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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHOA CN ĐỘNG LỰC 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09  tháng 04 năm 2019 

CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2019 

I- Kiểm điểm công tác tháng 3/2019 
1- Một số công tác chính đã hoàn thành 
 - Tổ chức buổi sinh hoạt lần 2 giao lưu giữa clb Ngoại ngữ SV của Khoa với SV Khoa 
Ngoại ngữ và SV nước ngoài; 

 - Tổ chức cuộc thi về các hoạt động của Khoa trong SV.  
2- Việc chưa triển khai thực hiện tốt, cần được quan tâm giải quyết 
- Thực hiện lưu hồ sơ môn học HKI/20018-2019 theo Quy định của Trường (GV); 

 - Báo cáo việc thu thập kết quả khảo sát tình hình việc làm của SV tốt nghiệp năm học 
2017-2018 (T.Đảo, C.Hà); 
II- Kế hoạch công tác tháng 4/2019 

1. Công tác đào tạo và đảm bảo chất lượng 
  * Công tác đào tạo: thầy Tâm phụ trách 

- Xây dựng Kế hoạch giảng viên và Thời khoá biểu năm học 2019-2020 (T.Tâm, các 
TBM); 

- Kiểm tra việc thực hiện giảng dạy E-Learning theo phần mềm do Cty Uratek cung cấp 
(T.Tâm, các TBM); 

- Về việc thực hiện 5S: Nhằm kiểm tra việc thực hiện 5S của SV thường xuyên sau mỗi 
ca thực hành. Khoa thành lập tổ 5S của Khoa. Tổ 5S có nhiệm vụ phân công thành viên 
kiểm tra, nhắc nhở g/v và SV thực hiện nhiệm vụ 5S hàng ngày. Tổ 5S gồm 7 thành viên: 
thầy Tuấn, Lộc, Tùng, Thanh, Nguyên, Thành, Nguyện  Các thành viên của tổ 5S do thầy 
Tuấn phân công và báo cáo Khoa về mức độ hoàn thành nhiệm vụ; 

- Khoa sẽ kiểm tra việc thực hiện 5S tháng 4/2019 vào lúc 15g00, thứ 6, ngày 26/04/2019 
(T.Ngọc, T.N.Dương, T.Tuấn); 

- Giảng viên dạy thực hành lưu ý: 
 + Nhắc nhở tất cả SV khi vào lớp thực hành phải chấp hành đúng quy định về giờ 

giấc, trang phục: Mặc áo xưởng, đi giày, mang găng tay, thực hiện mang găng tay trong quá 
trình thực hành. TBM kiểm tra, nhắc nhở g/v và sinh viên không thực hiện nghiêm túc quy 
định này; 

 + Nhắc nhở tất cả SV giữ gìn vệ sinh khu vực ngay cả trong khi thực hành và sau khi 
kết thúc ca thực hành; 

 + Nhắc nhở tất cả SV hoàn chỉnh thiết bị, dụng cụ học tập sau mỗi ca thực hành. Yêu 
cầu SV ghi nhật ký thiết bị, máy móc trước và sau khi kết thúc môn học thực hành để g/v 
kiểm tra và lưu hồ sơ giảng dạy của cá nhân; 

 + Hiện nay, qua kiểm tra có nhiều động cơ thuộc BM Động cơ (bộ chế hoà khí) không 
đủ điều kiện để giảng dạy. Yêu cầu TBM Động cơ lập kế hoạch và thực hiện hoàn chỉnh, 
báo cáo Trưởng Xưởng trước 26/4/2019; 

- Khoa nhắc nhở tinh thần làm việc, trách nhiệm đối với công việc của một số g/v trong 
tháng 3/2019 không nghiêm túc: thiếu nhắc nhở SV về trang phục thực hành; không nhắc 
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nhở SV giữ gìn vệ sinh; bỏ lớp ra ngoài làm việc riêng; để SV ra, vào lớp tự do, tụ tập cùng 
đi ra khỏi lớp, đi ra khỏi khu vực thực hành được phân công,…  

