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TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA ĐIỆN  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 

 
1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1.1- Chức năng, nhiệm vụ được giao 

Quản lý, tổ chức nghiên cứu khoa học; quản lý, tổ chức đào tạo các ngành, nghề: Công nghệ Kỹ thuật điện - điện tử; Công nghệ kỹ thuật Điều 

khiển và Tự động hóa, Điện công nghiệp, Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp, Kỹ thuật điện, khoa Điện có các nhiệm vụ cụ 

thể sau: 

 Xây dựng chương trình, quản lý kế hoạch giảng dạy, học tập, chủ trì tổ chức đào tạo Cao học ngành Kỹ thuật điện; đào tạo trình độ Đại 

học, cao đẳng các ngành CNKT ĐK và Tự động hóa, ngành CNKT Điện, điện tử; Tổ chức đào tạo nghề và các hoạt động khác trong 

chương trình kế hoạch giảng dạy chung của trường. 

 Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, chủ động khai thác các dự án, hợp tác với các cơ sở sản xuất, các xí nghiệp nhằm gắn liền 

công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất. 

 Quản lý giáo viên, cán bộ nhân viên và học sinh thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng Trường Đại học SPKT Vinh. 

 Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và nghiên cứu khoa học. 

 Quản lý cơ sở vật chất thực tập và thí nghiệm thuộc Khoa.  

 Tổ chức biên soạn chương giáo trình môn học do Hiệu trưởng phân công; Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; 

đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, Quản lý và bảo trì các thiết bị thực hành và các phương tiện thí nghiệm thuộc Khoa. 

 Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân 

viên và sinh viên thuộc khoa Điện quản lý.  

1.2- Số lượng sinh viên các hệ đang đào tạo  

Hệ cao học: 43 (học viên); Hệ Đại học: 876 (Sinh viên); Hệ cao đẳng: 304 (Sinh viên). Như vậy tổng số HSSV tại khoa Điện tính đến thời điểm 

10/02/2020 là 1223 (Học viên). 

1.3- Cơ cấu tổ chức 

Khoa Điện bao gồm: 2 bộ môn và 01 xưởng thực hành; 1 trưởng khoa; 2 phó khoa kiêm trưởng bộ môn; 1 trưởng xưởng và 1 phó xưởng; 1 trợ 

lý giáo vụ, 1 trợ lý công tác HS-SV và 4 giảng viên đảm đương công tác chủ nhiệm, quản lý công tác Sinh viên và CVHT. 

1.4- Đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý 

Khoa điện có 31 cán bộ, giảng viên và trợ lý: 05 Tiến sỹ, 2 NCS, 20 Thạc sỹ, 4 Kỹ sư. 
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1.5- Đánh giá chung 

Về cơ sở vật chất, phòng làm việc, phòng học, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, máy móc, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập và 

nghiên cứu khoa học cơ bản đáp ứng nhu cầu đào tạo tại khoa trước mắt. Tuy nhiên có nhiều phòng và nhiều thiết bị đã được khai thác từ lâu 

hiện cần phải sửa chữa và nâng cấp, bổ sung. 

1.6- Chủ đề của năm học: 

“Chủ động từng bước trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học đáp ứng theo hướng tiếp cận nhu cầu thực tế” 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Mục đích: Nâng cao hiệu quả về việc thực hiện chức trách nhiệm vụ giảng dạy - nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác trong năm 2020; 

nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; NCKH và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho viên chức trong khoa. 

Yêu cầu: Bám sát nội dung kế hoạch công tác của Trường và chức năng nhiệm vụ của Khoa thực hiện hiệu quả năng động. 

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2020 

Trên cơ sở đặc điểm và thực lực của khoa, căn cứ chức trách nhiệm vụ được phân cấp, khoa Điện lập kế hoạch công tác năm học 2020 như sau: 

 

TT 
Nội dung công việc 

Thời gian 

thực hiện 

Những người thực hiện 

Đơn vị phối hợp Ghi chú 
Chủ trì 

Những người 

tham gia 

1 Công tác chính trị tư tưởng 

 

- Thường xuyên thực hiện công tác giáo dục chính trị 

tư tưởng cho cán bộ viên chức, người học thuộc quyền 

quản lý của khoa; 

- Duy trì an ninh, chính trị nội bộ, giữ vững sự đoàn kết 

trong đơn vị. 

