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(Số: 428/KL-CĐCNCP)

Thực hiện Chương trình công tác học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2011- 2012, ngày 25
tháng 5 năm 2012 Nhà trường đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý, giáo dục học
sinh, sinh viên, với sự có mặt của 84 cán bộ, viên chức, giáo viên. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn Phó hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo đề dẫn thực trạng tình hình công tác quản lý, giáo dục HSSV của Nhà
trường trong thời gian vừa qua, đại diện các đơn vị phòng, khoa trình bày tham luận; Hội nghị
đã nghe báo cáo tiếp thu các ý kiến tham luận của các đơn vị chuyển đến Ban tổ chức bằng
văn bản và nghe các ý kiến phát biểu thảo luận trực tiếp của cán bộ, giáo viên. Sau khi thảo
luận, Hội nghị, đã làm rõ và thống nhất một số vấn đề sau:

1. Khẳng định Công tác quản lý giáo dục HSSV là một bộ phận cấu thành quan trọng không
thể tách rời trong quá trình tổ chức dạy - học của Nhà trường. Đây là một nội dung cơ bản đảm
bảo giáo dục toàn diện HSSV và thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà
trường. Vì vậy nó có tầm quan trọng đặc biệt đòi hỏi có sự quan tâm, phối hợp hành động đồng
bộ, có hiệu quả của tất cả các đơn vị, tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, giáo viên, viên chức
chức và HSSV trong Nhà trường.

2. Công tác quản lý giáo dục HSSV của nhà trường đã được quan tâm, đảm bảo sự thống
nhất từ lãnh đạo, chỉ đạo đến thực hiện. Các Chỉ thị, Quyết định, Quy chế trong công tác
HSSV đã và đang được tích cực cập nhật, triển khai thực hiện bằng các Quy định cụ thể, phù
hợp với Nhà trường, cơ bản đảm bảo phương tiện và điều kiện thuận lợi để lãnh đạo, quản lý,
điều hành và thực thi nhiệm vụ. Đa số cán bộ, viên chức, giáo viên trong nhà trường đã quan
tâm và làm tốt việc quản lý giáo dục HSSV. Nhiều cán bộ, giáo viên đã nêu cao tinh thần trách
nhiệm, tận tụy với công việc, giành nhiều thời gian, công sức, trí tuệ, thực hiện đúng các quy
định, tích cực xây dựng nề nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, giáo dục HSSV. Đa số
học sinh, sinh viên tự giác rèn luyện đạo đức tác phong, lối sống, chấp hành tốt quy định của
pháp luật, nội quy, quy định của Nhà trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ của bản thân. An ninh
chính trị, trật tự, an toàn trong Nhà trường được đảm bảo, các hoạt động của Nhà trường ổn
định.

3. Công tác quản lý, giáo dục HSSV của Nhà trường trong thời gian qua còn nhiều thiếu sót,
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hạn chế:

Nề nếp trong các mặt hoạt động của công tác HSSV chưa thực sự ổn định.

Chất lượng học tập, rèn luyện HSSV thấp, chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỷ lệ học sinh,
sinh viên yếu, kém, vi phạm nội quy học tập, bị xử lý kỷ luật còn nhiều.

Phong trào thi đua học tập, rèn luyện và các hoạt động ngoại khóa của HSSV hạn chế về
diện rộng, chiều sâu và tính thiết thực.

Về nguyên nhân: Có yếu tố khách quan bất cập, bất lợi từ bên ngoài, nhưng chủ yếu là có
nguyên nhân chủ quan từ bên trong Nhà trường:

Hệ thống các văn bản quy định, hướng dẫn, kế hoạch về công tác quản lý, giáo dục HSSV
của Nhà trường chưa được quán triệt đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng quy
trình, phân công, phân cấp đối với các đơn vị, cá nhân.

Nhiều đơn vị, cá nhân coi trọng chuyên môn, xem nhẹ công tác quản lý giáo dục đạo đức, lối
sống, đặc biệt là kỹ năng sống cho HSSV, chưa nắm vững và làm tốt chức năng, nhiệm vụ của
mình theo chương trình, kế hoạch, quy định phân công, phân cấp.

Sự phối hợp giữa nhà trường với gia đình, địa phương và giữa các đơn vị, cá nhân trong Nhà
trường về quản lý, giáo dục HSSV chưa chặt chẽ.

Tổ chức Đoàn TNCS nhà trường chưa tích cực để làm tốt vai trò vận động, tập hợp, giáo dục
và phối hợp tổ chức hoạt động phong trào thanh niên - HSSV.

4. Để làm tốt công tác quản lý giáo dục HSSV trong thời gian tới, cần tập trung một số biện

2/5

Kết luận về Hội nghị chuyên đề về Công tác quản lý giáo dục Học sinh - Sinh viên
Viết bởi Phòng CT HSSV
Thứ năm, 05 Tháng 7 2012 15:39 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 08 Tháng 9 2014 09:46

pháp cụ thể sau:

Mọi cán bộ, viên chức, giáo viên nhà trường phải có trách nhiệm trau dồi nhận thức, thay đổi
cách nghĩ, cách làm tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động thực tiễn tham gia công tác
quản lý giáo dục HSSV. Phải tăng cường sự phối hợp đồng bộ thường xuyên mọi nơi, mọi lúc,
mọi hoạt động, làm tốt những công việc cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân,
cụ thể là:

Phòng Công tác HSSV thường xuyên cập nhật, xây dựng, bổ sung quy định, hướng dẫn triển
khai, đôn đốc, giám sát các đơn vị, cá nhân liên quan việc thực hiện đúng các Quy chế, quy
định về công tác HSSV. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giáo dục chính khóa, ngoại khóa đối
với HSSV theo năm học. Định kỳ hàng năm tổ chức Hội nghị giáo viên chủ nhiệm để bồi
dưỡng nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm Công tác quản lý, giáo dục HSSV.

