
 

CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác sinh viên Trường CĐSP Bắc Ninh năm học 2022-2023 

 

A. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH 

Chỉ thị số 1112/CT-BGDĐT ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT) về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 với chủ đề năm học: 

“Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, 

củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. 

Công văn số 4185/BGDĐT-VP ngày 29/8/2022 của Bộ GDĐT về việc triển khai 

một số hoạt động đầu năm học 2022-2023; Công văn số 4268/BGDĐT-GDTC ngày 

31/8/2022 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt 

động thể thao và y tế trường học năm học 2022-2023; Công văn số 4617/BGDĐT-

GDCTHSSV ngày 19/9/2022 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo 

dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2022-2023. 

Quyết định số 2159/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và 

Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc ban 

hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục 

phổ thông và giáo dục thường xuyên. 

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023. 

Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường CĐSP Bắc Ninh ban hành kèm theo 

Quyết định số 520/QĐ-CĐSP ngày 12/9/2017 của Trường CĐSP Bắc Ninh. 

Chương trình chỉ đạo của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ 

năm học 2022-2023. 

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 và thực tế của Trường CĐSP 

Bắc Ninh. 

B. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Xác định những nhiệm vụ trọng tâm của công tác sinh viên (SV) trong năm học 

2022-2023. 

Triển khai Chương trình công tác SV tại Trường CĐSP Bắc Ninh năm học 2022-

2023. 

Tiếp tục đổi mới công tác SV góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. 

SỞ GD&ĐT BẮC NINH 

TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH 

 
Số:         /CTr-CĐSPBN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Bắc Ninh, ngày       tháng 10 năm 2022 
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Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp 

hành pháp luật, chăm sóc sức khỏe, thể chất, giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, 

tinh thần yêu nước, năng lực sáng tạo, ý thức trách nhiệm với xã hội của SV. 

Phát huy vai trò chủ động, năng động, sáng tạo của SV trong quá trình học tập, 

rèn luyện. 

Hoàn thiện cơ chế quản lý công tác sinh viên đáp ứng yêu cầu đào tạo, phù hợp 

với tình hình thực tế. 

C. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

PHẦN I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC SINH VIÊN 

NĂM HỌC 2021-2022 

1. Những nhiệm vụ trọng tâm, chương trình chỉ đạo trong năm học 

Năm học 2021-2022 là năm học thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện 

các giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn 

trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp 

ứng yêu cầu đổi mới và đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo. 

Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh. Nắm 

bắt tình hình tư tưởng của sinh viên, chủ động phát hiện các vấn đề nảy sinh và kịp thời 

đề xuất các biện pháp giải quyết.  

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04/TU về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, 

lối sống và truyền thống văn hóa cho SV. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19/ĐU, ngày 

14/4/2017, về tăng cường tính tự quản tự chịu trách nhiệm của SV. Tăng cường công tác 

quản lý, chỉ đạo đội ngũ giảng viên chủ nhiệm/cố vấn học tập (GVCN/CVHT) và SV 

trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, lớp học, quản lý cơ sở vật chất. Triển khai mạnh 

phong trào"Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và cảnh quan trường học". 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 10 của Thủ tướng chính phủ về phòng chống 

tham nhũng, lãng phí trong toàn thể SV.    

Triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi 

nghiệp đến năm 2025" (gọi tắt là Đề án 1665) và tổ chức cuộc thi "Sinh viên Trường 

CĐSP Bắc Ninh với ý tưởng khởi nghiệp" năm học 2021-2022, tổ chức ngày hội giới 

thiệu việc làm cho SV. 

Tuyên truyền, thực hiện “Đề án xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai 

đoạn 2018-2025” giai đoạn 2021-2025 của Trường CĐSP Bắc Ninh. 

Công tác quản lý: Tăng cường công tác tự quản của SV; tăng cường công tác đảm 

bảo an ninh trật tự trong trường; triển khai công tác giáo dục kiến thức về ATGT; triển 

khai công tác phòng tránh bạo lực học đường; tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật; 

hưởng ứng các cuộc thi về ATGT, giáo dục pháp luật trên môi trường mạng; Đổi mới 

công tác GVCN/CVHT; quản lý tốt SV nội ngoại trú; thực hiện tốt chế độ chính sách đối 
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với SV. 

Công tác thể thao, y tế: Tăng cường triển khai kế hoạch, biện pháp phòng chống 

dịch bệnh COVID-19. 

2. Những việc đã làm được 

2.1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng 

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của 

Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh. Quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa, năm 2021: “Học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng 

phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chỉ đạo, hướng dẫn CBGV và SV tích cực 

tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh” năm 2021 (Trang web Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn/). 

- Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong sinh 

viên. Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng của SV. Tổ chức đối thoại 

hiệu quả giữa Lãnh đạo trường với SV để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời 

những vấn đề khó khăn, bức xúc trong SV. Chủ động phát hiện và phối hợp với ngành 

Công an, chính quyền địa phương để xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng 

liên quan đến SV. Không để SV bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức tôn 

giáo hoạt động trái pháp luật và các hoạt động vi phạm pháp luật, tụ tập gây rối an ninh, 

trật tự an toàn xã hội. 

Số buổi tổ chức tuyên truyền thực hiện tuần GDCD: 8 buổi (trực tuyến). 570 sinh 

viên CĐSP chính quy (đợt 1: 529 SV, đợt 2: 41 SV) được công nhận hoàn thành tuần 

SHCD năm học 2021-2022. 

 Số buổi chào cờ toàn trường: 01 (08/4/2022) 

 Số SV dự lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng: 11 

 Số SV được kết nạp Đảng: 02 

 Số SV tham gia hoạt động tình nguyện: Trên 500 lượt 

 Số SV tham gia hiến máu nhân đạo: 150 lượt  

2.2. Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống 

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 04/TU về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, 

lối sống và truyền thống văn hóa cho SV. Triển khai mạnh Nghị quyết 19/ĐU, ngày 

14/4/2017, về tăng cường tính tự quản tự chịu trách nhiệm của SV. Thực hiện kế hoạch 

số 849/KH-CĐSPBN ngày 30/12/2021 và kế hoạch bổ sung số 317/KH-CĐSPBN ngày 

10/5/2022 về giáo dục đạo đức lối sống cho SV Trường CĐSP Bắc Ninh giai đoạn 2021-

2025 định hướng đến năm 2030. 

- Tuyên truyền thực hiện việc xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học. Xây 

dựng kế hoạch số 483/KH-CĐSP ngày 09/8/2021 về Triển khai thực hiện “Đề án xây 
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dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” giai đoạn 2021-2025 của 

Trường CĐSP Bắc Ninh; Tổ chức cuộc thi “Thiết kế sản phẩm tuyên truyền Bộ Quy tắc 

ứng xử và văn hóa ứng xử sư phạm, năm học 2021-2022” theo Kế hoạch số 552/KH-

CĐSP ngày 08/9/2021. Kết quả có 12 video dự thi của SV gửi về.  

- Tổ chức hiệu quả và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ trong Trường; khuyến khích SV tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn 

hóa quần chúng; chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức các hội thi, liên hoan văn nghệ cho 

SV góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tạo 

điều kiện cho SV đọc sách, hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, 

thể thao, các hoạt động nghiệp vụ, hoạt động có hiệu quả các câu lạc bộ, hoạt động giáo 

dục pháp luật, giáo dục các kỹ năng sống, kỹ năng thích ứng cho SV.  Phối hợp với Đoàn 

trường tuyên truyền các hoạt động văn hóa, phong trào của SV như Hội thi tài năng sư 

phạm, ý nghĩa của ngày SV 09/01... 

- Đổi mới nội dung, hình thức các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ theo hướng 

lồng ghép các chuyên đề tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng chống tội 

phạm, ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và tệ nạn xã hội; thông tin chủ quyền biển đảo Việt 

Nam; phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống tai nạn thương tích; đảm bảo an 

toàn giao thông; phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền tháng ATGT; tuyên truyền tháng 

hành động vì ATTP năm 2022 ... 

- Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - SV” cho toàn thể SV đầy đủ, đúng hướng 

dẫn. Tổ chức chào cờ toàn trường, chào cờ tại lớp nhằm giáo dục tình yêu Tổ quốc, trách 

nhiệm của công dân trong thực hiện nhiệm vụ của SV. Chỉ đạo các lớp việc hát quốc ca 

trong các giờ chào cờ tại lớp, chào cờ toàn trường. 

- Tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, bảng tin, phát tài liệu, Website trường. 

Chương trình phát thanh của trường có chuyên mục tuyên truyền giáo dục theo tuần. 

Tổng số chuyên mục tuyên truyền giáo dục theo chuyên đề trong kỳ  vừa qua đạt 16 

chuyên mục. Website trường với mục bảng tin thường xuyên đăng tải các bài viết của 

CBGV, SV với các nội dung tuyên truyền giáo dục SV. Ngoài ra việc tuyên truyền giáo 

dục còn được thực hiện qua bảng điện tử, băng rôn, … 

- Tổ chức thực hiện Đề án Giáo dục pháp luật. Tổ chức cho các lớp SV đăng ký thi 

đua, ký cam kết không mắc tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý, tệ nạn mại dâm, vi phạm luật 

giao thông; phòng chống bạo lực gia đình; ký cam kết không vi phạm quy định về 

ATGT; ký cam kết thực hiện mùa thi nghiêm túc; ký cam kết thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19;… 

- Hướng dẫn các khoa, các lớp tổ chức tọa đàm tri ân thầy cô nhân ngày 20/11. 

