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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐÔNG VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Số: 660 /QĐ-ĐHCĐ Hà Nội, ngày 10 tháng 10  năm 2017 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các Khoa, Phòng, 

Bộ môn, Trung tâm thuộc Trường Đại học Công đoàn  

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 
 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua số 08/2012/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và Nghị định số 21/2010/NĐ-

CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức; 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 

12/4/2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 174/CT ngày 19/5/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 

(nay là Thủ tướng Chính phủ), về việc chuyển Trường cao cấp Công đoàn thành Trường 

Đại học Công đoàn; 

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ - TLĐ ngày 11/11/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam về việc phân công phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức Công đoàn; 

Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ - TLĐ ngày 19/8/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công đoàn; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ của 

các Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm thuộc Trường Đại học Công đoàn. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế cho Quyết định số 

782/QĐ-ĐHCĐ ngày 30/12/1998 và Quyết định số 474/QĐ-ĐHCĐ ngày 30/12/2004 

của Hiệu trưởng về việc ban hành Qui chế hoạt động của Trường Đại học Công đoàn.              

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm thuộc Trường 

Đại học Công đoàn và công chức, viên chức, người lao động, sinh viên trong toàn 

Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- TLĐ (để b/c); 

- Như: Điều 3; 

- Lưu : VT, p.ToC. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

PGS. TS  Phạm Văn Hà 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 10  năm 2017 

 

QUY ĐỊNH 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC KHOA, PHÒNG, BỘ MÔN,  

TRUNG TÂM THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG  ĐOÀN  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:660/QĐ-ĐHCĐ ngày 10 tháng 10 năm 2017  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn) 

 

CHƯƠNG I 

QUI ĐỊNH CHUNG 
 

1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của các Khoa, Phòng, Bộ 

môn, Trung tâm trực thuộc Trường đại học Công đoàn (sau đây gọi tắt là bộ phận).  

2. Mục đích 

- Từng bước chuẩn hóa, cụ thể hóa về tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn 

của các bộ phận thuộc Nhà trường. 

- Có cơ sở pháp lý để tổ chức bộ máy, quy định cụ thể nhiệm vụ, phân công 

công việc, giám sát và đánh giá trách nhiệm của từng bộ phận, tránh tình trạng chồng 

chéo về công việc của các bộ phận trong Nhà trường. 

3. Nguyên tắc phân công chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 

- Kế thừa các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận đã và đang 

thực hiện có hiệu quả, hợp lý. 

- Căn cứ tình hình thực tế, sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ 

của các bộ phận. 

- Mỗi một lĩnh vực công việc giao cho một bộ phận là đầu mối chủ trì, theo dõi, 

xử lý; những công việc liên quan đến nhiều bộ phận thì bộ phận là đầu mối chủ trì sẽ 

phối hợp với các bộ phận có liên quan để thực hiện công việc. 

- Trưởng các bộ phận do Hiệu trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm và có trách nhiệm 

điều hành, giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của bộ phận. Nhiệm vụ 

và quyền hạn của Trưởng các bộ phận được qui định cụ thể tại Quyết định về chế độ 

làm việc của Trường Đại học Công đoàn. 
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CHƯƠNG II 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CÁC BỘ PHẬN 

 

I. PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP  

A. Chức năng: Phòng Hành chính Tổng hợp (gọi tắt là phòng HCTH) có chức 

năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác quản lý hành 

chính tổng hợp và quản trị của Nhà trường. 

B. Nhiệm vụ: Phòng HCTH có các nhiệm vụ sau: 

1. Tiếp nhận và chuyển công văn, điện báo, tài liệu, thư từ đi và đến bảo đảm 

chính xác, kịp thời, không để tồn đọng trong ngày. 

2. Thực hiện đúng các thủ tục hành chính, rà soát tính hợp lý và hình thức các 

văn bản, vào sổ, lấy số đóng dấu gửi đi và lưu theo đúng quy định về công tác văn thư 

của Nhà nước. 

3. Thu thập, sắp xếp và đưa vào lưu trữ, bảo quản đầy đủ các văn bản pháp quy, 

các tài liệu mật, tuyệt mật và những văn bản, tài liệu khác của Nhà nước, Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam và của Nhà trường theo đúng quy định về công tác lưu trữ. 

4. Quản lí và cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho cán bộ, viên chức và sinh 

viên trong Nhà trường theo đúng qui định và thủ tục hành chính. 

