
Thực hiện Phối hợp

I Công tác tuyển sinh, đào tạo và NCKH

1 Tổ chức họp công tác tuyển sinh cơ sở 14h ngày 08/6 Giang
BGH, BP.TS 

các nhóm
Phòng họp số 1

2
Phối hợp với các phòng LĐTB&XH, phòng NN&PTNT tuyển sinh 

các lớp cho LĐNT
Giang, Hạnh

3
Phối hợp với các Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm GTVL, các 

trường THCS, THPT về liên kết tuyển sinh

Giang, Cao, Hòa, 

Tình

4

Lập kế hoạch tổ chức giới thiệu, định hướng đăng ký ngành 

nghề cho HSSV khóa mới nhập học đợt 1 năm 2021 tại các 

khoa

Theo KH Giang 
Các khoa 

liên quan

5
Thông báo tuyển sinh và mở lớp Trung cấp Công nghệ thông 

tin cho viên chức trong trường
15/6 Giang Khoa CNTT

K.CNTT XD CTĐT 

và HĐ thẩm định

6
Tổ chức thi tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 cho học sinh tại 

Trường và huyện Tuần Giáo, Tủa Chùa
Từ 12 - 17/6 Hội đồng thi TN

Phòng HC-QT 

chuẩn bị CSVC

Tuân thủ quy định 

phòng chống dịch

5

Dự kiến lịch học trở lại của HSSV năm học 2020-2021 trên cơ 

sở rà soát tiến độ đào tạo và tình hình thực tế. Dự kiến thời 

gian sơ kết học kỳ 2 và tổng kết năm học

Trước 15/6 Tuấn, Cao
Các khoa 

liên quan

dự kiến HSSV học 

ngày 21/6

6
Xây dựng chương trình đào tạo liên thông các nghề từ Trung 

cấp lên Cao đẳng
Theo KH Tuấn, Thủy

Các khoa 

liên quan

7
Xây dựng chương trình đào tạo Công nghệ thông tin trình độ 

Trung cấp và Cao đẳng cho đối tượng đã tốt nghiệp ĐH, CĐ 
Theo KH Tuấn, Thủy Khoa CNTT

Ghi chú

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN BIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /KH-TrCĐN Điện Biên, ngày 07 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 6/2021

28/6

Tuấn, 

P.CTHSSV, 

P.KTTV, các 

khoa liên quan

TT Nội dung nhiệm vụ

Thời gian 

thực hiện và 

hoàn thành

ĐV/CN chịu trách nhiệm



8
Thực hiện Báo cáo đánh giá và đề xuất điều chỉnh nghề trọng 

điểm giai đoạn 2021-2025
Trước 10/6

Tuấn, Chinh, 

Đồng, Phương

Các khoa 

liên quan

Đ/c Thủy - 

K.L-NN tổng hợp

9
Các khoa tổ chức bố trí sắp xếp CSVC, mô hình máy móc 

thiết bị đào tạo tại nhà xưởng và các phòng thực hành
Trong tháng Trưởng khoa

10
Xây dựng Kế hoạch tổ chức ôn luyện và thi kỹ năng nghề 

quốc gia năm 2021 cho HSSV
Trong tháng Tuấn

Khoa Cơ khí, 

Điện, XD

11
Tổ chức nghiệm thu đề tài, sáng kiến năm học 2020-2021 (tác 

giả nộp báo cáo về phòng ĐT-NCKH hết ngày 14/6)
22-25/6

Hội đồng 

KH&SK

Phòng họp số 1

và các khoa

12
Tuyển sinh và tổ chức thi lớp UD CNTT K51, mở lớp tiếng 

Anh trẻ em hè 2021 (khi HV, HS được đi học trở lại) ; 
28/6 Trung tâm TH-NN

II Công tác học sinh, sinh viên và BĐCL

1
Thành lập bộ phận tư vấn, hỗ trợ HSSV thuộc phòng Công tác 

HSSV
Trong tháng Đức Đoàn TN

2
Lựa chọn Giáo viên chủ nhiệm tạm thời phụ trách HSSV khóa 

mới nhập học
Trong tháng Đức

3
Điều chỉnh KH trao Bằng tốt nghiệp trung cấp cho học sinh 

huyện Tuần giáo và Tủa Chùa
Trước 12/6 Đức P.ĐT

4
Xây dựng Kế hoạch, Điều lệ tổ chức Đại hội thể dục thể thao 

cấp trường
Trong tháng Đức, Lù Hưng Chinh

5 Xét trợ cấp xã hội quý II/2021, Sinh hoạt nội trú cuối tháng 6 25/6/2021  Đức, Hồng, Cương
Các đơn vị cá 

nhân liên quan

6
Lập bảng phân chia khu vực vệ sinh môi trường và chăm sóc bồn 

hoa cây cảnh cảnh quan toàn trường
5/6/2021 Đức, Tuyết

Các đơn vị cá 

nhân liên quan

III Công tác tổ chức cán bộ

1
Rà soát, xử lý các trường hợp chưa đủ thủ tục khi được tuyển 

dụng
Trong tháng Chinh Sở NV

2 Rà soát, xử lý các trường hợp trong bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trong tháng Chinh Sở NV

3
Phối hợp xử lý các trường hợp chưa có Quyết định xếp ngạch 

chức danh nghề nghiệp
Trong tháng Chinh Sở NV



4
Tổng hợp thời gian nghỉ của viên chức các đơn vị trong tháng 

5 và 6/2021
Trong tháng Chinh

Trưởng 

các đơn vị

5
Làm công văn khảo sát nhu cầu tuyển dụng nghề Điện gửi đến 

các trường Đại học có sinh viên tốt nghiệp liên quan
Trong tháng Chinh

IV Công tác tài chính, cơ sở vật chất

1 Họp công tác tài chính với 2 Trung tâm trực thuộc 8h ngày 09/6
Quỳnh, 

Phương, Dậu

GĐ TT và KT 

liên quan
Phòng họp số 1

2 Thường trực phối hợp với Sở Tài chính quyết toán công trình Trong tháng Đồng

3 Thực hiện dự án và kiểm tra tình hình cải tạo sửa chữa CSVC Trong tháng Đồng

V Công tác chung

1 Phối hợp công tác với Thanh tra tỉnh Điện Biên Trong tháng
BGH 

các ĐV liên quan

2 Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 Tháng 6/2021
VC, giáo viên, 

HSSV, HV
Các đơn vị

Yêu cầu đeo 

khẩu trang

3
Các đơn vị tiếp tục lập Kế hoạch thực hiện MTCL; Hoàn thiện 

các Quy trình chuyên môn thuộc hệ thống BĐCL
Theo KH

Quỳnh, Hiền 

Bình-CT.HSSV

Trường ĐV 

CBKS
Phòng họp số 1

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các phòng, khoa, trung tâm;

- Lưu: VT, TCCB.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

TS. Đoàn Thanh Quỳnh


