TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
KHOA SP HÓA – SINH – KTNN

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

Đồng Tháp, ngày 22 tháng 01 năm 2015

Số: 04 /KH-KSPHSKTNN

KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo khoa với sinh viên và tư
vấn thực tập tốt nghiệp năm học 2014 - 2015
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Yêu cầu:
- Thực hiện Điều 8 Quy chế công tác học sinh, sinh viên ban hành kèm
theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc định kỳ hàng năm tổ chức buổi đối thoại giữa Hiệu trưởng với
HSSV.
- Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên, giải đáp những thắc mắc về
đào tạo, chế độ chính sách, những chủ trương của Đảng và Nhà nước về đào tạo
Cao đẳng, Đại học.
- Có thêm thông tin phản hồi một cách khách quan về quá trình tổ chức
đào tạo, công tác giáo dục tư tưởng chính trị, hoạt động văn thể mỹ, quản lý sinh
viên trong và ngoài trường học, thông tin tương tác giữa khoa và người học.
- Nghe những góp ý, sáng kiến hay của sinh viên đối với khoa trong quá
trình đào tạo.
- Tư vấn, giải đáp thắc mắc cho sinh viên một số nội dung thực tập tốt
nghiệp năm học 2014 – 2015.
2. Yêu cầu:
- Triển khai đến toàn thể sinh viên trong toàn khoa.
- Công tác chuẩn bị cho buổi đối thoại phải được chu đáo, đúng tiến độ.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:
1. Thời gian: 18 giờ 30 phút, ngày 27/01/2015
2. Địa điểm: Giảng đường 1.
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3. Đối tượng tham dự:
3.1. Cán bộ - giảng viên: Lãnh đạo khoa, trưởng bộ môn, giảng viên phụ trách
TTTN (Cô Trần Thị Ngọc Anh, Cô Lê Thị Thu Hường), CB.CTSV, CB.QLHT,
Bí thư đoàn thanh niên, giảng viên quan tâm đến buổi đối thoại.
3.2. Sinh viên: Mỗi lớp cử 20 sinh viên, riêng các lớp ĐHSSINH11,
CĐSHOA12, CĐSSINH12 phải tham dự đầy đủ.
III. NỘI DUNG:
Sinh viên đề xuất ý kiến của mình về những vấn đề mà các bạn quan tâm
liên quan đến cơ sở vật chất phục vụ quá trình học tập, rèn luyện của sinh viên,
công tác giảng dạy, công tác quản lý của giảng viên trong khoa, nghiên cứu khoa
học sinh viên, các hoạt động phong trào (Đoàn, hội, câu lạc bộ), thực tập tốt
nghiệp…
IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1. Ban tổ chức:
1. Thầy Trần Quốc Trị

Trưởng khoa

Trưởng ban

2. Thầy Bùi Văn Thắng

P. Trưởng khoa

Phó ban

3. Thầy Lý Huy Hoàng

CB.CTSV

Ủy viên

2. Công tác chuẩn bị:
2.1. Cố vấn tình nguyện và ban cán sự lớp:
Chủ trì và phối hợp với Ban cán sự lớp và BCH Chi đoàn, chi hội tổ chức
họp lớp lấy ý kiến của sinh viên cho buổi đối thoại, gửi bản tổng hợp câu hỏi của
lớp về văn BTC (Thầy Lý Huy Hoàng) hạn chót 30/1/2015, qua địa chỉ email:
lhhoang@dthu.edu.vn.
2.2. Cán bộ công tác sinh viên:
- Xây dựng kế hoạch, chương trình.
- Thông báo, tổ chức sinh viên tham gia buổi đối thoại.
- Tiếp nhận các ý kiến đóng góp của các lớp và tổng hợp, phân loại các
câu hỏi theo chức năng, nhiệm vụ gửi đến những bộ phận liên quan trả lời.
- Tổng hợp nội dung trả lời của các đơn vị, báo cáo trưởng ban tổ chức.
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2.3. Cán bộ phụ trách TTTN:
- Chuẩn bị 01 báo cáo tư vấn cho sinh viên trước khi đi TTTN.
- Chuẩn bị một số nội dung liên quan đến công tác TTTN.
2.4. Đoàn thanh niên – Hội sinh viên:
- Phổ biến kế hoạch đến toàn thể ĐV – TN biết và thực hiện.
- Phối hợp với CB.CTSV trong quá trình tổ chức, trả lời những câu hỏi có
liên quan đến Đoàn thanh niên và Hội sinh viên.
- Cử người trực micro, giữ ổn định trong thời gian diễn ra buổi đối thoại.
Trên đây là kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo khoa với
sinh viên và tư vấn thực tập tốt nghiệp năm học 2014 – 2015. Đề nghị các lớp
sinh viên thực hiện tốt tinh thần kế hoạch này.
TRƯỞNG KHOA
Nơi nhận:
- Ban tổ chức;
- LCĐ Đoàn – Hội ;
- CVTN, các lớp SV;
- Lưu: VT khoa.

Trần Quốc Trị
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