- Nắm bắt các diễn biến, tâm tư tình cảm của cán bộ 

viên chức, sinh viên trong khoa, xử lý và báo cáo lãnh 

đạo trường kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu chính đáng 

và cần thiết tạo môi trường làm việc, học tập lành 

mạnh, tích cực mang lại hiệu quả cao trong công việc 

Cả năm 

 

Thái Hữu 

Nguyên 

Toàn bộ CB 

viên chức của 

khoa 

PhòngTCCB 

Phòng CTCT-SV 

Hoạt động 

thường xuyên 

2 Hoạt động đào tạo và quản lý đào tạo 

 

- Triển khai và quản lý đào tạo bậc Cao học theo kế 

hoạch phân công của nhà trường. 
Cả năm 

Thái Hữu 

Nguyên 

Trưởng bộ môn 

và xưởng 
Phòng Đào tạo 

Hoạt động 

thường xuyên 

- Triển khai và quản lý đào tạo đào tạo bậc Đại học và 

cao đẳng chính quy, liên thông chính quy theo kế 
Cả năm 

Thái Hữu 

Nguyên 

Trưởng bộ môn 

và xưởng 

Phòng Đào tạo & 

Phòng CTCT 

Hoạt động 

thường xuyên 
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hoạch của nhà trường HSSV 

- Triển khai và quản lý đào tạo đào tạo hệ vừa học vừa 

làm theo kế hoạch cho các bộ môn và các giảng viên 
Cả năm 

Thái Hữu 

Nguyên 

Trưởng bộ môn 

và xưởng 
Khoa tại chức 

Hoạt động 

thường xuyên 

- Triển khai và quản lý đào tạo công tác đào tạo các hệ 

ngắn hạn 
Cả năm 

Thái Hữu 

Nguyên 
Nguyễn V Minh 

Trung tâm bồi 

dưỡng 

Hoạt động 

thường xuyên 

- Phối hợp tổ chức thi kết thúc học kỳ, năm học, thi lại, 

học lại. 

Tháng 5-

8/2020 
Thái Hữu 

Nguyên 

Nguyễn Thị 

Thanh Tâm; 

Ngô Xuân Danh 

Phòng Đào tạo, 

Phòng khảo thí và 

đảm bảo CL 

Hoạt động 

thường xuyên 

- Phối hợp xử lý học vụ học kỳ cho các lớp, lập danh 

sách cảnh báo, nợ học phần, xóa tên, đuổi học… 

2, 8/2020 
Thái Hữu 

Nguyên 

Nguyễn Thị 

Than Tâm; Ngô 

Xuân Danh 

Phòng Đào tạo, 

Phòng Khảo thí 

và đảm bảo CL 

Hoạt động 

thường xuyên 

- Lập kế hoạch thực tập tốt nghiệp tại các doanh 

nghiệp. 

Tháng 

1/2020 
Thái Hữu 

Nguyên 
Nguyễn V Minh 

Phòng Đào tạo 

cùng các đơn vị 

liên quan 

Hoạt động 

thường xuyên 

- Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch đào tạo của các 

bộ môn, xưởng và của giảng viên, các trợ lý (Đầu kỳ, 

hàng tháng) 

3,6/2020 Thái Hữu 

Nguyên & 

Võ Tiến 

Trung 

Trưởng bộ môn 

và xưởng 

Phòng Thanh Tra, 

Phòng đào tạo 

Hoạt động 

thường xuyên 

- Triển khai kế hoạch tốt nghiệp ĐH K11, CĐ K43 

Từ 01/2020 
Thái Hữu 

Nguyên 

Trưởng bộ môn 

và xưởng 

Phòng Đào tạo 

cùng các đơn vị 

liên quan 

Hoạt động 

thường xuyên 

- Mở mã ngành Cao học chuyên ngành Kỹ thuật 

điều khiển & tự động hóa 

Đến 

12/2020 

Trần Duy 

Trinh 

Trưởng bộ môn 

và xưởng 

Phòng Đào tạo 

cùng các đơn vị 

liên quan 

Dự kiến 

- Mở mã ngành đào tạo Đại học cơ điện tử 
Theo KH 

nhà trường 

Trần Duy 

Trinh 

Trưởng bộ môn 

và xưởng 
Phòng Đào tạo Dự kiến 

- Khảo sát, xây dựng kế hoạch thực tập cho sinh viên Từ 03/2020 
Thái Hữu 

Nguyên 
Nguyễn V Minh 

Phòng CT HSSV, 

Trung tâm hỗ trợ 

SV và doanh 

nghiệp 

 

