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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Hiệu trưởng Đặng Văn Lái
tại cuộc họp giao ban ngày 18/12/2017

Hiệu trưởng Đặng Văn Lái đã chủ trì cuộc họp giao ban ngày 18/12/2017.
Sau khi nghe các ý kiến trao đổi và thảo luận của lãnh đạo các Phòng, Khoa,
Trung tâm. Hiệu trưởng đã kết luận như sau:
1. Giao Phòng Hành chính - Tổ chức:
- Thành lập Hội đồng xét tuyển giáo viên ngành Cơ điện lạnh thủy sản và
tiến hành thi tuyển theo quy định;
- Liên hệ Trung tâm VNPT lắp đặt, sắp xếp lại đường dây điện thoại, mạng
internet của toàn Trường;
- Tháo dỡ cờ phướn ở các xưởng.
2. Giao Phòng Đào tạo:
- Mở lớp nghề Chế biến món ăn theo Hợp đồng Nghị định 68 tại Trường
Trung cấp nghề Thanh niên dân tộc Sơn Hòa - Phú Yên.
3. Giao Phòng Quản lý chất lượng đào tạo và thiết bị vật tư:
- Thực hiện kiểm kê tài sản;
- Khắc phục hư hỏng của Nhà nuôi Yến của Trường.
4. Giao Phòng CT.HSSV&Quan hệ doanh nghiệp phối hợp Đoàn thanh niên:
- Thành lập Đội thanh niên xung kích;
- Chấn chỉnh HSSV toàn trường thực hiện nề nếp, văn hóa học đường.
5. Giao các Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc:
- Hoàn thành Báo cáo kiểm định chất lượng theo đúng thời gian quy định.
- Các Khoa: sắp xếp các xưởng thực hành gọn gàng, đảm bảo tốt vấn đề
vệ sinh, an toàn lao động; đề xuất vật tư thực hành cần đúng quy cách.
Thông báo các Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc Trường biết, triển khai
thực hiện./.
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