú
Cấp giấy chứng nhận hoàn thành ngày công tác xã
hội cho sinh viên năm cuối
Tuyên truyền ngày môi trường thế giới (05/6);
ngày toàn dân phòng chống ma túy (26/6)
Báo cáo tự kiểm tra tháng 6/2018
Tham gia coi thi THPT quốc gia 2018
Lập kế hoạch trao bằng tốt nghiệp SV hệ chính
quy
Tổ chức các hoạt động tình nguyện hè 2018
Tuyên truyền về ngày thương binh liệt sỹ (27/7);
ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7)
Báo cáo tự kiểm tra tháng 7/2018
Thăm hỏi và trao tiền phụng dưỡng quý III/2017
cho 02 mẹ VNAH
Tuyên truyền kỉ niệm 73 năm ngày cách mạng
tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2018)
Báo cáo tự kiểm tra tháng 8/2017

Đ/c Nhân
Đ/c Thanh
Đ/c Nhân + Đ/c Trí
Đ/c Nhân
Đ/c Tiến
Đ/c Nhân
Đ/c Trí + Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Toàn phòng
Đ/c Thép
Đ/c Trí
Đ/c Trí + Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Nhân
Đ/c Trí + Đ/c Nhân

Nhân

Phê duyệt

Biên soạn

Võ Thanh Tùng

Cao Dao Thép