- Kiểm tra SV hệ Cao đẳng đang thực tập DN và làm việc với Doanh nghiệp nơi SV thực 
tập (các g/v); 

- Tổng hợp hồ sơ kết quả kiến tập của SV, chuyển đến thầy Anh Sơn để làm minh chứng 
(TBM, các g/v); 
  * Công tác hỗ trợ đào tạo: cô Phượng, cô Hà phụ trách 

- Lập sổ theo dõi quá trình học tập của SV từ ngày vào học đến ngày ra trường (cô Hà); 
- Báo cáo việc chấm điểm rèn luyện HKI/2018-2019 của SV về Khoa (T.Tâm) trước ngày 

20/4/2019, giáo vụ Khoa và g/v thực hiện lưu hồ sơ theo Quy định của Trường (TBM, 
GVCN); 

- Lập kế hoạch học vượt, học lại cho SV. Thực hiện các công tác do P.Đào tạo, tổ quản trị 
Hệ thống yêu cầu; 

- Báo cáo việc thực hiện bàn giao bảng điểm trong từng học kỳ (bảng điểm giấy, file bảng 
điểm scan, danh sách theo thứ tự sắp xếp đồng nhất bảng điểm giấy và file scan) về Phòng 
Đào tạo và lưu tại Khoa (giáo vụ Khoa); 

- Rà soát, lập báo cáo vật tư cho các bài tập thực hành tháng 4/2019 (T.Liêm); 
- Lập kế hoạch sửa chữa bàn, ghế báo cáp P.kế hoạch đầu tư cho các phòng làm việc. 

Thống kê số lượng thiết bị do các Cty tặng, ước tính tổng giá tri (T.N.Dương); 
  * Công tác đảm bảo chất lượng: thầy Tâm phụ trách 
 - Tiếp tục chỉnh sửa bản báo cáo SAR tiếng Anh để nộp Trường bản hoàn chỉnh trước 
ngày 15/5/2019. Các g/v thuộc tổ SAR và tổ minh chứng làm việc theo giờ hành chính, 
TBM bố trí g/v hỗ trợ công tác giảng dạy cho g/v việt SAR và minh chứng; 

- Cập nhật, bổ sung minh chứng cho bản SAR và cho các hoạt động khác của Khoa (Tổ 
minh chứng và các g/v); 
- Làm việc với chuyên gia về nội dung bản SAR: Thầy Phúc, T.Tâm làm việc với cô Kha; 
thầy Đảo và thầy Châu làm việc với thầy Cường (TK. Hoá); 
- Các g/v xem xét, đề xuất đại diện Doanh nghiệp, cựu SV tham gia trả lời phỏng vấn đợt 
đánh giá CTĐT đợt tháng 8/2019 báo về Khoa trước ngày 20/4/2019; 
- Thầy Châu chốt danh sách SV của CLB Ngoại ngữ (trước ngày 20/4/2019) báo Khoa để 
lập danh sách SV chuẩn bị tập huấn; 
- Công khai Quy trình thực hiện Đồ án và Báo cáo tốt nghiệp cho khoá ĐHOT11 

(T.Tâm); 
- Báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện KLTN của SV (T.Tâm); 
2. Nghiên cứu khoa học và hợp tác  

 * Công tác NCKH: thầy Văn Sỹ phụ trách 
- Xây dựng và triển khai Kế hoạch hợp tác NCKH với Cty SAMCO (T.Văn Sỹ); 

* Hợp tác Quốc tế: thầy Tâm, thầy Phúc phụ trách 
- Dự khoá học tập kinh nghiệm về E-Learning, MOOCS, và xây dựng bài giảng điện tử 