5. Dự trù kinh phí cho hoạt động văn phòng của Nhà trường. 

6. Sử dụng và quản lí các loại con dấu của Nhà trường và dấu chữ kí của Hiệu 

trưởng theo đúng qui định của Nhà nước. Làm thủ tục xin khắc con dấu mới hoặc thay 

đổi con dấu cũ. 

7. In, sao các văn bản, tài liệu cần thiết theo yêu cầu và đúng qui định của Nhà 

trường. 

8. Quản lí và theo dõi việc sử dụng điện thoại, máy fax, điện, nước. 

9. Thực hiện đúng qui định về bảo mật của Nhà nước về công tác hành chính. 

Thực hiện làm thẻ cán bộ, viên chức và người lao động. 

10. Đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện giảng dạy, làm việc; cơ sở 

vật chất, kỹ thuật và các điều kiện khác tại các giảng đường, hội trường và vị trí làm 

việc của các bộ phận trong Nhà trường. 

11. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổng hợp, xây dựng chương trình công tác 

về các hoạt động chung của Nhà trường. Đôn đốc theo dõi việc thực hiện các chương 
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trình công tác, các kết luận, chỉ đạo của Hiệu trưởng. Chuẩn bị kế hoạch, nội dung báo 

cáo, tài liệu, các điều kiện vật chất và các điều kiện khác phục vụ chương trình làm 

việc của Hiệu trưởng đối với các bộ phận, cán bộ công chức, viên chức và sinh viên 

trong Nhà trường và với khách ngoài Nhà trường. 

Xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ năm học và các báo cáo sơ kết về hoạt động 

chung của Nhà trường. 

Tổng hợp báo cáo của các bộ phận trong Trường về tình hình hoạt động, trên cơ 

sở đó soạn thảo chương trình công tác hàng tháng, quí của Trường. Ghi biên bản các 

cuộc họp do Hiệu trưởng triệu tập và các cuộc họp khác theo yêu cầu của Ban Giám 

hiệu. Soạn thảo kế hoạch, lịch công tác hàng tuần của lãnh đạo Nhà trường. 

Chủ trì, phối hợp với các bộ phận tổ chức việc thực hiện thống kê, thanh lí tài 

sản định kì, đột xuất theo chế độ quy định của Nhà nước và Nhà trường. 

12. Mở các loại sổ sách theo dõi quản lí toàn bộ cơ sở vật chất, nhà cửa, đất đai 

và phương tiện công tác. Bố trí sắp xếp phòng làm việc, cấp phát các trang thiết bị cho 

các bộ phận trong Nhà trường theo chế độ quy định và theo quyết định của Hiệu 

trưởng. 

Lập kế hoạch dự toán triển khai công tác tu bổ, sửa chữa nhỏ trong Nhà trường. 

Bảo đảm đáp ứng đúng các nhu cầu về mua sắm vật liệu, văn phòng phẩm và các thiết 

bị phương tiện công tác. Bố trí sắp xếp phòng làm việc, cấp phát các trang thiết bị cho 

các bộ phận trong trường theo qui định của Qui chế chi tiêu nội bộ và theo quyết định 

của Hiệu trưởng Nhà trường. 

13. Tổ chức kho bảo quản vật liệu, tài sản của Nhà trường, quản lí theo đúng 

chế độ qui định.  

14. Tổ chức và quản lí các dịch vụ của Nhà trường và thực hiện công việc lễ tân 

của Nhà trường. 

15. Quản lí phương tiện vận tải, đảm bảo phục vụ công tác và hoạt động của 

Nhà trường. 

16. Phối hợp với chính quyền địa phương, phòng Quản lý sinh viên nội trú, 

phòng công tác sinh viên để quản lý sinh viên trong và ngoài Nhà trường. 

17. Tổ chức thực hiện giữ gìn vệ sinh trong Nhà trường và Tổ dân phố.  
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18. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, chống các tệ nạn xã hội, tổ chức 

tuần tra 24/24h, canh gác để bảo vệ an ninh, trật tự trong Nhà trường. Quản lí tài sản 

trong khu vực Nhà trường; quản lý bãi xe; quản lý sân bóng, nhà thi đấu…    

19. Phụ trách lễ nghi, khánh tiết, trang trí khánh tiết cho các hoạt động kỷ niệm, 

sự kiện của Nhà trường. 

20. Sao y các văn bản của Nhà trường ban hành. 

21. Tổ chức và chủ trì các cuộc thăm hỏi, chúc mừng với cơ quan cấp trên  và 

các cơ quan ngoài trường theo chỉ đạo của Hiệu trưởng. 

