
 

BÁO CÁO  

Kết quả công tác sinh viên tháng 9/2022, 

Kế hoạch công tác sinh viên tháng 10/2022 

 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 9/2022 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục 

* Các nội dung đã triển khai tuyên truyền: 

- Tuyên truyền các hoạt động tuyển sinh của Nhà trường, tuyên truyền các 

thông tin chia sẻ của Nhà trường trên các tài khoản mạng xã hội và các hình thức khác.  

- Tuyên truyền, tổ chức cho sinh viên (SV) tham gia cuộc thi trực tuyến “Tuổi 

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

- Tuyên truyền thực hiện kế hoạch giáo dục đạo đức, tư tưởng, lối sống cho sinh 

viên Trường CĐSP Bắc Ninh theo kế hoạch. 

- Xây dựng kế hoạch 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”. 

- Tuyên truyền thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội 

phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mại dâm. Tuyên truyền chào mừng ngày 

Quốc khánh 02/9, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

- Tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 

trong tình hình mới theo các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên, thực hiện báo 

cáo Sở GDĐT Bắc Ninh, Bộ GDĐT theo yêu cầu. 

* Đánh giá kết quả tuyên truyền 

- Qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức của SV.  

- Sinh viên thực hiện tốt các quy định của Nhà trường. 

2. Công tác tổ chức, quản lí hoạt động học tập và rèn luyện 

2.1. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động trong công tác SV 

- Triển khai xây dựng Chương trình Công tác SV tháng 9 năm học 2022-2023. 

- Hoàn thiện Ban cán sự các lớp sinh viên đầu năm học. 
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2.2. Quản lý nề nếp học tập và rèn luyện 

- Quản lý sĩ số SV toàn trường : 127 SV K40; 175 SV K41; 72 SV K42; 155 SV 

VLVH ( theo số liệu phòng Đào tạo cung cấp ngày 04/10/2022)  

- Trả hồ sơ, bằng tốt nghiệp cho SV K39 ra trường; làm thẻ sinh viên,...  

- Đón sinh viên, thu nhận hồ sơ SV CĐMN K42 (23/9), kiểm tra hồ sơ, triển 

khai BHYT, BHTT theo quy định. 

- Triển khai làm thẻ cho SV mới. 

* Đánh giá nề nếp SV: 

Sinh viên học theo kế hoạch của Nhà trường. 

2.3. Công tác giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập (GVCN/CVHT) 

Triển khai sinh hoạt lớp theo kế hoạch GVCN/CVHT. Công tác tuyên truyền 

giáo dục, phổ biến các văn bản của trường, các quy định của Nhà nước được thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả. 

2.4. Quản lý SV nội trú, ngoại trú 

Thường xuyên tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh, an 

toàn trong ký túc xá trên hệ thống loa phát thanh. Các hoạt động quản lý Khu nội trú 

thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch. Hiện có 73 SV ở trong Khu nội trú của 

Trường. 

Tiếp nhận SV vào ở khu nội trú. 

3. Các hoạt động Văn nghệ - Thể dục thể thao, Công tác y tế, vệ sinh môi 

trường, phòng chống dịch COVID-19 

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nhà trường  xanh - sạch - 

đẹp, không khói thuốc lá.  

- Thường xuyên đảm bảo vệ sinh lớp học. 

- Phòng chống dịch COVID-19:  

Tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19, phối hợp tổ chức tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 cho SV, CBGV. Tăng cường vệ sinh phòng học, phòng  làm việc, 

đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch của Trường. 

Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 của 

Nhà nước và địa phương. Thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày, báo cáo định kỳ, đột 

xuất theo yêu cầu của Sở GDĐT Bắc Ninh, của Ủy ban nhân dân phường Đại Phúc về 

tình hình phòng, chống dịch COVID-19 của Trường.   

4. Thực hiện chế độ chính sách đối với SV 

- Giải quyết các thủ tục khi sinh viên được cấp bằng. 
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- Xác nhận cho SV học tập tại Trường. 

5. 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 

tệ nạn xã hội 

Phổ biến, tuyên truyền các quy định của Bộ GDĐT, Sở GDĐT Bắc Ninhvề 

phòng chống dịch bệnh, thực hiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội 

phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm,…Tổ chức cho sinh viên tham gia các cuộc thi về tìm 

hiểu pháp luật về các nội dung: An toàn giao thông; phòng chống dịch COVID-19. 

Thực hiện tăng cường công tác quản lý, giáo dục sinh viên; xây dựng môi 

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

bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tình hình sinh viên liên quan đến cuộc xung đột vũ 

trang giữa Nga và Ukraine. 

6. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên 

Các hoạt động diễn ra theo đúng kế hoạch.  

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC SINH VIÊN THÁNG 10/2022 

1. Các hoạt động tuyên truyền 

- Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động tuyển sinh của Nhà trường, 

tuyên truyền các thông tin chia sẻ của Nhà trường trên các tài khoản mạng xã hội và 

các hình thức khác.  

