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THÔNG BAO 
Kêt 1un Hi nghj cong tác c vn hçc tp nãm 2022 

KInh gi1ri: Thu trithng các don v trong Trung. 

Ngay 07/5/2022, tai  Hi trumg A8, Phó Hiu truong Nguyn Minh Dic d chü tn 
Hi nghj cong tác cô van hçc tp (CVHT) näm 2022. Tham dir Hi nghj có dui din länh 
dto các t ch(rc doàn the, länh do các phOng, ban, khoa, vin, các trçi 1 cong tác sinh 
viên và CVHT trong toàn Trumg. 

Trên Co s báo cáo kêt qua cong tác CVHT näm h9c 2020 - 2021 và các kiên trao 
dôi, thão 1un tai Hôi nghj, PhO Hiu truOng Nguyn Minh Dirc kêt 1un thu sau: 

I. Dánh giá cong tác CVHT trong thô'i gian vña qua 
1. Mt so kêt qua dt dirqc 
Cong tác CVHT trong thôri gian vra qua duçic triên khai thrc hin theo Quyet djnh 

so 1300/QD-DHHHVN ngày 28/6/202 1 cüa Hiu trtthng ye vic ban hành Quy djnh ye 
cong tác CVHT sinh viên và Thông báo kêt lun Hi nghj cong tác CVHT näm h9c 2020 
- 2021. Cách thirc phân chia nhóm sinh viên chuyên nganh duçxc thirc hin thông nhât 
trong toàn Trung. Vic to chirc sinh hot nhóm, cong tác tu van, h trçY sinh viên duçc 
thirc hin linh hoat thông qua hInh thirc tr?c tiêp hoc trklc tuyên dam báo thIch irng vOi 
tinh hInh djch bnh Covid-19. Vic kêt nôi giüa CVHT và sinh viên trongnhorn chuyên 
nganh dã chat chë hon. Da sO các CVHT dã chU dng näm bat tInh hInh, kêt qua h9c tsp, 
rèn luyn cüa SV, qua dO kjp thOi tix van cho SV xây dirng kê hotch tp trong toàn khOa 
h9c cüng nhu trong trng kST hçc, tu van phuong pháp h9c tp hiu qua và djnh huâng 
nghê nghip phñ hcTp vâi näng lirc cüa SV. 

Ban Giárn hiu d chi dao  các khoa/vin, các phOng ban và di ngü CVHT thc 
hin thông nhât mô hInh CVHT, qua dO nâng cao hiu qua trong qua trInh tu van, ho trV 
sinh viên, dong gOp mt phân quan tr9ng vào nhung thánh tIch ma sv Nha tru?mg dtt 
duçc trong h9c tap,  rèn 1uyn, NCKH và các hott dng hçc thut. Ci the 180 sinh viên 
tiêu biêu duçic khen thuâng trén các linh vuc hçc tap, NCKH, Olympic, VHVN, TDTT, 
SVTN..., 136 sinh viên dat  danh hiu "Sinh viên 5 tOt" cap Trung; 52 sinh viên h dai 
h9c chInh quy duçc khen thuàng do có thãnh tIch tot nghip Thu khoa näm 2021. So sinh 
vien din cãnh báo h9c ttp näm h9c 2020-202 1 giâm khá manh  so vci nãm h9c truâc. 

2. Mt s diem ton ti can khàc phic 
Mt vài khoa/vin chua thirc hin vic dua chuyên viên các phOng: Dào tao;  CTSV 

tham gia nhOm zalo theo chuyên nganh dé có the h tr CVHT trong vic tná 1i, tu van 
cho sinh vien. Cong tác giám sat CVHT cOn han  chê do tinh hinh djch bnh Covid-19. 
Phân mêm quan 1 dào tao  cña Nha trung chua duc cái tiên kjp thai dê thIch ung vâi 
Quy djnh ye cOng tác CVHT sinh vien theo Quyet djnh so 1300/QD-DHHHVN ngày 
28/6/2021 cña Hiu tnuàng cüng nhu h tnc cho CVHT trong thuc hien  nhim vu. 

II. Mtic tiêu vã nhim vu cong tác CVHT trong thOi gian tói 
1. Mic tiêu chung 
Nâng cao hiu qua cOng the CVHT thông qua vic tiêp tiic phát huy vai trO cña các 

CVHT dOng thO'i tang cung các cong cii h tr cho CVHT trong cOng tác huâng dn, tu 
van và dOng hành cüng SV trong hçc tip,  nèn luyn và cuc sng. 