- Quản lý các hồ sơ đào tạo (hồ sơ quản lý các tổ bộ 

môn và xưởng,  giảng viên, hồ sơ quản lý điểm của trợ 

lý giáo vụ); Giám sát công tác giảng dạy, coi chấm thi 

của giáo viên, công tác quản lý điểm của giáo vụ và các 

Cả năm 
Thái Hữu 

Nguyên 

Trưởng bộ môn 

và xưởng 

Các viên chức 

trong khoa 

Hoạt động 

thường xuyên 
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cố vấn học tập. Giám sát công tác tổ chức đào tạo và 

quản lý chuyên môn của các bộ môn và xưởng; Kiểm 

tra kỷ luật lao động; Thăm lớp dự giờ 

- Biên soạn đề cương bài giảng và giáo trình nội bộ 
Theo KH 

nhà trường 

Trần Duy 

Trinh 

Bộ môn và 

xưởng 

Phòng QLKH và 

HTQT 
 

 - Chỉnh sửa chương trình CH, ĐH 
Theo KH 

nhà trường 

Thái Hữu 

Nguyên 

Bộ môn và 

xưởng 
Phòng Đào Tạo  

 - Biên soạn và chỉnh sửa ngân hàng câu hỏi 
Theo KH 

nhà trường 

Võ Tiến 

Trung 
Các bộ môn 

Phòng KT& 

ĐBCL 
 

3 Hoạt động khoa học và công nghệ 

 

- Xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch chi 

tiết việc thực hiện nghiên cứu KH&CN (Có liên kết 

với các trường; các viện nghiên cứu; các cơ sở sản 

xuất kinh doanh) 

Cả năm và 

dài hạn Trần Duy 

Trinh 

CBVC khoa 

Điện 

Phòng QLKH & 

HTQT và các cơ 

sở 

 

- Triển khai giáo viên tham gia viết bài cho các tạp chí 

trong và ngoài nước. 

Cả năm Trần Duy 

Trinh 
Các giảng viên 

Phòng QLKH và 

HTQT 
 

- Triển khai đăng ký các đề tài NCKH cho CBVC & 

SV năm 2020 

1/2020 Trần Duy 

Trinh 
Các giảng viên 

Phòng QLKH và 

HTQT 
 

- Triển khai đề tài NCKH cấp trường năm 2020 
Từ 01/2020 

đến 12/2020 

Trần Duy 

Trinh 

Các chủ nhiệm 

đề tài 

Phòng QLKH và 

HTQT 

Theo quy 

định đã ký 

- Hội thảo khoa học lần thứ VIII: "Lĩnh vực chuyên 

môn về: Điều khiển và tự động hóa - Kỹ thuật điện’’ 

(Mời các trường Đại học có hoạt động đào tạo và 

NCKH thuộc lĩnh vực trên tham gia viết bài và báo 

cáo; có thể có báo cáo mời từ các giáo sư đầu ngành) 

(10-11) 

/2020 

Trần Duy 

Trinh 

Trần Duy Trinh, 

Nguyễn V Minh 

và giảng viên. 

Phòng QLKH và 

HTQT 

Dự kiến vào 

dịp kỷ niệm 

năm thành 

lập trường 

4 Quản lý các hoạt động của các tổ bộ môn và xưởng  

 

- Quản lý triển khai kế hoạch giảng dạy của các bộ 

môn và xưởng 
1, 12/2020 

Thái Hữu 

Nguyên 

Võ Tiến Trung, 

Trần Duy Trinh, 

Nguyễn V Minh 

Phòng Đào tạo 
Hoạt động 

thường xuyên 

- Giám sát sinh hoạt bộ môn, xưởng Hàng tháng 
Trưởng 

BM, Xưởng 
Các BM, Xưởng Phòng Đào tạo 

Hoạt động 

thường xuyên 

- Giám sát việc kiểm tra hồ sơ giáo án, kỷ luật lao động 

của bộ môn và xưởng 
Hàng tháng 

 Trưởng 

BM, Xưởng 

Các cá nhân liên 

quan 

Phòng Đào tạo, 

Phòng thanh tra 

Hoạt động 

thường xuyên 

- Định hướng sinh hoạt học thuật: Triển khai báo cáo 

các chuyên đề tại bộ môn và xưởng 
Hàng tháng 

 Trưởng 

BM, Xưởng 
Các BM, Xưởng 

Phòng QL 

KH&HTQT 

Hoạt động 

thường xuyên 
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- Quản lý trợ lý giáo vụ Cả năm 
Thái Hữu 

