UBND TỈNH HẬU GIANG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 18/KH-CĐCĐ

Vị Thanh, ngày 03 tháng 7 năm 2017

KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC HÈ NĂM 2017
Căn cứ vào Kế hoạch công tác hè năm 2017 của trường CĐCĐ Hậu
Giang.
Nhằm tổ chức tốt các hoạt động trong hè, tiếp tục thực hiện những nhiệm
vụ còn lại của năm học 2016 - 2017, đồng thời góp phần cho công chức, viên
chức và học sinh, sinh viên của nhà trường có một kỳ nghỉ hè vui tươi, bổ ích và
chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học 2017 - 2018, Trường Cao đẳng Cộng
đông Hậu Giang đề ra kế hoạch cụ thể công tác hè năm 2017 với nội dung sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên bồi dưỡng nghiệp vụ hè.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho năm học mới.
- Tổ chức nghỉ hè cho HS-SV, phân công công chức, viên chức trực nghỉ
hè.
- Tổ chức cho công chức, viên chức đi tham quan du lịch.
- Tổ chức cho công chức, viên chức học chính trị hè.
- Tổ chức đánh giá, xếp loại và xét thi đua-khen thưởng cho công chức,
viên chức.
- Chuẩn bị công tác tổ chức tổng kết năm học 2016 - 2017.
II. CÁC MẶT CÔNG TÁC TRONG NHỮNG THÁNG HÈ ĐỐI VỚI CÁC
PHÒNG, KHOA CHỨC NĂNG TRỰC THUỘC NHÀ TRƯỜNG:
1. Phòng Đào tạo - NCKH&HTQT tổ chức cho giảng viên dạy, thuê giáo
viên thỉnh giảng các môn học còn thiếu; thực hiện công tác tuyển sinh.
2. Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ và Liên kết đào tạo tiếp tục thực hiện
công tác tuyển sinh hệ vừa làm vừa học cho năm học mới; nhận và dạy các học
viên đến đăng ký học Anh văn, Tin học.
3. Công đoàn tổ chức đi tham quan du lịch cho công chức, viên chức nhà
trường.
4. Đoàn TNCS HCM kết hợp với phòng Công tác Chính trị Học sinh Sinh viên sinh hoạt hè cho học sinh, sinh viên, đưa học sinh sinh viên đi tham
gia chiến dịch “Mùa hè xanh”, thực hiện các hoạt động khác do tỉnh Đoàn phát
động…
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5. Phòng Hành chính - Tổng hợp phối hợp với các phòng, khoa chức năng
rà soát lại biên chế nhà trường, lập kế hoạch tuyển dụng mới viên chức; Phối
hợp với các đơn vị liên quan báo cáo tổng kết về Bộ GD&ĐT, tổ chức họp đánh
giá xếp loại và xét thi đua khen thưởng cho công chức, viên chức, chuẩn bị tổng
kết và xây dựng công tác khai giảng năm học 2017-2018.
6. Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng tổ chức thi lại các môn học
phần, nhập điểm, tính điểm, đánh giá xếp loại cho học sinh, sinh viên...
7. Phòng Kế hoạch - Tài chính thu học phí học sinh sinh viên còn nợ tồn
đọng.
8. Phòng Quản trị Thiết bị - Thư viện kết hợp với phòng Công tác Chính
trị Học sinh - Sinh viên: kiểm tra thu tiền điện nước; kiểm tra cơ sở vật chất và
lập kế hoạch sửa chữa nhỏ các thiết bị hư hỏng.
9. Các khoa: Kinh tế - Kỹ thuật, Khoa Cơ bản, Khoa Sư phạm, Khoa Y Dược, Tổ Chính trị: phân công giảng viên giảng dạy theo kế hoạch của đào tạo.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Căn cứ vào Kế hoạch hè năm 2017 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu
Giang, Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, các khoa, phòng chức năng trực thuộc
nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện
các mặt công tác cụ thể trong từng thời điểm tại đơn vị mình và kết hợp với các
phòng, khoa có liên quan thực hiện cho phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
Các mặt hoạt động nêu trên là nội dung tiếp nối kế hoạch năm học 2016 2017 và chuẩn bị cho kế hoạch năm học 2017 - 2018, yêu cầu các đơn vị trực
thuộc tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- UBND Tỉnh HG (để b/c);
- Ban Giám hiệu;
- Các Phòng, Khoa, Trung tâm;
- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG
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