2. T chtrc thirc hin 
- Tip tic rà soát các quy djnh, quy trInh, thirc hin cãi cách hãnh chInh, nâng cao chat 

iu'cmg phiic vii, h trçl giãng viên vii ngithi h9c. 
- Phông Diio tao,  Phông CTSV c11 can b tham gia 100% nhórn zalo cüa các 

khoaJvin d h trçY CVHT trong vic tu van, giii dáp thäc mac cüa sinh viên. 
- PhOng Dào tao  ph6i hçip vâi Phông CTSV nghien cfru ciii tin phn mm quin 1 

dào tao,  cung cap thông tin ho trV cho CVHT trong thirc hin nhim vi. 
- PhOng CTSV tham mmi xay dirng phn mm quin l, rèn 1uyn sinh viên h trçY 

cong tác CVHT cüa giing viên. Phôi hqp vâi Doàn Thanh niên xay dung ni dung sinh 
boat chi doin, nhóm sinh viên hang thiing. Tang cithng hrâng dan, kiêm tra, giám sat vic 
chi dao,  triên khai cong tiic CVHT cüa ciic khoaIvin, vic th?c hin nhim vii cüa ciic 
CVHT. 

- PhOng Thanh tra và Dam biio chit hicng tip tiic th chirc khiio sat mirc dO hài 
lông cüa ngu?i h9c ye boat dng cUa CVHT. Kjp thai dê xuât, ciii tiên nhiim nâng cao 
chat hrqng cong tác CVHT nói riêng và cOng tác dào tao  nói chung. 

- Doàn Thanb niên, HOi  Sinh viên chü tr9ng cOng tác giáo diic chInh trj tis tmng, 
khuyên khIch SV h9c tp và tham gia ciic hoat dng h9c thuat, tao  môi tnrng sinh hoat 
VHVN, TDTT linh math  cho SV, dc bit chü tr9ng vic xay dixng môi quan h, phôi 
hqp cong tác giüa can bO nhóm, can hO chi doàn và phôi hp vói Phông CTSV trong vic 
djnh hrâng nOi  dung sinh boat. 

- Các khoa, vin có SV cn tip tiic chü tr9ng vic chi dao,  trin kbai cOng tác 
CVHT, coi day là mOt  bin pbiip quan tr9ng dê gop phân nang cao chat krçing dào tao  cüa 
&n vj. Thrc hin phân cong ciic giing vien lam CVHT dü ye so hrgng vii dam biio v 
chat luqng. Tang cung kiêm tra, guam sat vic thirc hin chic fang, nhim vii cl1a 
CVHT. T chirc dinh gui CVHT hang niim và dê xuât Nba trixng có hInh thirc khen. 
thithng, k' lust  kp thi. Duy trI kênh trao dôi thông tin gia cic cvHT, gifta CVHT vii 
sinh viên, kênh cung cap thông tin dê cic CVHT triên kbai cho SV, dam biio SV trong Ai 
dcm vj nhn duçic kiên tu van, ho trV thng xuyên, lien tijc và hiu qua. NAM 

- Các CVHT tip tiic phát buy tinh thAn trách nhim trong thrc hin các nhim v 
Thirc hin vic hi.ràng dAn, ti.r van cho SV cO tr9ng tam, tr9ng diem, ti1y theo trng th 
diem trong näm h9c, khOa hçc, tüy theo trng dOi tii'ng SV dê có nOi  dung tix van hqp lb"; 
djnh huàng dê SV nâng cao thüc trich nhim cüa bàn than, cO k nang näm bat thông 
tin, có phiro'ng phap h9c tp hiu qua; kjp thai giUp dc SV giii quyêt nhUng kbO khan 
trong hpc tip,  rèn luyn và cuOc song; dng viên, khuyên khIch SV tham gia cic boat 
dng ngoai khóa, hoat dng khi nghip nham thay dôi tu ttrâng, thai dO cUa SV trong 
h9c tip, rèn luyn, gop phan tang t' l SV khi giOi, tang t' i tOt nghip dUng han 
dông thM guam t l SV hO h9c. 

Yêu câu các don vl và ci nhân lien quan nghiêm tUe thirc hi! 

Ncri nhçmn: 
- Nhtr trên; 
- Hiu truàng (dê b/c); 
- Liru: VT, CTSV 

 

PGS.TS. Nguyn Minh Dut'c 


	Page 1
	Page 2