(từ ngày 13-20/4/2019) tại Trường ĐH Nghị Lan, Đài Loan (T. Phúc, T.Châu, T.Đảo); 
- Chuẩn bị nội dung làm việc với Cty MODI (Nhật bản) về dự án xe điện (dự kiến cuối 

tháng 4/2019) (T.Hùng.T.Dương); 
* Hợp tác Doanh nghiệp: thầy Ngọc Dương, thầy Liêm phụ trách 
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 - Phối hợp với Cty AP Saigon Petro tổ chức ngày tư vấn và thay nhớt miễn phí cho xe 
gắn máy tại sân Trường vào ngày 20/4/2019 (T.N. Dương, T.Liêm và các g/v được phân 
công); 
 - Liên lạc với Cty Mobi Car care để thực hiện ngày tư vấn và chăm sóc xe ô tô năm 2019 
(dự kiến đầu tháng 6/2019) (T.Phúc); 

- Liên hệ với các Doanh nghiệp (lưu ý các DN có ký kết hợp tác với Khoa/Trường) để 
thực hiện Kế hoạch số 04 của Trường về việc Tổ chức ngày hội tuyển dụng việc làm 2019 
(diễn ra vào ngày 10/05/2019 tại khuôn viên Trường ĐHCNTPHCM (TBM, T.Ngọc Dương 
và các g/v); 
 - Báo cáo kiến tập cho SV (T.Tâm, T. Văn Sỹ); 
 * Công tác cựu sinh viên: thầy Ngọc Dương, thầy Liêm phụ trách 

- Kiện toàn đỗi ngũ BCH Hội cựu Sv của Khoa. Trao đổi và xây dựng Kế hoạch hoạt 
động của BCH Hội năm 2019. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ công tác đánh giá Chương trình 
đào tạo (8/2019)  (T.Ngọc Dương); 

3. Công tác tổ chức 
- Lập Kế hoạch phát triển đội ngũ hàng năm từ 2017 đến nay để tạo minh chứng, kế 

hoạch 5 năm, từ 2017 – 2021 (TBM); 
- Lập Kế hoạch công tác hàng tháng của viên chức (theo mẫu Khoa đã gửi trên Egov). 

Ngoài nhiệm vụ giảng dạy, giảng viên lưu ý việc tham gia nhiệm vụ chung của Khoa để 
Khoa/Bộ môn có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cá nhân hàng tháng (toàn 
thể g/v); 
 4. Một số công tác khác 
 * Công tác truyền thông: thầy Năng (thầy Liêm, thầy Quang, thầy Hải) phụ trách 

- Cập nhật, điều chỉnh nội dung và hình thức trang WEB của Khoa trước ngày 23/4/2019 
(T.Năng, T.Liêm và các g/v tổ truyền thông); 
 - Chuyển ngữ trang WEB của Khoa sang tiếng Anh: Khoa đề nghị các g/v đề cử, giới 
thiệu người (hoặc thuê dịch), trước ngày 25/4/2019; 

- Tập hợp các hình ảnh, Video về các hoạt động của Khoa từ trước đến nay chuyển về T. 
Liêm tổng hợp, T.Năng sắp xếp để đưa lên WEB Khoa; 
 - Thiết kế, xây dựng sổ tay và Brochure của Khoa (Tổ truyền thông); 
* Công tác đoàn thể: thầy Liêm (BCH Đoàn Khoa), cô Phượng phụ trách 

- Lập lịch trực và làm việc cho Đoàn, Hội SV của Khoa tại Phòng hầm nhà X (T.Liêm); 
- Duy trì hoạt động thường xuyên câu lạc bộ Ngoại ngữ của SV, sử dụng tầng hầm nhà X 

làm nơi sinh hoạt (T.Châu, các g/v); 
- Xây dựng kế hoạch chỉnh sửa cơ sở vật chất các phòng làm việc, xưởng thực hành (sau 

đợt đánh giá nội bộ 4&6/1/2019) để báo cáo Trường chuẩn bị cho đánh giá ngoài vào tháng 
8/2019 (T. Ngọc Dương và các TBM);  
 5 Công tác thi đua, khen thưởng: Về xét thi đua tháng 3/2019: 
  + Xếp loại: 29 viên chức xếp loại A 
 6. Đề xuất với Nhà trường:  

          TRƯỞNG KHOA 
 
 

                     Nguyễn Chí Hùng 

Nơi nhận: 
- Giảng viên; 
-  Lưu VP Khoa. 