- Tuyên truyền tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu giáo dục của Nhà trường. 

- Tuyên truyền cho khai giảng Trường, ngày thành lập HLHPN Việt Nam 

20/10. 

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống cho SV. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện chỉ thị 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lí, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng 

nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

- Tiếp tục tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT, phòng chống tội phạm, phòng 

chống ma túy, phòng chống mại dâm, đảm bảo an ninh trật tự trong Trường.  

- Tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời. 

- Đề nghị sửa chữa hệ thống phát thanh. 

2. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập và rèn luyện 

2.1. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động trong công tác SV 

- Triển khai thực hiện Chương trình công tác SV năm học 2022-2023.  
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- Tuyên truyền, tổ chức cho SV tham gia cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. 

- 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. Triển khai hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời. Đẩy mạnh, 

tổ chức cuộc thi Review sách. 

- Triển khai kế hoạch tuần SHCD-SV đầu năm học. Trong đó chú trọng tuyên 

truyền: Tuyên truyền tầm nhìn, sứ mạng của trường. Tiếp tục triển khai hoạt động tư 

vấn tâm lý học đường, triển khai giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho 

sinh viên, triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông năm 2022...Tổ chức hoạt động chào mừng sinh viên K42. 

2.2. Quản lý nề nếp học tập và rèn luyện 

Thực hiện việc tổ chức quản lý học SV: 

- Quản lý sĩ số SV toàn trường : 127 SV K40; 175 SV K41; 72 SV K42; 155 SV 

VLVH.  

- Sinh viên học theo kế hoạch. Hoàn thiện ban cán sự lớp đầu năm học. 

- Đón sinh viên, thu nhận hồ sơ SV CĐMN K42, kiểm tra hồ sơ, triển khai 

BHYT, BHTT theo quy định. 

- Kiện toàn đội ngũ BCS lớp năm học mới; hướng dẫn thành lập, triển khai hoạt 

động của  đội SV tự quản, đội SV phát thanh tuyên truyền, nhóm trưởng ngoại trú các 

lớp chính quy. 

- Họp lớp trưởng các lớp chính quy khóa mới, quán triệt một số quy định về 

quản lý SV. 

- Triển khai Tuần học tốt-Tuần trang phục đẹp đến trường từ 17-21/10/2022. 

2.3. Công tác giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập (GVCN/CVHT) 

- GVCN/CVHT sinh hoạt lớp theo chủ đề tháng, theo kế hoạch sinh hoạt lớp. 

Tuyên truyền sinh viên thực hiện quy định của pháp luật, của Nhà trường. 

GVCN/CVHT nộp danh sách cán bộ lớp về phòng Tổ chức-Công tác HSSV. 

- Tổ chức họp GVCN/CVHT các lớp K42. 

- Tăng cường công tác tư vấn tâm lý cho SV K42. 

2.4. Quản lý nội trú, ngoại trú: Triển khai công tác ngoại trú, thông tin nơi cư 

trú của sinh viên.  
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3. Các hoạt động Văn nghệ - Thể dục thể thao, Công tác y tế, vệ sinh môi 

trường, phòng chống dịch COVID-19 

- Tăng cường công tác vệ sinh môi trường, xây dựng Nhà trường xanh - sạch - 

đẹp, không khói thuốc lá. 

- Phòng chống dịch COVID-19:  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19. Tăng 

cường phối hợp tuyên truyền, tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho sinh viên, 

CBGV. Tăng cường vệ sinh phòng học, phòng  làm việc, đảm bảo thực hiện tốt công 

tác phòng, chống dịch của Trường. 

4. Thực hiện chế độ chính sách đối với sinh viên 

Giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên, báo cáo Lãnh đạo trường theo 

yêu cầu. 

5. 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 

tệ nạn xã hội 

Tiếp tục tăng cường công tác quản lí, giáo dục học sinh, sinh viên; xây dựng 

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

phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

Nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng, tình hình sinh viên liên quan đến cuộc xung đột 

vũ trang giữa Nga và Ukraine. 

Tuyên truyền phòng chống tội phạm trên không gian mạng qua tuần sinh hoạt 

công dân, giờ sinh hoạt lớp. 

Trên đây là Báo cáo công tác tháng 9/2022 và Kế hoạch công tác tháng 10/2022 

về công tác sinh viên của Trường CĐSP Bắc Ninh. Nhà trường yêu cầu các đơn vị 

trong Trường triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 
* Nơi nhận:  

- Các đơn vị (t/h);                                                                                         

- Hiệu trưởng (b/c);                                                                                                                

- ĐTN, Hội SV (p/h);                                                                  

- Website Trường;  

- Lưu: VT, TC-CTHSSV.                                                                                                                          

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
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