100% các lớp tổ chức tọa đàm theo lớp với không khí sôi nổi phấn khởi đem lại ý nghĩa 
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giáo dục thiết thực. 

- Tuyên truyền cho sinh viên về nhiệm vụ tổ chức hoạt động hè cho thiếu niên, 

nhi đồng trong thời gian nghỉ hè; tham gia hoạt động tình nguyện. 

- Tuyên truyền, tổ chức cho SV tham gia các cuộc thi bằng nhiều hình thức: tuyên 

truyền trên bản tin phát thanh, có công văn về các khoa, các lớp. Nhiều cuộc thi đã được 

phát động và hưởng ứng: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh năm 2021; thi Biển đảo Tổ quốc tôi; thi tìm hiểu an toàn giao thông năm 2021 trên 

mạng; thi ảnh/tranh vẽ giữ tay sạch khuẩn hưởng ứng ngày Vệ sinh tay Thế giới;… 

- Phối hợp với các công ty, nhà tuyển dụng giới thiệu việc làm cho SV (4 buổi). 

Triển khai tuyên truyền, tư vấn, tổ chức Hội thi khởi nghiệp cho SV,  hỗ trợ SV xây 

dựng Đề án Khởi nghiệp: Thu hút hầu hết SV trong toàn trường tham gia xây dựng ý 

tưởng khởi nghiệp. Có 17 đề án có ý nghĩa của các khoa nộp về và 03 đề án gửi ra Bộ 

GDĐTtham gia dự thi. 

* Công tác giáo dục pháp luật:  

- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 10 của Thủ tướng chính phủ về phòng 

chống tham nhũng, lãng phí trong toàn thể SV.   

- Phổ biến giáo dục pháp luật cho SV qua “Tuần sinh hoạt công dân", qua hệ 

thống phát thanh, tuyên truyền, qua các cuộc thi tìm hiểu trên mạng, qua các hoạt động 

ngoại khóa, rèn luyện nghiệp vụ... 

* Phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước: Tổ chức triển khai thực hiện kế 

hoạch 247/KH-CĐSPBN về phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, 

SV năm 2022. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của cán bộ, nhà giáo, phụ huynh và sinh viên về phòng, chống tai nạn thương 

tích, đuối nước; hình thành thói quen, kỹ năng chủ động phòng tránh tai nạn thương tích, 

đuối nước và phong trào tập luyện môn bơi nhằm nâng cao sức khỏe, bảo vệ bản thân 

trước tai nạn đuối nước. Nhà trường không có trường hợp xảy ra các tai nạn, thương tích 

đuối nước đối với trẻ mầm non và SV. 

2.3. Công tác quản lý, chỉ đạo  

Phối hợp với các khoa, các đơn vị trong toàn trường trong việc quản lý, chỉ đạo 

công tác SV. Xây dựng quy định phân cấp, phân định nhiệm vụ của các khoa, phòng, 

đoàn thể trong công tác quản lý SV. Xây dựng và thống nhất chương trình công tác SV 

năm học 2021-2022 trong toàn trường. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Đề án 

văn hóa ứng xử trong trường học. Rà soát xây dựng quy định về văn hóa ứng xử trường 

học. 

- Xây dựng các văn bản quy định: Quy định về công tác quản lý sinh viên; Quy 

định về tính điểm rèn luyện cho SV; Quy định về hoạt động của Tổ An toàn COVID-19; 

Quy định về hoạt động của Tổ tư vấn tâm lý học đường. 
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Xây dựng kế hoạch và thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp cho SV năm học 2021-2022. 

Triển khai Hội thi Sinh viên và ý tưởng khởi nghiệp của các cấp đến SV. 

- Xây dựng các Kế hoạch về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19, xây dựng mô hình “Trường học an toàn”; xây dựng Kế hoạch tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT và đảm bảo ANAT trường học năm 

2022, đặc biệt trong dịp tết Nguyên Đán, mùa Lễ hội và thời gian diễn ra các sự kiện 

trong năm 2022. Ban hành các văn bản về ATGT: Công văn 720/CĐSPBN-CTSV ngày 

11/11/2021 về việc tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 

Trường năm 2021; Công văn 779/CĐSPBN-TC ngày 13/12/2021 về việc triển khai hoạt 

động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” 

tại Bắc Ninh năm 2021; tổ chức thực hiện tháng cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông tháng 9 và năm học 2021-2022; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương 

trình công tác về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2022 của 

Trường CĐSP Bắc Ninh; Xây dựng các văn bản: Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc 

lá 31/5; Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (25-31/5/2022); Triển khai thực hiện Tháng 

hành động phòng, chống ma túy từ 01/6-30/6/2022; Hưởng ứng Ngày môi trường thế 

giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2022; Hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người (30/7);… 

- Tăng cường quản lý chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác SV của các 

khoa, phòng, đoàn thể, đặc biệt tăng cường kiểm tra giám sát công tác quản lý SV của 

đội ngũ GVCN/CVHT. Xây dựng cơ chế phối hợp quản lý SV giữa chính quyền và 

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.  

- Phân công GVCN/CVHT trong toàn trường. 

- Xây dựng tiêu chí đánh giá GVCN. 

- Phát hành Sổ tay sinh viên cho SV. 

- Chỉ đạo kiện toàn đội ngũ Ban cán sự các lớp đầu năm học. 

- Chỉ đạo xây dựng đội thanh niên tự quản và phát thanh tuyên truyền của nhà 

trường do phòng Tổ chức - Công tác SV trực tiếp quản lý. 

2.4. Công tác quản lý SV 

- Điều hành tổ giáo viên chủ nhiệm lớp trong toàn trường. Tổ chức hội nghị về 

công tác giáo viên chủ nhiệm đầu năm, họp lớp trưởng các lớp SV chính quy hàng 

tháng. 

- Thực hiện việc kiểm tra đánh giá nề nếp các lớp trong việc thực hiện nội quy 

học đường. Số liệu kiểm tra đột xuất, SV vi phạm nề nếp trong  năm học 2021-2022 là 

25 lượt. 

- Tăng cường hiệu quả các hình thức quản lý SV: Qua tổ GV chủ nhiệm lớp, cố 

vấn học tập, đội SV tự quản, các lớp trưởng, công tác phát thanh tuyên truyền. 
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- Thực hiện quản lý SV nội ngoại trú đúng quy định. Tăng cường phối hợp với 

chính quyền và công an các cấp trong công tác SV, đặc biệt là quản lý SV ngoại trú 

(629), nội trú (70). 

- Quản lý SV nội trú: Hàng tháng kiểm tra nề nếp, nắm bắt tình hình tư tưởng SV 

khu nội trú. Phối hợp đánh giá điểm rèn luyện của SV thực hiện Quy định Khu nội trú 

trong năm học.  

- Quản lý SV ngoại trú:  Năm học 2021-2022 có 629 SV ngoại trú. Triển khai cấp 

phát  sổ quản lý SV nơi cư trú cho 100%  SV. 

- Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý hồ sơ của SV, quản lý SV nam trong 

độ tuổi nghĩa vụ quân sự. 

- Tháng 5/2022: 699 sinh viên (Tính đến 20/5/2022) 

+ Nội trú: 70                        + Ngoại trú : 629 

- Số buổi tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, VHVN, TDTT…: 05 

buổi 

- Kết quả rèn luyện: 

Học kỳ I: Tổng: 573 SV  

Xuất sắc: 72 (12.6%); Tốt: 307 (53.6%); Khá: 188 (32.8%); TB: 6 (1 %). 

Học kỳ II:  

+ K39 toàn khóa (6 kì): 228 

Xuất sắc 19 (8,33%); Tốt 93 (40,79%); Khá 116 (50,88%)       

+ K40: Tổng: 122 SV 

Xuất sắc 17 (13,9%); Tốt 52 (42,6%); Khá 52(42,6%), TB 1(0,8%)       

+ K41: Tổng: 179 SV 

Xuất sắc 9 (5%); Tốt 82 (45,8%); Khá 85 (47,5%), TB 3(1,7%)             

2.5. Tham gia BHYT, BHTT 

100% SV tham gia bảo hiểm y tế.  

2.6. Thực hiện chế độ học bổng KKHT (chỉ thực hiện đối với SV trong ngân 

sách). 