Nguyên 
Giáo viên 

Phòng Đào tạo & 

phòng khảo thí 

đảm bảo chất 

lượng 

 

 
- Quản lý hoạt động của công tác trợ lý CT SV và chủ 

nhiệm & cố vấn học tập 
Cả năm 

Võ Tiến 

Trung 

Các giáo viên 

làm công tác trợ 

lý GVCN & 

CVHT 

Phòng CT CT-SV  

5 Hoạt động bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, giảng viên 

 

- Bố trí giảng viên tham gia các lớp tập huấn trong và 

ngoài nước theo kế hoạch của Trường. 

Theo KH 

trường 

Thái Hữu 

Nguyên 

Các cá nhân liên 

quan 
Phòng TCCB 

Theo quy 

định của 

trường 

- Cử giảng viên học tập nâng cao trình độ (NCS, học 

các lớp chính trị) 

Theo KH 

trường 

Thái Hữu 

Nguyên 

Các cá nhân liên 

quan 
Phòng TCCB 

Theo quy 

định của 

trường 

- Bồi dưỡng chuyên đề hè “Tiếp cận hệ thống điều 

khiển máy CNC”  
6-8/2020 

Thái Hữu 

Nguyên 

Võ Tiến Trung, 

Trần Duy Trinh, 

Nguyễn V Minh 

Phòng TCCB, 

Theo quy 

định của 

trường 

- Bồi dưỡng chuyên đề hè “Bảo vệ hệ thống điện và hệ 

thống Rơle số” (sử dụng thiết bị Schneider) 
6-8/2020 

Thái Hữu 

Nguyên 

Võ Tiến Trung, 

Trần Duy Trinh, 

Nguyễn V Minh 

Phòng TCCB, 

Theo quy 

định của 

trường 

- Đào tạo và đánh giá kỹ năng nghề cho giáo viên. 

“Vận hành và sửa chữa hệ thống dường dây và trạm 

biến áp” 

6-8/2020 
Thái Hữu 

Nguyên 

Võ Tiến Trung, 

Trần Duy Trinh, 

Nguyễn V Minh 

Phòng TCCB, 

Trung tâm Bồi 

dưỡng 

Theo quy 

định của 

trường 

- Giới thiệu giáo viên tham gia học tập nâng cao trình 

độ ngoại ngữ. 

Theo KH 

trường 

Thái Hữu 

Nguyên 

Giáo viên trong 

khoa 
Phòng TCCB 

Theo quy 

định của 

trường 

- Tổ chức thăm quan học tập tại “Thủy điện Bản Vẽ” 

và “Trạm biến áp không người trực”; “Nhiệt điện 

vũng Áng” 

6-10/2020 
Thái Hữu 

Nguyên 

CBVC trong 

khoa 

Phòng tổng hợp 

hành chính 
 

6 Quản lý cơ sở vật chất 

 

- Xây dựng đề án đề mục các trang thiết bị cơ sở vật 

chất phát triển của khoa đến năm 2030. 

Theo KH 

trường 

Thái Hữu 

Nguyên 

Võ Tiến Trung, 

Trần Duy Trinh, 

Nguyễn V Minh 

Phòng quản trị 

thiết bị 
 

- Xây dựng kế hoạch vật tư thiết bị năm 2020 Tháng Thái Hữu Võ Tiến Trung, Phòng Đào tạo,  
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2/2020 Nguyên Trần Duy Trinh, 

Nguyễn V Minh 

Phòng quản trị 

thiết bị 

- Xây dựng đề án ODA 
Theo KH 

trường 

Thái Hữu 

Nguyên 

Võ Tiến Trung, 

Trần Duy Trinh, 

Nguyễn V Minh 

Giáo viên xưởng 

thực hành 
 

- Triển khai kế hoạch quản lý thiết bị theo quy trình 5S Cả năm 
Nguyễn 

Văn Minh 

Giáo viên quản 

lý xưởng và 

phòng TN 

Phòng quản trị 

thiết bị 
 

- Xây dựng kế hoạch vật tư thiết bị cho các khóa đào 

tạo 

Theo KH 

trường 

Thái Hữu 

Nguyên 

Võ Tiến Trung, 

Trần Duy Trinh, 

Nguyễn V Minh 

Phòng Đào tạo, 

Phòng quản trị 

thiết bị 

 

- Lập kế hoạch và triển khai công tác bảo trì, sửa chữa 

thường xuyên và định kỳ thiết bị các xưởng và phòng 

thí nghiệm 

- Rà soát việc khai thác hiệu quả các phòng Thí 

nghiệm, xưởng thực hành. 