Trung tâm tuyển sinh tích cực tìm hiểu nhu cầu đào tạo lao động, việc làm, tham mưu tư vấn
cho Nhà trường thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh đảm bảo chỉ tiêu, nâng cao chất lượng đầu
vào, giải quyết đầu ra các hệ, khóa đào tạo.

Phòng đào tạo làm tốt công tác tham mưu phân công hợp lý, ổn định, tư vấn thực hiện và
phối hợp quản lý có chiều sâu nghiệp vụ giáo viên chủ nhiệm, tăng cường kiểm tra, giám sát
công tác giảng dạy giáo viên, học tập của học sinh, sinh viên theo đúng quy chế, quy định đối
với các hệ, bậc, loại hình đào tạo.

Phòng Tổ chức hành chính làm tốt công tác tham mưu đề xuất trong tuyển dụng và bồi dưỡng
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, viên chức. Tiếp tục tổ chức, chỉ đạo tổ bảo vệ
tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc các đơn vị, cán bộ viên chức và học sinh sinh
viên chấp hành quy định nề nếp ra vào, đảm bảo kỷ luật lao động, an ninh trật tự, an toàn trong
Nhà trường.

Phòng Quản trị đời sống và Phòng Tài chính kế toán chủ động tham mưu đề xuất biện pháp
phối hợp giáo dục ý thức bảo vệ, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy, học, đảm
bảo môi trường làm việc, học tập vệ sinh, an toàn và thu nộp học phí, lệ phí, các khoản hỗ trợ
đào tạo kịp thời, thuận lợi, hạn chế việc HSSV vi phạm.
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Các khoa thực hiện tốt việc quán triệt, giám sát giáo viên giảng dạy, giáo viên chủ nhiệm lớp,
HSSV thực hiện đúng chương trình kế hoạch, quy chế đào tạo, nghiệp vụ giáo viên, các quy
định về quản lý, giáo dục HSSV thuộc phạm vi được phân công, phân cấp.

Giáo viên giảng dạy tích cực trau dồi nâng cao trình độ năng lực, tự giác chấp hành chấp
hành kỷ luật lao động; thực hiện tốt chương trình kế hoạch, lịch giảng dạy, công tác nghiệp vụ
giáo viên; đảm bảo vị trí giảng dạy, quan tâm tổ chức lớp học, rèn luyện thái độ, nề nếp, ý thức
chuyên cần, nâng cao chất học tập cho HSSV.

Giáo viên chủ nhiệm lớp tăng cường quản lý, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tổ chức
hướng dẫn hoạt động, duy trì sinh hoạt lớp thường xuyên, có chất lượng. Chủ động phối hợp để
giáo dục, rèn luyện, đánh giá, HSSV một cách toàn diện. Kịp thời phát hiện, thực hiện đúng quy
trình, nâng cao hiệu quả giáo dục việc xử lý kỷ luật HSSV.

Khoa Lý luận chính trị quan tâm đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả việc giảng dạy các
môn học chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, tư tưởng Hồ Chí Minh để có hiệu
quả thiết thực hơn trong công tác định hướng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý
thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế, quy định đối với HSSV.

Đoàn thanh niên nhà trường, Khoa Kỹ thuật cơ sở và phòng Công tác HSSV quan tâm đổi mới
hình thức, nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học thể chất, giáo dục quốc phòng và hiệu
quả phối kết hợp tổ chức phong trào văn hóa thể thao ngoại khóa với nhiệm vụ vận động, tập
hợp, giáo dục, thi đua hành động thiết thực của thanh niên – HSSV. Tập trung vào các hoạt
động tự quản chấp hành luật lệ an toàn giao thông, chấp hành nề nếp, nội quy học tập, nề nếp
sinh hoạt nội trú; phòng, chống tiêu cực, bạo lực học đường, tệ nạn trong HSSV như lười biếng,
gian lận trong học tập và thi cử, nghiện game, say rượu, bia, cờ bạc, nói tục, chửi bậy, gây gổ
đánh nhau, mất đoàn kết, mất vệ sinh môi trường, quan hệ nam nữ thiếu lành mạnh. Biến một
phần yêu cầu của quá trình quản lý giáo dục thành nhu cầu tự giác, tự quản, tự chịu trách
nhiệm của HSSV. Quan tâm lựa chọn, bồi dưỡng, phát triển Đảng đối với HSSV có quá trình
học tập, rèn luyện và đóng góp tốt trong phong trào HSSV.

Nhà trường tiếp tục đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, tích cực đổi mới nội dung, phương pháp
phối hợp, tăng cường phân công, phân cấp, giám sát thực hiện nhiệm vụ, đánh giá, khen thưởng
và xử lý vi phạm, đề cao các tấm gương người tốt, việc tốt trong quản lý, giáo dục HSSV.
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Những kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, cá nhân có liên quan đến tổ chức, biên chế nhân
sự, đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ cho việc tăng cường quản lý, giáo dục HSSV của
Nhà trường trong giai đoạn tiếp theo, lãnh đạo trường giao cho các các đơn vị liên quan nghiên
cứu kỹ, tham mưu để đưa vào chương trình chung của Trường sao cho thiết thực, hiệu quả bằng
bước đi phù hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các đơn vị, đoàn thể trong Nhà trường có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến quán triệt và tổ
chức thực hiện nhiệm vụ liên quan trong Kết luận. Những bất cập, vướng mắc phát sinh, các
đơn vị báo cáo (qua phòng Công tác HSSV) để lãnh đạo trường xem xét chỉ đạo giải quyết kịp
thời.

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 6 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

ThS. Phan Văn Thạch
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