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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Hiệu trưởng Đặng Văn Lái
tại cuộc họp giao ban ngày 08/01/2018

Hiệu trưởng Đặng Văn Lái đã chủ trì cuộc họp giao ban ngày 08/01/2018.
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:
- Thông báo về việc tăng cường ký luật, kỷ cương hành chính trong hoạt
đọng của các cơ quan trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TU ngày
03/6/2013;
- Soạn quy trình CC-VC-NLĐ xin nghỉ việc, chuyển công tác, nghỉ hưu;
- Điều chỉnh Điều lệ Trường Cao đẳng sao cho phù hợp với hoạt động Giáo
dục nghề nghiệp;
- Quán triệt nhân viên bảo vệ ghi chép việc mang vật tư, máy móc, thiết bị
ra, vào Trường.
2. Giao Phòng Đào tạo:
- Phối hợp cùng các Khoa xây dựng lại chuẩn đầu ra, công bố toàn trường
và đưa lên website;
- Chuẩn bị công tác tuyển sinh năm 2018;
- Xây dựng hệ số quy đổi giờ giảng cho giáo viên dạy ở huyện.
3. Giao Phòng Kế hoạch-Tài vụ
- Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018.
4. Giao Phòng Quản lý chất lượng đào tạo và thiết bị vật tư:
- Hoàn thành công tác kiểm kê tài sản trong tuần này;
- Hàng quý có kế hoạch kiểm tra vật tư, phế phẩm, các sản phẩm sau thực tập.
5. Giao Phòng CT.HSSV&Quan hệ doanh nghiệp:
- Phối hợp cùng các Khoa tổ chức đối thoại HSSV;
- Khẩn trương hoàn thành hồ sơ miễn, giảm học phí theo quy định;
- Bộ phận quản lý Ký túc xá có trách nhiệm: quản lý tài sản ký túc xá, nhà
khách, căn tin.
- Chấn chỉnh việc thực hiện văn hóa học đường.
6. Giao Trung tâm Đào tạo lái xe:

- Kiểm soát chặt chẽ xe dạy thực hành ra, vào Trung tâm Đào tạo lái xe;
- Dạy thực hành lái xe ngoài giờ hành chính phải có ý kiến của Giám đốc
Trung tâm Đào tạo lái xe.
7. Giao các Khoa trực thuộc:
+ Chủ động tiến hành mua sắm vật tư theo đúng quy trình;
+ Biên soạn chương trình: thuyền trưởng, máy trưởng;
+ Giao Khoa Điện-Điện tử: Sửa chữa đèn tín hiệu giao thông của
Trung tâm Đào tạo lái xe;
+ Khoa Cơ khí động lực: Tổ chức sửa chữa máy múc để đưa vào
hoạt động.
Thông báo các Phòng, Khoa, Trung tâm trực thuộc Trường biết, triển khai
thực hiện./.
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