22. Đảm bảo yêu cầu về vật chất, điều kiện làm việc cho các cuộc họp, hội 

nghị, hội thảo, tiếp khách của Nhà trường. 

23. Đón tiếp khách đến liên hệ công tác, hướng dẫn khách đến nơi cần liên hệ, 

nhắc nhở mọi người ra vào cổng để xe đúng nơi qui định. Phối hợp với đội Thanh niên 

xung kích, phòng Quản lý sinh viên nội trú tuần tra ban đêm những ngày nghỉ (đặc biệt 

là nghỉ lễ, tết, hè). 

24. Chủ trì, phối hợp với các bộ phận của Nhà trường tập hợp tư liệu giúp Ban 

Giám hiệu xây dựng và tổ chức, điều hành thực hiện các kế hoạch của Nhà trường. 

25. Tổ chức thực hiện công tác quân sự, tự vệ của Nhà trường. 

26.  Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy.  

27. Thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng giao. 

 

II. PHÒNG TỔ CHỨC 

A. Chức năng: Phòng Tổ chức có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng thực 

hiện công tác tổ chức và cán bộ, bao gồm: Qui hoạch; đào tạo, bồi dưỡng; tuyển dụng; 

bố trí; quản lý, đánh giá cán bộ; kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý 

đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối 

với cán bộ, giảng viên; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Nhà trường. 

B. Nhiệm vụ: Phòng Tổ chức có các nhiệm vụ sau: 

1. Nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức bộ máy đảm bảo tinh giản, có hiệu 

lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có đủ phẩm chất, đủ năng lực đáp 

ứng yêu cầu công tác của Nhà trường và các bộ phận. 

2. Thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng chiến lược, phát triển đội ngũ cán bộ, 
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viên chức, người lao động trình Hiệu trưởng phê duyệt. Thực hiện công tác quy hoạch 

cán bộ, viên chức; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố 

trí, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, thôi việc… cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động. 

3. Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng về chính sách, chế độ đối với cán bộ, 

viên chức, lao động hợp đồng của Nhà trường. Tổ chức thực hiện và theo dõi thực hiện 

các chính sách, chế độ của Nhà nước và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về quyền 

lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, kỷ luật… đối với cán bộ, công chức, viên chức trong 

Trường theo qui định của Nhà nước hiện hành. 

4. Phối hợp với các bộ phận trong Trường kiểm tra, tổ chức thực hiện các nội 

quy, quy chế làm việc, đảm bảo mọi hoạt động đi vào nền nếp, kỷ cương của cán bộ, 

viên chức, người lao động của Nhà trường. 

5. Nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động và vận 

dụng các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức của Trường. 

6. Tổ chức thực hiện công tác đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động hàng năm theo quy định của Luật cán bộ, viên chức; Luật viên chức; Luật Lao 

động và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

7. Chủ trì xây dựng các qui chế, qui định liên quan đến công tác cán bộ của Nhà 

trường. 

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Nhà trường giao. 

 

III. PHÒNG TÀI VỤ 

A. Chức năng: Phòng Tài vụ có chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu 

trưởng thực hiện các chức năng quản lý về kế hoạch, công tác tài chính, kế toán của 

Nhà trường. Phòng làm việc theo sự chỉ đạo về nghiệp vụ của cơ quan Tài chính cấp 

trên và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. Phòng chịu trách nhiệm trước Hiệu 

trưởng về công tác tài chính, kế toán; quản lý và phân phối tài chính, giám sát việc sử 

dụng tài chính, thanh quyết toán theo đúng chế độ, quy định về quản lý tài chính của 

Nhà nước. 

B. Nhiệm vụ: Phòng Tài vụ có các nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức thực hiện các quy định của Luật kế toán thống kê; Luật ngân sách 

Nhà nước và các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
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2. Lập dự toán và tổ chức thực hiện, điều hành dự toán được giao, tổ chức công 

tác kế toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí trình Hiệu trưởng phê duyệt gửi 

cho các cơ quan quản lý có liên quan theo quy định. 

3. Căn cứ vào nguồn ngân sách Nhà nước cấp hàng năm và dự toán của các bộ 

phận trong Nhà trường; Phòng lập kế hoạch, dự toán mua sắm trang thiết bị, vật tư kỹ 

thuật, sửa chữa thường xuyên phục vụ cho giảng dạy, học tập và các mặt hoạt động 

của Nhà trường trình Hiệu trưởng phê duyệt. 