Cả năm 
Thái Hữu 

Nguyên 

Võ Tiến Trung, 

Trần Duy Trinh, 

Nguyễn V Minh 

và GV quản lý 

xưởng, phòng 

thí nghiệm 

Phòng quản trị 

thiết bị 

Hoạt động 

thường xuyên 

- Triển khai các đề án đầu tư thiết bị khi nhà trường 

yêu cầu. 

Theo KH 

trường 

Thái Hữu 

Nguyên 

Võ Tiến Trung, 

Trần Duy Trinh, 

Nguyễn V Minh 

Phòng quản trị 

thiết bị 
 

7 Hoạt động và quản lý công tác sinh viên 

 

- Chuẩn bị kế hoạch đón tiếp sinh viên khóa mới: giới 

thiệu về khoa Điện, các ngành, nghề đào tạo. Chương 

trình đón tiếp tân SV. 

từ 08/2020 
Võ Tiến 

Trung 

Giáo viên quản 

lý SV & Đoàn 

TN Hội SV 

Phòng Đào tạo 

cùng các đơn vị 

liên quan 

Theo quy 

định 

Tổ chức thi học sinh giỏi nghề cho sinh viên 
9/2020  T.H.Nguyên Nguyễn V Minh 

Phòng quản trị 

thiết bị 
 

- Tổ chức các phong trào thi đua mừng các ngày lễ lớn 

trong năm 3/2; 30/4, 1/5, 19/8; 2/9; 20/11; 22/12 ( Tổ 

chức các giải bóng chuyền, bóng đá, cầu lông,tìm kiếm 

tài năng, rung chuông vàng cho HSSV) 

Các ngày lễ 
Võ Tiến 

Trung 

Bí thư Liên chi 

đoàn khoa Điện, 

Trợ lý CT 

HSSV 

Phòng CTHSSV, 

Đoàn Trường 
 

- Hội nghị tập huấn cán bộ lớp và cán bộ đoàn của 

Khoa 
10/2020 

Võ Tiến 

Trung 

Ngô Xuân 

Danh; 

Bí thư Liên chi 

Đoàn Trường, 

Hội học sinh sinh 

viên 
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đoàn khoa Điện 

- Hội nghị đối thoại HS-SV cấp khoa 01/2020 
Võ Tiến 

Trung 

Ngô Xuân danh, 

Các tổ chức 

trong khoa 

Đoàn Trường, 

Hội học sinh sinh 

viên 

 

- Chuẩn bị các hoạt động triển khai công tác tình 

nguyện Hè 2020 
Từ 05/2020 

Bí thư Liên 

chi đoàn 

khoa Điện 

Liên chi đoàn 

Khoa Điện 

Đoàn Trường, 

Hội học sinh sinh 

viên 

Theo kế 

hoạch của 

Đoàn trường 

- Lập kế hoạch hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo 

VN: "Tri ân thầy cô giáo" 
11/2020 

Trần Duy 

Trinh 

Công Đoàn, 

LCĐ Khoa Điện 

Đoàn Trường, 

Hội sinh sinh viên 
 

- Hội nghị tổng kết công tác HSSV năm 2020 10/2020 
Võ Tiến 

Trung 
Ngô Xuân Danh Phòng CTHSSV  

- Tổ chức hội thi Robocon năm 2020 11/2020 
Thái Hữu 

Nguyên 

Liên chi đoàn 

Khoa Điện 

Chi đoàn giáo 

viên 

Theo KH 

trường & 

khoa 

 - Giám sát quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên   Cả năm 
Võ Tiến 

Trung 

Các cố vấn và 

giáo viên chủ 

nhiệm 

Phòng CTHSSV  

8 Các hoạt động khác 

8.1 * Triển khai ISO và phần mềm quản lý 

 

Xây dựng quy trình làm việc, quy chế hoạt động của 

Khoa, quy trình quản lý đào tạo theo tiêu chuẩn ISO tại 

khoa điện 

Cả năm 
Thái Hữu 

Nguyên 

Trưởng BM, 

Xưởng, trợ lý 

Phòng Khảo thí 

và đảm bảo chất 

lượng 

 