Học kỳ I: 

+ Số lượt SV được hưởng học bổng KKHT K39: 18 (XS:03, G: 15); số tiền chi 

cho HBKKHT là: 72.300.000 (đ) 

+ Số lượt SV được hưởng học bổng KKHT K40: 10 (XS: 01, G: 9), số tiền chi 

cho HBKKHT là: 40.100.000 (đ) 

+ Số lượt SV được hưởng học bổng KKHT K41: 14 (XS: 01, G: 13), số tiền chi 

cho HBKKHT là: 56.100.000 (đ) 

+ Tổng số lượt SV được hưởng học bổng KKHT: 42 (XS: 05, G: 37), số tiền chi 

cho HBKKHT là: 168.500.000 (đ) 
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Học kỳ II:  

+ Số lượt SV được hưởng học bổng KKHT K39: 17 (XS: 17); số tiền chi cho 

HBKKHT là: 69.700.000 (đ) 

+ Số lượt SV được hưởng học bổng KKHT K40: 10 (XS: 03, G: 7), số tiền chi 

cho HBKKHT là: 40.300.000 (đ) 

+ Số lượt SV được hưởng học bổng KKHT K41: 14 (G: 11, K: 3), số tiền chi cho 

HBKKHT là: 55.700.000 (đ) 

+ Tổng số lượt SV được hưởng học bổng KKHT: 41(XS: 20, G: 18, K: 3 ), số tiền 

chi cho HBKKHT là: 165.700.000 (đ) 

2.7. Thực hiện chế độ chính sách đối với SV 

Đã ra văn bản hướng dẫn việc tổ chức xét điểm rèn luyện, học bổng cho SV hệ 

chính quy, chính xác kịp thời: Thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ chính sách của Nhà 

nước có liên quan đến SV hệ chính quy. 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và đảm bảo 100% SV tham gia BHYT, 

BHTT. Hướng dẫn và giải quyết tốt các thủ tục hưởng BHYT, BHTT của SV. 

2.8. Công tác phối hợp  

- Phối hợp giữa các đơn vị trong trường: Làm tốt công tác phối hợp giữa phòng 

với các đơn vị, các khoa, tổ, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội CCB trong giáo dục, 

đào tạo, NCKH trong quản lý SV, thực hiện nề nếp dạy học, rèn luyện tác phong, xét 

duyệt thi đua khen thưởng, kỷ luật, xét duyệt điểm rèn luyện, học bổng KKHT, học bổng 

tài trợ, tổ chức hoạt động VHVN, TDTT, lao động xã hội, tổ chức Đối thoại SV với Hiệu 

trưởng tạo điều kiện tốt nhất cho SV học tập và rèn luyện. 

- Phối hợp với các cơ quan bên ngoài: Phối hợp với Phòng PA03 Công an tỉnh 

Bắc Ninh, Công an thành phố Bắc Ninh, Công an phường Đại Phúc trong việc đảm bảo 

an ninh, an toàn trường học và quản lý SV nội ngoại trú. Phối hợp với Tỉnh Đoàn, Phòng 

Công tác HSSV Sở GDĐT tổ chức tuyên truyền giáo dục SV theo chuyên đề. Ngày 

21/10/2021, Lãnh đạo trường, cán bộ làm công tác Đoàn, Hội, giảng viên dạy GDQP-

AN, GVCN/CVHT các lớp đã tham gia Hội nghị tập huấn trực tuyến công tác tuyên 

truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội do Sở GDĐT phối hợp với Công an tỉnh 

tổ chức. Ngày 28/10/2021, đại diện Lãnh đạo trường đã tham gia Hội nghị Sơ kết 5 năm 

thực hiện Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia và đảm bảo trật 

tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành 

Giáo dục tỉnh Bắc Ninh Sở GDĐT phối hợp với Công an tỉnh tổ chức. Phối hợp với Bảo 

việt Bắc Ninh để thực hiện chế dộ bảo hiểm thân thể cho SV. 

Các hoạt động phong trào SV, Đoàn - Hội: Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội 

sinh viên trong việc tuyên truyền thực hiện các hoạt động phong trào: Phong trào SV 5 

tốt: "Học tập tốt, rèn luyện tốt, sức khỏe tốt, kĩ năng tốt, hội nhập tốt. Tuyên truyền 
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phong trào hiến máu tình nguyện, phong trào SV của trường tham gia giữ gìn trật tự 

ATGT, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền tuyển sinh. Tuyên truyền 

thực hiện quy định SV như trang phục đúng quy định, xây dựng môi trường giáo dục văn 

hóa, trường xanh - sạch - đẹp. 

Để hướng tới kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Đoàn thanh niên của 

Trường đã tổ chức 01 giải cầu lông cho SV nữ vào tháng 11 năm 2021. Đoàn thanh niên 

của Trường cũng tổ chức tổ chức 02 giải văn nghệ vào dịp 20/11 dưới hình thức trực 

tuyến. 

2.9. Công tác y tế trường học, an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh 

- Thực hiện tốt công tác y tế trong các trường học và Quy định về tổ chức và hoạt 

động của Trạm y tế trong nhà trường. Nhà trường và các đơn vị trong Trường đã xây 

dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất, y tế và các điều kiện cần thiết phục vụ 

công tác dạy học, phục vụ đảm bảo sức khỏe của CBGV, nhân viên, SV để thích ứng an 

toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Thực hiện chăm sóc sức khoẻ thường xuyên và theo đợt cho SV,100% SV được 

kiểm tra sức khỏe khi nhập học. 

- Triển khai hiệu quả công tác bảo hiểm y tế trường học theo các quy định hiện 

hành. 100%  SV đăng kí tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể. 

- Chủ động phối hợp với ngành y tế địa phương tổ chức các biện pháp phòng dịch, 

bệnh, tật trong nhà trường. Đẩy mạnh công tác an toàn vệ sinh thực phẩm; thường xuyên 

kiểm tra giám sát bếp ăn tập thể trong Khu nội trú.  

- Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa và truyền thông 

về phòng chống HIV/AIDS, giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, phòng chống dịch bệnh, 

tư vấn giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, kĩ năng sống cho SV...; Xây dựng nhà 

trường không khói thuốc lá.  

- Tuyên truyền, giáo dục và phát động phong trào làm sạch phòng học, sạch 

phòng ở, sạch bếp, sạch sân trường, sạch nơi vệ sinh công cộng. Thực hiện hạn chế sử 

dụng rác, có thói quen vứt rác vào thùng. Duy trì hoạt động vệ sinh tình nguyện hàng 

tuần, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, trang trí lớp học... 

- Xây dựng hệ thống văn bản chỉ đạo riêng, theo hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên 

về việc an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh trong trường học. Xây dựng Kế 

hoạch phòng, chống dịch bệnh COVID-19 ngay từ đầu năm học, theo các văn bản chỉ 

đạo của Bộ, Sở và thực hiện điều chỉnh, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt phù hợp 

với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Tổ An toàn COVID-19 trong 

Trường hoạt động hiệu quả, đảm bảo việc tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-

19; thực hiện truy vết nhanh khi có các trường hợp nghi mắc hoặc liên quan các ca bệnh 

COVID-19. Nhà trường điều chỉnh kế hoạch dạy học và phục vụ phù hợp tình hình các 
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cấp độ dịch bệnh của Phường Đại Phúc, theo hướng dẫn của Tỉnh, Sở Giáo dục và Đào 

tạo. 

2.10. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học 

- Xây dựng kế hoạch phong trào toàn dân xây dựng an ninh tổ quốc, đảm bảo an 

ninh an toàn trường học. 

- Tình hình an ninh, trật tự trong trường được duy trì, nội bộ đoàn kết, đồng thuận 

cao. Năm học 2021- 2022 không có trường hợp gây rối trật tự, vi phạm tệ nạn xã hội, 

khiếu kiện vượt cấp. Mọi thắc mắc của CBGV đều được giải quyết đúng quy định, kịp 

thời, thỏa đáng. 

- Về chính trị tư tưởng: Cán bộ giảng viên và SV trong toàn trường chấp hành tốt 

đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, có tư cách đạo đức mẫu mực, nếp sống 

lành mạnh, thực hiện tốt các chính sách pháp luật, ra sức thi đua dạy tốt học tốt. 

- Nề nếp  trật tự trong giảng dạy, học tập và sinh hoạt của thày trò thường xuyên 

duy trì tốt. Tài sản của nhà trường, cá nhân được bảo vệ an toàn. SV ở khu nội trú và các 

nhà trọ được đảm bảo an ninh,  không để xảy ra vụ việc làm mất an ninh của địa phương. 

2.11. Công tác bảo đảm trật tự ATGT (tính đến hết tháng 5/2022) 

- Triển khai công tác giáo dục kiến thức ATGT cho SV ngay từ đầu năm học mới; 

triển khai sâu rộng Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành 

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 1396/KH-

SGDĐT ngày 16/9/2021 của Sở GDĐT. Tuyên truyền thông qua các video tuyên truyền 

trên Website giaoducgiaothong.edu.vn. 

- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả việc tổ chức công tác đảm bảo ANTT 

hàng tháng. Nhà trường ban hành các văn bản: Công văn 720/CĐSPBN-CTSV ngày 

11/11/2021 về việc tổ chức phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 

Trường năm 2021; Công văn 779/CĐSPBN-TC ngày 13/12/2021 về việc triển khai hoạt 

động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” 

tại Bắc Ninh năm 2021; tổ chức thực hiện tháng cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông tháng 9 và năm học 2021-2022. 

3. Những việc chưa hoàn thành, hạn chế tồn tại, nguyên nhân 

- Ý thức, nề nếp học tập, rèn luyện của một số SV ở một số thời điểm chưa tốt. 