4. Tổ chức thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu; nộp đầy đủ các khoản phải 

nộp ngân sách theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

5. Thực hiện chi trả học bổng, chế độ chính sách và các khoản khác cho sinh 

viên theo quy định của Nhà nước và quyết định của Hiệu trưởng. 

6. Thực hiện việc chi trả tiền lương, phụ cấp, tiền công, phúc lợi, tiền giảng dạy 

và các chế độ khác cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng.  

7. Thực hiện thanh toán, quyết toán các khoản chi tiêu, phục vụ mọi hoạt động 

công tác của Trường như học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xây dựng, sửa 

chữa, mua sắm theo quy chế chi tiêu nội bộ, các quy định hiện hành của Nhà nước, của 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

8. Đề xuất với lãnh đạo Nhà trường, cùng các bộ phận thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trong chi tiêu, sử dụng bảo quản tài sản công theo quy định của Nhà 

nước. 

9. Chủ trì và phối hợp với các bộ phận trong việc xây dựng, ban hành các mức 

thu, mức chi, xây dựng quy chế quản lý tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ và hàng năm 

thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và 

chính sách của Nhà nước trình Hiệu trưởng phê duyệt. 

10. Phối hợp với các Khoa, Bộ môn, Phòng chức năng xây dựng các tiêu chuẩn, 

định mức trang bị, sử dụng vật tư, tài sản theo quy định quản lý tài chính và Quy chế 

chi tiêu nội bộ. 

11. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra kế toán, công tác quản lý theo dõi kiểm 

kê tài sản của Nhà trường định kỳ và đột xuất, phối hợp với các bộ phận trong trường 

lập sổ sách, chứng từ theo dõi và quản lý, sử dụng các tài sản của bộ phận và Nhà 

trường; tổ chức kiểm kê và đánh giá giá trị tài sản theo quy định. 
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12. Thẩm tra chủ trương, kế hoạch mua mới, thay thế và sửa chữa lớn tài sản, 

phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Nhà trường trình Hiệu trưởng phê 

duyệt. 

13. Tham gia công tác tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu; thẩm định giá mua sắm 

vật tư, thiết bị và đầu tư sửa chữa tài sản cố định theo quy định của pháp luật. 

14. Thẩm định các nội dung về tài chính của các hợp đồng kinh tế trước khi 

trình Hiệu trưởng ký duyệt. 

15. Thẩm tra dự toán, quyết toán về công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường 

xuyên trong phạm vi thẩm quyền. 

16. Mở và lập sổ sách theo dõi, hạch toán, cập nhật chứng từ đầy đủ, kịp thời 

mọi khoản thu, chi theo đúng chế độ kế toán hiện hành. 

17. Theo dõi, quản lý việc sử dụng, thanh toán, quyết toán và tất toán nguồn 

kinh phí thực hiện các dự án, đề án, hợp đồng kinh tế theo đúng quy định của Nhà 

nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

18. Tổng hợp báo cáo kế toán, cân đối tài khoản và báo cáo quyết toán hàng 

năm của Nhà trường theo đúng Luật Kế toán và các quy định của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam. 

19. Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán, chứng từ, sổ sách, giữ bí mật các 

tài liệu và số liệu kế toán theo quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước quy định. Thực hiện 

công tác thủ quỹ và đảm bảo an toàn quỹ. 

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công. 

 

IV. PHÒNG ĐÀO TẠO 

A. Chức năng: Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản 

lí, tổ chức thực hiện công tác đào tạo đại học, cao đẳng và các hình thức đào tạo, bồi 

dưỡng, tập huấn ngắn hạn của Nhà trường. 

B. Nhiệm vụ: Phòng Đào tạo có các nhiệm vụ sau: 

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo đại học, cao đẳng, bồi dưỡng, tập 

huấn và tổ chức thực hiện các kế hoạch theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng Nhà trường. 

2. Chủ trì trong việc đề xuất, lập đề án trình các cơ quan chức năng trong việc 

mở ngành; hình thức đào tạo mới. 
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3. Chủ trì và phối hợp với các bộ phận nghiên cứu đề xuất việc xây dựng và cải 

tiến các chương trình đào tạo thuộc các trình độ, bao gồm hệ chính quy và hệ vừa làm 

vừa học ở các hình thức dài hạn và đào tạo. bồi dưỡng ngắn hạn trong Nhà trường. 