Triển khai thống nhất các mẫu biểu trong khoa theo 

tiêu chuẩn ISO; khai thác phần mềm quản lý 
Cả năm 

Thái Hữu 

Nguyên 

Trưởng BM, 

Xưởng, trợ lý và 

toàn thể GV 

Phòng Khảo thí 

và đảm bảo chất 

lượng, TT tin học 

Hoạt động 

thường xuyên 

8.2 * Hoạt động phối hợp với các đơn vị, tổ chức khác trong nhà trường 

 

Tham gia công tác tự đánh giá và kiểm định trường 

đại học 

Theo KH  

nhà trường 

Thái Hữu 

Nguyên 

Các cá nhân liên 

quan 
 

Theo quy 

định chung 

Tham gia công tác tuyển sinh của trường 
Theo KH 

nhà trường 

Thái Hữu 

Nguyên 

Các cá nhân liên 

quan 

Bộ phận tuyển 

sinh 

Theo quy 

định chung 

Phối hợp với Phòng thanh tra khảo thí bổ sung, chỉnh 

lý ngân hàng câu hỏi. 
6/2020 

Võ Tiến 

Trung 

Các cá nhân liên 

quan 

Phòng Khảo thí 

và đảm bảo chất 

lượng. 

Theo quy 

định chung 

Phối hợp phòng công tác HSSV tổ chức tốt việc quản 

lý HSSV nội, ngoại trú. 
Cả năm 

Võ Tiến 

Trung 

Ngô Xuân Danh 

và CVHT 

Phòng công tác 

HSSV 

Hoạt động 

thường xuyên 
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Phối hợp phòng tài vụ trong việc thu học phí và các 

khoản thanh toán theo quy định 
Đầu kỳ học 

Võ Tiến 

Trung 

Ngô Xuân Danh 

và CVHT 
Phòng Tài vụ 

Theo quy 

định 

Phối hợp với khoa Tại chức triển khai đào tạo và tốt 

nghiệp các lớp tại chức 
Cả năm 

Thái Hữu 

Nguyên 

GV được phân 

công 

Phòng đào tạo, bộ 

phận VHVL. 

Hoạt động 

thường xuyên 

8.3 * Hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong khoa 

 

Hội nghị viên chức: thảo luận và đóng góp ý kiến vào 

các quy chế trường, các quy chế hoạt động tại khoa 
1/2020 

Thái Hữu 

Nguyên 

BCH Công đoàn 

khoa 

Phòng hành chính 

tổng hợp 

Theo quy 

định 

Tổ chức hoạt động tuyên truyền, các hoạt động thể thao 

chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 
Các ngày lễ 

Trần Duy 

Trinh 

Công đoàn, 

đoàn TN khoa 
Công đoàn trường 

Thường 

xuyên 

Tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam 20/11 11/2020 
Trần Duy 

Trinh 

Công đoàn, 

Đoàn TN khoa 

Phòng hành chính 

tổng hợp 

Theo quy chế 

nội bộ 

8.4 * Các hoạt động đột xuất 

 

Cập nhật, phát triển nội dung của website của khoa 

Điện, Ứng dụng CNTT trong quản lý mọi hoạt động 

của khoa, của toàn thể CBVC trong khoa 

Cả năm 
Thái Hữu 

Nguyên 
Ban biên tập TTTV 

Thường 

xuyên 

Triển khai các công tác đột xuất của nhà trường triển 

khai xuống 

Theo kế 

hoạch 

trường 

T.H.Nguyên  
Võ Tiến Trung; 

Trần Duy Trinh 

Tập thể giáo viện, 

viên chức của 

khoa 

Theo kế 

hoạch trường 

Bồi dưỡng và đánh giá kỹ năng nghề cho GV 

Theo kế 

hoạch 

trường 

Nguyễn 

Văn Minh 
Giảng viên 

Trung tâm đào 

tạo-bồi dưỡng 
 

9 
Các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập 

trường: 
     

 

- Thực hiện theo kế hoạch chung của nhà trường 

- Đêm hội: “Gala chào mừng truyền thống 60 năm” 

- Giao lưu gặp mặt: các thế hệ học sinh - sinh viên, 

học viên cao học và cựu giáo chức khoa Điện nhân 

dịp kỷ niệm 60 năm thành lập trường. 

Theo kế 

hoạch 

trường 

Thái Hữu 

Nguyên 

Lãnh đạo khoa, 

Công đoàn, 

Đoàn thanh niên 

khoa 

Cựu giáo chức 

của khoa; cựu 

sinh viên và các 

doanh nghiệp 
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