Công tác tự học, tự nghiên cứu của SV còn hạn chế. 

- Công tác SV đã tích cực đổi mới các nội dung, biện pháp góp phần nâng cao 

chất lượng đào tạo của nhà trường như tổ chức các buổi tọa đàm về phương pháp học 

tập, đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá song việc chuyển biến còn chậm về thái độ học tập 

chuyên cần, tự giác, tích cực; vẫn còn hiện tượng SV không trung thực trong thi và kiểm 

tra đánh giá. 

* Nguyên nhân của những tồn tại trên: 
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- Do dịch bệnh COVID-19 nên có rất nhiều khó khăn khi triển khai công việc. 

- Quy mô tuyển sinh giảm, vấn đề tìm việc làm sau khi sinh viên hoàn thành khóa 

học còn khó khăn nên ảnh hưởng không tốt đến tâm lý, tư tưởng của không ít SV. 

- Nhiều SV vừa học vừa đi làm thêm ngoài trường dẫn đến dễ xảy ra các vấn đề 

phức tạp, việc quản lý về con người và việc làm còn gặp khó khăn.  

- Mạng xã hội phát triển, Nhà trường chưa có hệ thống giám sát truy cập mạng, 

ngăn chặn các tài liệu chống phá và các phát ngôn lệch lạc của SV. 

PHẦN II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC SINH VIÊN NĂM HỌC 

2022-2023 

I. MỤC TIÊU 

Quản lý SV theo đúng Quy chế SV của Bộ GDĐT và quy định về công tác quản 

lý SV của Nhà trường. Thực hiện tốt chế độ, chính sách cho SV. 

Giáo dục tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, pháp luật; tăng cường các biện 

pháp hỗ trợ khởi nghiệp, tư vấn việc làm cho SV, chú trọng triển khai Đề án ứng xử văn 

hóa trong Nhà trường; tổ chức các cuộc thi nâng cao nhận thức của SV về văn hóa ứng 

xử và ứng xử sư phạm trong trường học. 

Tổ chức tốt các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, y tế 

học đường cho SV; tăng cường các hoạt động ngoại khóa, giáo dục pháp luật, bổ trợ các 

kỹ năng mềm, kỹ năng nghề cho SV sư phạm. 

Tuyên truyền và đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong 

trường học, đặc biệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.  

Đảm bảo công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn, phòng chống tội phạm, phòng 

chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, phòng chống mại dâm và các tệ nạn xã 

hội khác trong Nhà trường. 

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023 

1. Nhiệm vụ trọng tâm 

Hoàn thiện, cập nhật hệ thống văn bản quản lý, chỉ đạo công tác SV theo đúng 

Quy chế sinh viên của Bộ GDĐT và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.   

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, lý tưởng cách 

mạng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho SV; tiếp tục 

đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 

các cơ sở giáo dục; xây dựng văn hóa học đường; tư vấn tâm lý học đường; bảo đảm môi 

trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường, chú 

trọng triển khai thực hiện các nội dung, quy trình của công tác xã hội trong trường học 

để tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa nhằm nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; cung cấp, trau dồi các kỹ năng đổi mới 

sáng tạo khởi nghiệp và nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, kinh tế số cho SV.  
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Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và ứng phó với tác động tiêu 

cực của dịch bệnh, xây dựng môi trường trường học an toàn, giữ gìn và bảo vệ sức khỏe 

của cán bộ, giáo viên, giảng viên và trẻ em, SV. 

Thực hiện tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn, công tác giáo dục quốc 

phòng, phòng chống tội phạm, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống ma túy, 

phòng chống mại dâm và các tệ nạn xã hội khác trong Nhà trường. 

2. Nhiệm vụ cụ thể và giải pháp thực hiện 

2.1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và các 

văn bản chỉ đạo, điều hành về nhiệm vụ thuộc lĩnh vực giáo dục chính trị và công tác 

sinh viên 

a) Cập nhật hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và các văn bản, kế 

hoạch của Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Sở GDĐT Bắc Ninhvà các cơ quan liên quan về 

công tác giáo dục chính trị và công tác SV; tiếp tục chủ động tham mưu Lãnh đạo 

trường ban hành văn bản tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải 

pháp về giáo dục chính trị và công tác SV. 

Thường xuyên tiếp nhận, cập nhật, khai thác, thông tin liên quan đến các văn bản 

quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, tin bài về giáo dục chính trị, công tác HSSV, giáo 

dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học; các tấm gương người tốt - việc tốt 

trong HSSV, đội ngũ nhà giáo, CBQL giáo dục trên Cổng Thông tin của Bộ GDĐT 

(http://moet.gov.vn), Cổng thông tin của Sở GDĐT (http://bacninh.edu.vn) và các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ về giáo dục chính trị và công 

tác SV bao gồm: công tác giáo dục chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, việc làm cho SV; công tác bảo đảm môi 

trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; công 

tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an 

ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, an toàn vệ sinh lao động; công tác 

xã hội trường học, tư vấn tâm lý và triển khai thực hiện các chế độ chính sách cho SV 

được quy định tại các văn bản QPPL, đề án và các kế hoạch của Bộ GDĐT, UBND tỉnh, 

Sở GDĐT Bắc Ninh. 

- Xây dựng Quy định công tác quản lý SV, Quy định công tác GVCN/CVHT, 

Quy định tính điểm rèn luyện của SV, Chương trình công tác SV toàn trường năm học 

2022-2023, chỉnh sửa, phát hành sổ tay SV.  

- Xây dựng kế hoạch "Tuần sinh hoạt công dân". 

- Xây dựng kế hoạch tư vấn việc làm cho SV 2022-2023. 

- Tăng cường công tác quản lý chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá công tác SV 

của các khoa, phòng, đoàn thể, đặc biệt tăng cường kiểm tra giám sát công tác quản lý 
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SV của đội ngũ cố vấn học tập. Hàng tháng có đánh giá các tập thể (các khoa), cá nhân 

(giáo vụ các khoa có SV, cố vấn học tập...). 

b) Nâng cao hiệu quả bộ máy, tổ chức và năng lực đội ngũ cán bộ phụ trách công 

tác giáo dục chính trị và công tác SV. 

- Tiếp tục kiện toàn bộ phận chuyên trách thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị 

và công tác HSSV theo Kết luận số 94-KL/TW ngày 28/3/2014 của Ban Bí thư. 

- Tổ chức, tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ phụ trách công tác giáo dục chính trị và 

công tác HSSV, giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo 

viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lí, công tác xã hội, giáo viên kiêm nhiệm công tác 

tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp,…tham gia các đợt tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, 

nghiệp vụ theo chương trình quy định hoặc bồi dưỡng thường xuyên do Bộ GDĐT, Sở 

GDĐT, Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn tổ chức. 

- Cung cấp đầy đủ các tài liệu, văn bản hướng dẫn chuyên môn thuộc chức năng, 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực giáo dục chính trị và công tác SV, đặc biệt là các 

tài liệu liên quan đến các nội dung mới. Cung cấp cho CBGV, SV đầy đủ các tài liệu, 

hình ảnh, video,…để triển khai thực hiện các hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm, 

trải nghiệm - hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp, việc làm; công cụ phát hiện tài năng, 

năng khiếu của SV, trang thiết bị đảm bảo an toàn trong việc học tập, diễn tập các kỹ 

năng và các nội dung khác về công tác SV. 

2.2. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị cho 

sinh viên 

a) Đa dạng hóa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị 

tư tưởng cho SV theo hướng tích hợp, lồng ghép thông qua các chuyên đề của môn học 

và hoạt động giáo dục. Đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục, định hướng, nắm bắt về tư 

tưởng chính trị của SV, đặc biệt trên môi trường mạng. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối 

thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với SV, phối hợp chặt chẽ với gia đình 

người học để nắm và xử lí kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong SV. Chủ động 

phát hiện và phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương để xử lý các vấn 

đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến SV. Không để SV bị dụ dỗ, lôi kéo tham 

gia các hội, nhóm, tổ chức tôn giáo hoạt động trái pháp luật và các hoạt động vi phạm 

pháp luật, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

Triển khai thực hiện Công văn số 597/KH-CĐSPBN ngày 29/9/2022 về việc tổ 

chức “Tuần Sinh hoạt công dân - HSSV” năm học 2022-2023 cho SV toàn trường. 

Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và 

các quy định của Nhà trường đến toàn thể SV; giáo dục văn hóa ứng xử cho SV.  

b) Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ 

Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Về đẩy 
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mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Quán triệt, học 

tập Chuyên đề toàn khóa, năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh 

phúc”. Chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, nhà giáo và SV tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến 

“Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 

(Trang web Cuộc thi http://hocvalamtheobac.vn/). Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn/) tới đội ngũ cán bộ quản lí, nhà giáo, 

người học để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác. 

Tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo đội ngũ GVCN/CVHT và SV trong việc giữ 

gìn vệ sinh môi trường, lớp học, quản lí cơ sở vật chất. Triển khai mạnh phong trào xây 

dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực và cảnh quan trường học.  

Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Luật GDQPAN ngày 19/6/2013. Tăng 

cường công tác giáo dục quốc phòng, thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng và an 

ninh trong trường theo Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT ngày 18/3/2020 về việc ban 

hành chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường cao đẳng sư phạm và cơ 

sở giáo dục đại học. Tuyên truyền, thực hiện Nghị định số  116/2007/NĐ-CP Hà Nội, 

ngày 10 tháng 07 năm 2007 về giáo dục quốc phòng an ninh. Tuyên truyền, thực hiện 

Công văn số 72/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30/6/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật 

Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với Dân quân tự 

vệ. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Quyết định số 830/QĐ-TTg 

ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ 

em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025”. Tiếp tục 

triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường quản lí, giáo dục chính trị tư tưởng đối 

với HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025” (Kế hoạch số 1754/KH-SGDĐT ngày 

06/12/2018 của Sở GDĐT).  

Tổ chức giáo dục phẩm chất chính trị, tư tưởng, pháp luật, đạo đức, lối sống, kỹ 

năng sống cho SV qua các giờ sinh hoạt lớp, có chủ đề sinh hoạt theo tuần, theo tháng. 

Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền: tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, 

bản tin trên Website trường, phát tài liệu.  

Tổ chức cho các lớp SV đăng ký thi đua, ký cam kết không mắc tệ nạn xã hội, 

không vi phạm luật giao thông, quy chế thi cử vào đầu năm học, các đợt nghỉ lễ dài 

ngày, đầu các kỳ thi... Tổ chức triển khai hướng dẫn các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật 

bằng hình thức bài viết, đặc biệt bằng hình thức sân khấu hóa. Phối hợp với các đơn vị 

ngoài trường như Công an tỉnh…để tổ chức các buổi ngoại khóa nhằm giáo dục pháp 

luật cho SV. 

Tổ chức chào cờ toàn trường định kỳ theo kế hoạch (trong điều kiện cho phép, 

http://hocvalamtheobac.vn/
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tình hình dịch ổn định). 

Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong SV 

theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (Khoá VIII) về 

"Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và 

công tác phát triển đảng viên trong các trường học”. Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng 

SV tiêu biểu, xuất sắc thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động học tập, rèn 

luyện, Đoàn - Hội để tạo nguồn kết nạp đảng. 

2.3. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục pháp luật, giáo 

dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho sinh viên 

a) Tiếp tục triển khai hiệu quả Công văn số 178/KH-CĐSPBN ngày 23/3/2022 về 

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật cho SV năm 2022 đến năm 2025 của Trường Cao 

đẳng Sư phạm Bắc Ninh. 

Thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2013 đưa nội dung phòng, chống tham nhũng 

vào giảng dạy tại cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014 do Thủ tướng Chính 

phủ ban hành. 

Tiếp tục triển khai hiệu quả Công văn số 184/KH-CĐSPBN ngày 25/3/2022 về 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm; phòng chống ma 

túy; phòng, chống mại dâm năm 2022 đến năm 2025 của Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc 

Ninh. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 329/KH-CĐSPBN ngày 17/5/2022 về 

việc triển khai thực hiện chương trình công tác về phòng chống tội phạm HIV/AIDS, ma 

túy, mại dâm năm 2022. 

b) Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV; Quyết định số 

585/QĐ-BGDĐT ngày 28/2/2022 của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch triển khai Quyết 

định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình “Tăng cường giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát 

vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” của ngành 

Giáo dục; Kết luận số 42-KL/TU ngày 04/12/2020 của Tỉnh ủy về việc Nghị quyết số 

04-NQ/TU về “Tăng cường giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, truyền thống 

văn hóa cho thế hệ trẻ tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2030”; Kế hoạch số 336/KH-

UBND ngày 21/5/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 

số 04-NQ/TU; Kế hoạch 295/KH-SGDĐT ngày 15/3/2022 của Sở GDĐT về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của ngành Giáo dục. 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, tư tưởng, lối sống cho sinh viên 

Trường CĐSP Bắc Ninh theo Quyết định 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Chính 

phủ; Kế hoạch số 849/KH-CĐSPBN ngày 31/12/2021; Kế hoạch bổ sung số 317/KH-
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CĐSPBN ngày 10/5/2022. 

Thực hiện công tác tư vấn hỗ trợ sinh viên tham gia hoạt động ngoại khóa theo 

Quyết định số 420/QĐ-CĐSP ngày 02/10/2020 của Trường CĐSP Bắc Ninh về việc Ban 

hành quy định Tổ chức các Hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên Trường CĐSP 

Bắc Ninh.  

c) Đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động giáo dục đạo 

đức, lối sống, kĩ năng sống cho SV theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng 

tạo của SV; tăng cường kĩ năng thực hành; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng 

tạo, nghiên cứu khoa học của SV. 

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới Cờ theo 

hướng lồng ghép các chuyên đề tuyên truyền về giáo dục phổ biến pháp luật, phòng 

chống tệ nạn xã hội; giáo dục kỹ năng sống, kĩ năng khai thác thông tin trên internet, 

mạng xã hội an toàn, hiệu quả; thông tin chủ quyền biển đảo Việt Nam; giáo dục bình 

đẳng giới và phòng chống bạo lực học đường,... 

Thành lập các câu lạc bộ rèn luyện đạo đức, lối sống, kĩ năng sống, khởi nghiệp; 

câu lạc bộ ngoại ngữ; tổ chức và khuyến khích SV tham gia các diễn đàn, tọa đàm nhằm 

phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho SV vận 

dụng kiến thức, kĩ năng đã được học, nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là 

tiếng Anh. 

Phối hợp với chính quyền và các tổ chức, đoàn thể ở địa phương trong công tác 

giáo dục SV nhằm tạo môi trường giáo dục lành mạnh; tăng cường quản lí SV ngoại trú 

để tạo điều kiện cho SV tham gia tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa ở nơi cư 

trú.  

2.4. Công tác quản lý SV 

- Chỉ đạo, điều hành công tác GVCN/CVHT. Tăng cường công tác quản lý, chỉ 

đạo đội ngũ CVHT, SV trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, lớp học, cơ sở vật chất. 

- Tổ chức hội nghị về công tác SV đầu năm, họp lớp trưởng các lớp SV chính quy 

hàng tháng. 

- Tăng cường công tác tự quản: Tự quản về học tập, nội quy, tự quản về cơ sở vật 

chất, tự quản về công tác vệ sinh môi trường, tự quản trong công tác nội trú, ngoại 

trú...Thực hiện việc kiểm tra đánh giá nề nếp các lớp trong việc thực hiện nội quy học 

đường.Tăng cường hiệu quả các hình thức quản lý SV: Qua tổ cố vấn học tập, đội SV tự 

quản, các lớp trưởng, công tác phát thanh tuyên truyền. 

- Hoạt động nhóm Zalo sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh: 

+ Tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh các hệ: CĐ ngành GDMN, Đại học liên kết 

VLVH; tuyển sinh thi cấp chứng chỉ ƯDCNTT; tuyển sinh trẻ tại Cơ sở Mầm non Hoa 

Phượng. 
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+ Tuyên truyền về các chế độ, chính sách đối với sinh viên và chế độ, chính sách 

đối với nhà giáo. 

+ Tuyên truyền các quy định của Nhà trường về giáo dục hành vi, văn hóa ứng xử 

cho SV. 

+ Định hướng khởi nghiệp, tư vấn việc làm cho SV. 

-+Tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng cao điểm (tháng 9/2022) 

và năm học 2022-2023. 

+ Chia sẻ kho tư liệu dạy học, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, tư vấn việc 

làm cho SV. 

- Thực hiện quản lý SV nội, ngoại trú đúng quy định. Tăng cường phối hợp với 

chính quyền và công an các cấp trong công tác SV, đặc biệt là quản lý SV ngoại trú.  

- Thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý hồ sơ của SV. 

2.5. Triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với sinh viên  

Tuyên truyền, phổ biến cho SV nội dung Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 

23/3/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 

27/9/2007 về chính sách tín dụng đối với HSSV; Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 

04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV có hoàn cảnh khó khăn để 

mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến. 

Hoàn thiện hồ sơ đối với các SV thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ 

theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trình 

cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện cho SV. 

Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung được quy định tại Nghị 

định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lí 

học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, 

giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo. 

Rà soát các đối tượng sinh viên thuộc diện đối tượng hưởng các chế độ chính sách 

trong giáo dục, bảo đảm các chính sách cho sinh viên. Chủ động ứng dụng công nghệ 

trong việc xác nhận hồ sơ cho sinh viên (đặc biệt đối với sinh viên mới nhập học) để sinh 

viên làm các thủ tục được vay vốn và thụ hưởng các chính sách trợ cấp, ưu đãi của nhà 

nước. Duy trì các chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, chế độ học bổng 

cho sinh viên. 

2.6. Tăng cường xây dựng văn hóa học đường, xây dựng xã hội học tập 

a) Tiếp tục triển khai Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 về việc phê 

duyệt của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Xây dựng văn hóa ứng xử trong 

trường học giai đoạn 2018 - 2025"; Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31/05/2019 

Bộ GDĐT ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trong ngành Giáo dục; Kế hoạch số 

47/KH-UBND ngày 28/02/2019 của UBND tỉnh Bắc Ninh và Kế hoạch số 550/KH-
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SGDĐT ngày 26/4/2019 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn 

tỉnh; Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển 

khai công tác xây dựng văn hóa học đường. Trong đó, chú trọng gắn việc xây dựng và tổ 

chức thực hiện văn hóa học đường với việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. 

Giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên theo Kế hoạch 483/KH-CĐSPBN ngày 

09/8/2021 của Trường CĐSP Bắc Ninh về việc Triển khai thực hiện “Đề án xây dựng 

văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” giai đoạn 2021 – 2025 của 

Trường CĐSP Bắc Ninh; Thực hiện bộ Quy tắc ứng xử trong Trường CĐSP Bắc Ninh 

ban hành kèm theo Quyết định số 76/QĐ-CĐSP ngày 28/02/2017. 

b) Chú trọng xây dựng trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện 

góp phần đảm bảo môi trường văn hóa trong nhà trường: Trang trí lớp học đẹp, khoa 

học, không để vết bẩn, vẽ bậy trên tường, trên bàn ghế; Hệ thống pano, khẩu hiệu trong 

khuôn viên trường hợp lí, trang trọng; các biển chỉ dẫn, hướng dẫn trong nhà trường đảm 

bảo tính tiện dụng, dễ hiểu; Tiếp tục trồng bổ sung và chăm sóc cây, tạo khuôn viên nhà 

trường xanh, sạch, đẹp; Thực hiện “Sau mỗi bước chân của CBGV, SV trong trường học 

không thấy còn rác”, học sinh thực hiện nghĩa vụ lao động, trực nhật, vệ sinh;.. 

c) Triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 

18/10/2017 của Bộ GDĐT quy định tổ chức hoạt động văn hóa của HSSV trong các cơ 

sở giáo dục; Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 12/4/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh và 

Kế hoạch số 549/KH-SGDĐT ngày 09/5/2018 của Sở GDĐT về việc tổ chức các hoạt 

động văn hóa của HSSV trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Khuyến khích SV 

tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng; chú trọng nâng cao 

hiệu quả tổ chức các hội thi, liên hoan văn nghệ cho SV góp phần giáo dục truyền thống 

cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và bản sắc văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc; 

định hướng thị hiếu âm nhạc giúp SV hướng tới các giá trị Chân - Thiện - Mỹ. 

d) Thực hiện Chỉ thị 14/TTg của Thủ tướng Chính Phủ về “Đẩy mạnh công tác 

khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” Giai đoạn 2021-2030 và Quyết định 

1373/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai 

đoạn 2021-2030”. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả Công văn số 578/KH-CĐSPBN ngày 19/9/2022 về 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 14/TTg và Quyết định số 1373/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” năm 

học 2022-2023 

- Tăng cường tổ chức các phòng đọc, tủ sách, định hướng, tạo điều kiện cho SV 

đọc sách, say mê, yêu quý sách. Thực hiện nghiêm túc quy định tại thông tư 

21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT về quản lí và sử dụng xuất bản 

phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục 
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thường xuyên. 

- Triển khai thực hiện Công văn số 587/CĐSPBN-TCCTHSSV ngày 21/9/2022 về 

việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022. Mở chuyên mục 'Tuần lễ 

hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022' trên Website trường. 

- Triển khai thực hiện Công văn số 596/KH-CĐSPBN về việc tổ chức phong 

trào review sách với chủ đề “Cuốn sách tôi yêu” và tham gia nhóm “Đọc sách mỗi 

ngày”, Nhà trường đã thành lập nhóm Zalo với tên nhóm “Đọc sách mỗi ngày” cho SV 

toàn trường. 

2.7. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tư vấn kỹ năng nghề nghiệp, việc làm, 

hỗ trợ khởi nghiệp; tư vấn tâm lý và công tác xã hội cho SV 

a) Triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 

2025" (Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ); Thông 

tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23/5/2022 của Bộ GDĐT quy định về công tác tư vấn 

nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục theo hướng tập 

trung các hoạt động truyên truyền, nâng cao nhận thức cho HSSV về nghề nghiệp, việc 

làm và các hoạt động khởi nghiệp; tăng cường các hoạt động đào tạo nhằm truyền thụ 

tinh thần và kỹ năng khởi nghiệp cho SV. 

Tạo môi trường thuận lợi để hỗ trợ SV trau dồi các kỹ năng đổi mới sáng tạo khởi 

nghiệp; thay đổi nhận thức, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo của SV về khởi nghiệp; 

hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp. Huy động nguồn lực của địa 

phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tạo môi trường hỗ trợ SV khởi nghiệp thông 

qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo dựa trên nền tảng tư duy tài chính và tư duy thiết kế. 

Khuyến khích SV tham dự các cuộc thi về ý tưởng khởi nghiệp.  

Tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nghề nghiệp số cho SV. Phối hợp với các 

doanh nghiệp tạo môi trường hỗ trợ SV được thực hành, trải nghiệm và triển khai các dự 

án khởi nghiệp. Khuyến khích SV tham dự Cuộc thi ‘‘Học sinh, sinh viên với ý tưởng 

khởi nghiệp” do Bộ GDĐT tổ chức.  

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án “ Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi 

nghiệp đến năm 2025” và thực hiện kế hoạch số 476/KH-CĐSPBN ngày 05/8 2022 về 

việc tổ chức tham gia cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Bắc Ninh năm 2022. 

b) Tăng cường hỗ trợ tư vấn tâm lí và công tác xã hội trong trường học. 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Thông tư 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 

của Bộ GDĐT về hướng dẫn công tác tư vấn tâm lí cho học sinh trong trường phổ 

thông; Quyết định số 1876/QĐ-BGDĐT ngày 21/5/2018 của Bộ GDĐT về ban hành 

Chương trình bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn 

cho học sinh; Công văn số 4252/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 31/8/2022 của Bộ GDĐT 
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và Công văn số 2617/UBND-KGVX ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về tăng 

cường triển khai công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lí cho học sinh phổ thông nhằm tăng 

cường các hoạt động hỗ trợ HSSV phòng ngừa, ứng phó với các vấn đề về tâm lí. 

- Triển khai các hoạt động công tác xã hội trong trường học theo Thông tư số 

33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT. Chủ động rà soát, phát hiện nguy 

cơ có ảnh hưởng tiêu cực đến SV; có kế hoạch phòng ngừa hiệu quả đối với các vấn đề 

phức tạp SV có thể gặp phải; can thiệp, trợ giúp kịp thời với những em có nhu cầu. Tăng 

cường phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan cung cấp các dịch vụ công tác xã hội 

trong và ngoài trường học để hỗ trợ, giải quyết các vấn đề về tâm lí, học tập, đời sống 

của SV. 

- Tư vấn hỗ trợ việc làm, điều tra tình hình việc làm theo kế hoạch của Nhà 

trường; tuyên truyền và tư vấn tâm lí cho sinh viên theo Quyết định số 111/QyĐ-

CĐSPBN  ngày 16/02/2022 và Kế hoạch số 110/KH-CĐSPBN ngày 16/02/2022 về việc 

Tổ chức hoạt động tư vấn tâm lí học đường trong Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh. 

2.8. Đẩy mạnh công tác truyền thông và tăng cường ứng dụng công nghệ, 

chuyển đổi số trong công tác quản lý 

- Khai thác tối đa các thông tin, kiến thức trên Hệ Tri thức Việt số hóa tại địa chỉ 

https://itrithuc.vn/; khuyến khích cán bộ, nhà giáo, SV xây dựng các bài giảng, video, hình 

ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức lối sống, kĩ năng sống phù hợp với từng cấp học, trình độ 

đào tạo. Kịp thời tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin công tác giáo dục chính trị và công 

tác SV trên các kênh thông tin như: Cổng thông tin điện tử của Bộ GDĐT 

(http://www.moet.gov.vn), Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác HSSV (https://hs-sv.vn/, 

https://www.facebook.com/vugdcthssv), Cổng thông tin của Đề án Hỗ trợ HSSV khởi 

nghiệp đến năm 2025 (http://www.Dean1665.vn), trang Fanpages “Học sinh, sinh viên Việt 

Nam” (https://www.facebook.com/cthssvvn/). 

- Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ GDĐT, UBND tỉnh về công tác đổi mới giáo dục và 

các nhiệm vụ của công tác giáo dục chính trị và công tác SV. 

- Chủ động, kịp thời xử lý các vấn đề truyền thông liên quan đến lĩnh vực giáo 

dục chính trị và công tác SV của địa phương, đơn vị. Tăng cường truyền thông rộng rãi 

những tấm gương người tốt, việc tốt, biểu dương những nỗ lực của HSSV, thầy cô giáo, 

cán bộ quản lý giáo dục nhằm khích lệ, động viên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong ngành 

Giáo dục và toàn xã hội. 

2.9. Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể 

thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Thông tư số 

https://itrithuc.vn/
http://www.moet.gov.vn/
https://hs-sv.vn/
http://www.dean1665.vn/
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48/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GDĐT quy định về hoạt động thể thao 

trong nhà trường; Kế hoạch 436/KH-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về 

triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-

2030; Kế hoạch 1240/KH-SGDĐT ngày 24/8/2021 của Sở GDĐT về triển khai Cuộc vận 

động “Toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 trong ngành 

GDĐT tỉnh Bắc Ninh; thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực HSSV 

theo Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ GDĐT. 

