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QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành quy định công tác Giáo viên chủ nhiệm 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN BIÊN 

 
Căn cứ Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh 

Điện Biên V/v phê duyệt Điều lệ của Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên; 

Căn cứ Quyết định số 17/2017/QĐ-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ 
trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội V/v Ban hành quy chế công tác 

học sinh, sinh viên trong các cơ sở dạy nghề hệ chính quy; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quyết định kèm theo Quy định công tác Giáo viên chủ 

nhiệm của Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Trưởng và phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo - NCKH, Công tác 

HSSV, Kế toán - Tài vụ, Tổ chức cán bộ, các khoa và giáo viên chủ nhiệm chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

  
Nơi nhận:                                                                        
- Như Điều 2; 
- Lưu: VT, CT HSSV. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

ThS. Đoàn Thanh Quỳnh                        

 

 



QUY ĐỊNH  

Công tác Giáo viên chủ nhiệm 

(Kèm theo Quyết định số         /Tr-CĐN ngày     tháng 3 năm 2018    

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên ) 

I. Nhiệm vụ của Giáo viên chủ nhiệm 

1. Tiếp nhận và kiện toàn Ban cán sự lớp HSSV. Hoàn thiện sơ yếu lý lịch 

HSSV (theo mẫu) khi có quyết định biên chế lớp chính thức; 

2. Hướng dẫn HSSV nắm bắt kế hoạch, chương trình đào tạo, phương 

pháp học tập và những thông tin cơ bản về thị trường lao động;  

3. Hướng dẫn HSSV nắm bắt và thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy 

định hiện hành của nhà trường; 

4. Hướng dẫn các chế độ chính sách, thu hồ sơ chế độ chính sách của 

HSSV theo quy định; 

5. Tổ chức triển khai các hoạt động phong trào của HSSV theo kế hoạch 

của nhà trường;  

6. Tổ chức cho HSSV tham gia lao động vệ sinh, tạo cảnh quan môi 

trường theo kế hoạch của phòng Công tác HSSV và Đoàn trường; 

7. Tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV theo quy định; 

8. Thường xuyên phối hợp với giáo viên giảng dạy để kịp thời nắm tình 

hình học tập, rèn luyện của HSSV và thông báo tới phụ huynh HSSV. 

9. Định kỳ tổ chức sinh hoạt lớp 02 lần/ tháng đối với các lớp ở trường 

(vào tuần giữa và cuối tháng), ít nhất 01 lần/ quý đối với các lớp ở huyện (Báo 

cáo kết quả về phòng Công tác HSSV vào ngày 25 hằng tháng theo mẫu biên 

bản họp lớp);  

10. Thu học phí và phát trợ cấp xã hội cho HSSV theo quy định; 

11. Hướng dẫn HSSV hoàn thiện các thủ tục trước khi ra trường như: 

Thanh toán, rút hồ sơ, nhận bằng tốt nghiệp…; Hoàn thiện các biểu mẫu, sổ sách 

theo quy định hiện hành; 

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của phòng Công tác 

HSSV. 

II. Quyền lợi của Giáo viên chủ nhiệm 

1. Tham gia Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật HSSV. Được bảo vệ 

quyền lợi của lớp, của HSSV tại các Hội đồng có liên quan đến HSSV; 

2. Giải quyết cho HSSV nghỉ học đến 01 ngày (HSSV phải có đơn xin 

phép nghỉ học theo mẫu);  

3. Được cung cấp các văn bản như: Quy chế HSSV, các quy định của nhà 

trường, của Khoa, danh sách HSSV và các tài liệu liên quan đến HSSV…; 

4. Được giảm số giờ giảng dạy theo quy định hiện hành; 

5. Được hưởng chế độ theo quy định của nhà trường khi thu đủ học phí 

của HSSV. 