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 563/KH-CĐSPBN ngày 09/9/2022 về 

triển khai công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế của Trường CĐSP Bắc 

Ninh năm học 2022-2023. 

- Tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và sinh viên những kiến thức cơ bản về phòng, chống dịch COVID-19 

theo khuyến cáo của ngành y tế; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch 

COVID-19 trong trường học theo các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ GDĐT và UBND 

tỉnh.  

Tăng cường tổ chức tuyên truyền toàn thể cán bộ quản lí, giảng viên, giáo viên, 

nhân viên, SV và phụ huynh/người giám hộ của trẻ về tiêm vắc xin, lợi ích, hiệu quả của 

tiêm vắc xin phòng COVID-19. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế địa phương để hoàn 

thành chỉ tiêu, kế hoạch tiêm chủng phòng dịch COVID-19 cho trẻ em, SV đảm bảo tiến 

độ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

- Triển khai, sử dụng hiệu quả các tài liệu truyền thông nâng cao năng lực về 

phòng, chống dịch bệnh và công tác y tế trường học ban hành kèm theo Quyết định số 

543/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2022 và Quyết định số 3822/QĐ-BGDĐT ngày 

23/11/2020 của Bộ GDĐT. Tăng cường trách nhiệm của nhà trường trong việc phối hợp 

chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra, theo dõi, phát 

hiện sớm và xử lí kịp thời các trường hợp mắc bệnh và có nguy cơ về sức khỏe trong 

trường học. 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 4659/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2021 của Bộ 

GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025; 

Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện 

Chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Kế 

hoạch số 1368/KH-SGDĐT của Sở GDĐT  về việc thực hiện Chương trình Sức khỏe 

học đường trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2021-2025. 

- Tổ chức cho sinh viên tham gia BHYT, BHTT theo quy định của Bộ GDĐT, 

giải quyết quyền lợi cho SV khi ốm đau, tai nạn. 

2.10. Tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trường học; đảm bảo trật tự an 
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toàn giao thông; phòng chống tai nạn, thương tích, đuối nước  

a) Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống 

bạo lực học đường, tội phạm và tệ nạn xã hội. 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính 

phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo 

lực học đường và các văn bản của Bộ GDĐT. Chỉ thị số 933/CT-BGDĐT ngày 

12/4/2019 của Bộ GDĐT về tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực học đường; 

Kế hoạch phối hợp số 5533/KH-BLĐTBXH-BGDĐT ngày 19/12/2019 giữa Bộ GDĐT 

với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em 

trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đến năm 2025; Kế hoạch số 

928/KH-SGDĐT ngày 17/6/2020 của Sở GDĐT về kế hoạch hành động phòng, chống 

bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2020-2025. 

Chú trọng công tác giáo dục kỷ luật tích cực, kĩ năng xử lí tình huống mâu thuẫn trong 

học sinh. Theo dõi, đôn đốc triển khai hiệu quả hệ thống cung cấp, cập nhật thông tin về 

phòng, chống bạo lực học đường. Nghiên cứu áp dụng các mô hình “Xây dựng mối quan 

hệ tôn trọng và bình đẳng trong trường học”, “Trường học an toàn, thân thiện và bình 

đẳng”, “Trường học hạnh phúc”. 

- Tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban ATGT tỉnh và Sở GDĐT về 

tăng cường công tác giáo dục ATGT trong trường học; phối hợp với Đoàn TNCSHCM các 

cấp tổ chức tốt tuyên truyền, giáo dục về ATGT cho SV  ngay từ đầu năm học mới; sử dụng 

hiệu quả thiết bị trong dự án “Đi đến trường an toàn - Về đến nhà an toàn” để giáo dục học 

sinh chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông. Tổ chức cam kết với gia đình và 

SV về việc chấp hành quy định an toàn giao thông, phối hợp với chính quyền địa phương 

triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, không để 

xảy ra ùn tắc giao thông; tiếp tục triển khai, duy trì mô hình “Xếp hàng đón con”, “Cổng 

trường an toàn” bảo đảm trật tự an toàn giao thông trước cổng trường học; đảm bảo SV có 

đội mũ bảo hiểm theo quy định khi ngồi trên xe máy, xe điện tham gia giao thông. Triển 

khai sâu rộng phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục 

và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 1396/KH-SGDĐT ngày 

16/9/2021 của Sở GDĐT,...  

- Chú trọng công tác giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và 

cứu nạn cứu hộ theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT ngày 11/5/2022 

hướng dẫn trang bị kiến thức, kĩ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 

SV trong các cơ sở giáo dục. 

- Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về 

tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành 

Giáo dục; Kế hoạch số 39/KH-SGDĐT ngày 12/01/2021 của Sở GDĐT về triển khai 
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thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống tội phạm buôn bán người, tội phạm giết 

người và phòng, chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong ngành giáo dục 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 1971/KH-SGDĐT ngày 

30/12/2021 của Sở GDĐT về triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tệ nạn xã hội, 

ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và mua bán người giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến 

năm 2030 trong ngành GDĐT tỉnh Bắc Ninh. Tiếp tục thực hiện tốt quy định về công tác 

phòng chống tệ nạn ma tuý trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

theo Thông tư số 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23/10/2009 của Bộ GDĐT. Tăng cường các 

hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, đặc biệt là thời 

gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ Tết và các đợt cao điểm; triển khai hiệu quả Kế hoạch 

liên ngành số 2128/KHLN-CA-GDĐT ngày 26/9/2019 của Sở GDĐT, Công an tỉnh về 

thực hiện công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong các trường 

học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 và các văn bản có liên quan. 

b) Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các 

cơ sở giáo dục theo Chỉ thị số 4316/CT-BGDĐT ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ 

GDĐT; phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương trong việc 

giáo dục, hướng dẫn trẻ em, SV thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm và dinh 

dưỡng hợp lí (theo hướng dẫn tại Công văn số 898/HDLN-SGDĐT-BQLATTP ngày 

25/6/2019 của Sở GDĐT, Sở Y tế, Ban Quản lý ATTP về thực hiện thực đơn tiêu chuẩn 

cho trẻ em, học sinh và công tác đảm bảo an toàn thực phẩm).  

c) Bảo đảm môi trường trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn. Tăng cường công tác 

nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học, chú trọng việc giữ gìn vệ sinh cá 

nhân, vệ sinh môi trường; xây dựng, hướng dẫn sử dụng và bảo quản các công trình cấp 

nước và công trình vệ sinh trong trường học; bảo đảm đủ nước uống cho SV, nước sinh 

hoạt và điều kiện nhà vệ sinh trong trường học. 

d) Tăng cường công tác tư vấn và truyền thông về giáo dục dân số, giáo dục giới 

tính, sức khỏe sinh sản; phòng chống tác hại của thuốc lá và đồ uống có cồn cho SV. Tổ 

chức các hoạt động truyền thông về phòng ngừa thuốc lá mới cho học sinh phổ thông 

theo tài liệu hướng dẫn của Bộ GDĐT (ban hành kèm theo Quyết định số 1751/QĐ-

BGDĐT ngày 22/6/2022). Triển khai thực hiện Công văn số 564/CĐSPBN-TCCTHSSV 

về việc tăng cường công tác truyền thông, giáo dục phòng ngừa tác hại của thuốc lá mới. 

e) Phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, sinh viên 

Tăng cường tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trang bị kiến 

thức, kĩ năng phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, học sinh trong nhà 

trường; hình thành cho trẻ em, học sinh ý thức, thói quen biết chủ động bảo vệ an toàn 

cho bản thân mọi lúc, mọi nơi; nhắc nhở học sinh không chơi các trò chơi nguy hiểm 

như: chạy nhảy ở hành lang các tầng cao, leo trèo tường rào, lan can,...Mở các đợt cao 
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điểm tuyên truyền, phát động phong trào học bơi an toàn, phòng, chống đuối nước, đặc 

biệt trước khi học sinh nghỉ hè. Triển khai thực hiện hiệu quả Tài liệu hướng dẫn giáo 

dục phòng tránh đuối nước học sinh và các tài liệu truyền thông ban hành theo Quyết 

định số 4704/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2022 của Bộ GDĐT. 

Thực hiện Công văn số 247 /KH-CĐSPBN  ngày 14/4/2022 về triển khai công tác 

phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước đối với trẻ em, sinh viên năm 2022 của 

Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh 

Tiếp tục tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống 

tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em, HSSV cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên y 

tế trường học. 

Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương triển 

khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho SV trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, nghỉ hè. 

- Thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống 

cháy nổ, có kế hoạch thống kê, kiểm soát, bảo quản, thu gom và xử lý các hóa chất độc 

hại nguy hiểm trong các nhà trường; rà soát, kiểm tra, thống kê toàn bộ hệ thống cơ sở 

vật chất trường, lớp, thiết bị phục vụ việc dạy, học; thiết bị phục vụ các hoạt động vui 

chơi, sinh hoạt của SV (phòng học, đồ dùng thí nghiệm, tường, rào, lan can,…trong 

khuôn viên nhà trường), kịp thời sửa chữa, hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền 

phương án sửa chữa, thay thế, khắc phục tình trạng cơ sở vật chất, các thiết bị dạy học 

đã cũ, quá hạn có nguy cơ xảy ra tai nạn. 

f) Triển khai công tác giáo dục kiến thức ATGT cho SV ngay từ đầu năm học 

mới; triển khai sâu rộng Phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong 

ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 

1396/KH-SGDĐT ngày 16/9/2021 của Sở GDĐT. Tuyên truyền thông qua các video 

tuyên truyền trên Website giaoducgiaothong.edu.vn.  

3. Một số chỉ tiêu cụ thể 

3.1. Chất lượng đào tạo 

 - Kết quả học tập: 100% SV đạt điểm trung bình chung từ trung bình trở lên. Tỷ lệ 

SV tốt nghiệp lần 1 đạt 98%, (lần 2 đạt 100%), trong đó, hệ đào tạo chính quy tỷ lệ khá, 

giỏi đạt từ 35% trở lên, hệ đào tạo VLVH tỷ lệ khá, giỏi đạt từ 50% trở lên.  

- Nghiên cứu khoa học: 7-10% SV tham gia nghiên cứu khoa học. 

 - Kết quả rèn luyện: 100% đạt từ trung bình trở lên, không có SV xếp loại yếu, 

kém, không có SV vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội.  

 - Kết quả rèn luyện NVSP, thực hành, thực tập sư phạm: 100% đạt từ trung bình 

trở lên, trong đó khá, giỏi đạt 80-90%.  

3.2. Tập thể lớp SV Tiên tiến, Xuất sắc: 03 lớp 

3.3. Công tác y tế 
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100% sinh viên được khám sức khỏe khi nhập học, đảm bảo công tác y tế trường 

học, phòng chống dịch bệnh COVID-19, vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp; 100% 

sinh viên tham gia BHYT, BHTT. 

3.4. Công tác thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ và các phong trào SV 

- Tổ chức cho SV tham gia 01 cuộc thi thể thao, 01 cuộc thi tiếng hát sinh viên; 

01 cuộc thi giáo dục pháp luật, đạo đức lối sống cho sinh viên; duy trì thường xuyên các 

hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở khu nội trú. 

- 100% SV tham gia cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022 và các cuộc thi trực tuyến do cấp trên phát động. 

- 100% SV thực hiện ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông, không 

vi phạm pháp luật và không mắc các tệ nạn xã hội.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức - Công tác học sinh, sinh viên  

Là đơn vị chủ trì triển khai thực hiện Chương trình công tác SV trong năm học, 

tham mưu, ban hành các văn bản triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục chính 

trị, công tác SV, giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học  

Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, công tác SV, 

giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trường học học kỳ I (trước ngày 12/01/2023) và 

cuối năm học (trước ngày 25/5/2023); báo cáo đột xuất khi có sự việc bất thường hoặc theo 

yêu cầu của cơ quan quản lí cấp trên. Báo cáo gửi về Sở GDĐT qua Phòng Công tác HSSV 

trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản điều hành, đồng thời qua địa chỉ email: 

phongcthssv@bacninh.edu.vn. 

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác SV của các đơn vị trong trường, 

thường xuyên nắm bắt tình hình quản lý SV hàng tháng. 

2. Phòng Đào tạo  

Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. Chủ trì và phối hợp với các khoa tổ chức các hoạt động rèn và thi NVSP, đổi mới 

phương pháp học tập của SV. Thực hiện các công tác thống kê, báo cáo về SV theo quy 

định. 

Chủ trì triển khai đổi mới thi, kiểm tra đánh giá, quản lý, cấp phát văn bằng, 

chứng chỉ, công khai các nội dung về thi, kết quả thi, kiểm tra của SV theo quy định.  

3. Phòng QLKH, VLVH - QHQT 

Tổ chức hoạt động NCKH, hoạt động hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo đối với SV 

trong phạm vi Nhà trường theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, của ngành 

và của tỉnh.  

4. Phòng Hành chính - Quản trị 

Chủ trì tổ chức đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, công tác 

mailto:phongcthssv@bacninh.edu.vn
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an ninh trật tự an toàn xã hội trong trường, công tác y tế học đường, công tác vệ sinh môi 

trường và các điều kiện cơ sở vật chất cho các hoạt động của trường. 

5. Phòng TTr - PC - ĐBCL  

Tổ chức triển khai công tác giáo dục pháp luật của Nhà trường. Kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện công tác SV của các đơn vị trong trường, 

6. Phòng Kế hoạch - Tài vụ 

Tham mưu xây dựng cơ chế, bố trí kinh phí hợp lý cho công tác SV trong các hoạt 

động chuyên môn, ngoại khóa nghiệp vụ, văn hóa, thể thao. Thực hiện các chế độ chính 

sách của Nhà nước về học bổng, miễn giảm học phí, khen thưởng, trợ cấp khó khăn cho 

SV. Phối hợp với Khoa Giáo dục Tiểu học-Mầm non, GVCN/CVHT triển khai hướng 

dẫn SV trong Trường thực hiện các thủ tục, chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí 

sinh hoạt và bồi hoàn kinh phí hỗ trợ theo Quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học 

phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP 

ngày 25 tháng 9 năm 2020.  

7. Trung tâm Tin học - Thư viện thiết bị 

Tổ chức bồi dưỡng và phối hợp tổ chức thi cấp chứng chỉ ƯDCNTT cho SV. Tổ 

chức quản lý thư viện, thư viện điện tử, các phòng thí nghiệm, thực hành, các phòng học 

chuyên dụng, trang thông tin điện tử của trường phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu 

của SV. Xây dựng trang diễn đàn sinh viên trên Website trường.  

8. Trung tâm Ngoại ngữ - Bồi dưỡng 

Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng ngoại ngữ và bồi 

dưỡng các loại hình khác trong trường cho sinh viên 

9. Ban quản lý Khu nội trú  

Tổ chức quản lý SV, quản lý cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự ở 

Khu nội trú. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, các câu lạc bộ của SV ở 

Khu nội trú. 

10. Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non  

Cụ thể hóa kế hoạch, chương trình công tác SV trong khoa; triển khai và thực hiện 

nhiệm vụ quản lý SV theo quy định. 

Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng SV tiêu biểu, xuất sắc thông qua các phong trào 

thi đua yêu nước, hoạt động học tập, rèn luyện, Đoàn - Hội để giới thiệu kết nạp đảng. 

11. Khoa Nhạc - Hoạ - Thể dục - GDQPAN 

Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Phòng Tổ chức - Công tác HSSV 

xây dựng kế hoạch cụ thể về chương trình hoạt động, luyện tập, tổ chức các cuộc thi thể 

thao, văn nghệ cho SV; hỗ trợ chuyên môn cho các câu lạc bộ VHVN, TDTT.  

12. Khoa Lý luận chính trị - Tâm lý Giáo dục 

Xây dựng chương trình và triển khai giáo dục kỹ năng sống, tư vấn tâm lý - xã 
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hội, ngoại khóa để nâng cao nhận thức về đạo đức, lối sống văn hóa cho SV. 

13. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên 

Chủ động xây dựng chương trình phối hợp với nhà trường nhằm thực hiện mục 

tiêu, kế hoạch của năm học. Làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối 

sống văn hóa cho SV, đẩy mạnh các phong trào sinh viên tình nguyện, xây dựng lực 

lượng thanh niên xung kích, các hoạt động tháng thanh niên, phong trào sinh viên 5 tốt, 

tổ chức các cuộc thi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho đoàn viên, thanh niên. 

14. Tổ bộ môn Giáo dục quốc phòng an ninh 

Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện tăng cường công tác giáo dục quốc 

phòng, thực hiện chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường theo Thông 

tư số 05/2020/TT-BGDĐT  Hà Nội ngày 18/3/2020 về việc ban hành chương trình giáo 

dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm và cơ sở giáo dục đại học. 

Tuyên truyền, thực hiện Nghị định số 116/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 

2007 về giáo dục quốc phòng an ninh. Tuyên truyền, thực hiện Công văn số 72/NĐ-CP Hà 

Nội, ngày 30/6/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây 

dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ. 

PHẦN III. KẾ HOẠCH CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC SINH VIÊN THEO TỪNG 

THÁNG NĂM HỌC 2022-2023 (văn bản đính kèm) 

Chương trình Công tác SV năm học 2022-2023 được phổ biến tới toàn thể CBGV 

và SV trong trường./. 

 

* Nơi nhận:                                                        

- Các đơn vị (t/h); 

- Bộ GDĐT (b/c); 

- Sở GDĐT BN (b/c);                                                                                        

- LĐ trường (c/đ);                                                                                                                

- ĐTN, Hội SV(p/h);                                                                  

- Website trường;  

- Lưu: VT, TC-CTHSSV.                                                                                                                                                                 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG   

 

 

 
 

Nguyễn Thanh Chuân 
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