4. Chủ trì và phối hợp với các bộ phận xây dựng và điều chỉnh đề cương chi tiết 

các học phần trong các chương trình đào tạo thuộc các trình độ, bao gồm hệ chính quy 

và hệ vừa làm vừa học ở các hình thức dài hạn và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong 

Nhà trường. 

5. Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập cho từng khoá học, từng năm học, 

từng ngành, từng lớp đào tạo trong Nhà trường.  

6. Xây dựng dự thảo giao kế hoạch định mức giảng dạy cho giảng viên trong 

toàn trường trình Hiệu trưởng phê duyệt. 

7. Xây dựng lịch học, lịch thi, bố trí giảng đường và điều hành tiến độ giảng 

dạy - học tập trong Nhà trường. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, 

học tập đã ban hành và điều chỉnh kịp thời khi có tình huống phát sinh đảm bảo khoa 

học, đúng tiến độ.  

8. Chịu trách nhiệm bố trí, điều chuyển sinh viên vào các lớp học, ghép lớp 

(thông qua hình thức đăng ký hoặc xếp lớp) đảm bảo đúng qui chế và điều kiện thực tế 

của Nhà trường. 

9. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy chế về giảng dạy, học tập, thi, 

kiểm tra... theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Nhà trường. 

10. Phối hợp với các bộ phận trong Nhà trường tham gia đánh giá chất lượng 

giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên. 

11. Quản lý sổ theo dõi giảng dạy và học tập; xác nhận khối lượng giảng dạy hệ 

chính qui theo qui định của qui chế giảng viên và các qui định khác của Bộ giáo dục 

và Đào tạo theo sự phân cấp của Nhà trường. 

12. Theo dõi, hướng dẫn các bộ phận về thực hiện chương trình, nội dung giảng 

dạy của giảng viên. 

13. Xây dựng kế hoạch mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng của Trường để Hiệu 

trưởng xem xét trình Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Giáo 

dục và  đào tạo. 

14. Thường trực công tác tuyển sinh đầu vào, tổ chức nhập học sinh viên đầu 

khóa, sắp xếp và điều chỉnh lớp học cho sinh viên theo từng chuyên ngành đào tạo. Là 
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đầu mối làm các thủ tục tiếp nhận và chuyển trường cho sinh viên chính qui theo các 

qui định hiện hành. 

15.Chủ trì trong xây dựng kế hoạch thực tập cuối khóa, xét điều kiện tốt nghiệp 

ra trường theo các quy định của Hiệu trưởng Nhà trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

các qui định chung của Nhà  nước. 

16. Quản lý hồ sơ trúng tuyển của sinh viên đảm bảo nguyên tắc bảo mật và chế 

độ lưu trữ.  

17. Chủ trì phối hợp với các bộ phận có trong tổ chức học và thi các đợt học lại; 

học cải thiện; học nhanh cho sinh viên thuộc các trình độ, bao gồm hệ chính quy và hệ 

vừa làm vừa học ở các hình thức dài hạn và đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn trong Nhà 

trường. 

18. Tổ chức, quản lý đào tạo văn bằng hai, học cùng lúc hai chương trình, liên 

thông chính qui. 

19. Chủ trì trong công tác quản lý kết quả học tập và giám sát thời gian tốt 

nghiệp, công nhận kết quả học tập và làm thủ tục chuyển điểm cho sinh viên chính qui; 

tổ chức rà soát các điều kiện trình Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên. 

20. Trực tiếp quản lý và tổ chức cấp phát, lưu trữ hồ sơ tốt nghiệp, phôi, văn 

bằng, chứng chỉ, chứng nhận, in sao văn bằng đại học, cao đẳng hệ chính quy. Quản lí 

điểm gốc, xác nhận bảng điểm cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính qui.  

21. Hướng dẫn thực hiện và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giáo vụ, cố vấn học 

tập và chịu trách nhiệm trong công tác tư vấn, giải đáp những ý kiến của sinh viên liên 

quan đến tổ chức đào tạo. 

22. Chủ trì xây dựng các qui chế, qui định liên quan đến tổ chức đào tạo trong 

Nhà trường. 

23. Trực tiếp quản lý và đề xuất các biện pháp nâng cáo chất lượng, hiệu quả 

phầm mềm quản lý đào tạo của Nhà trường 

24. Chủ trì tổ chức khai giảng, bế giảng các chương trình, các hình thức đào tạo 

trong Nhà trường. 

25. Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng Nhà trường giao cho. 
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V. PHÒNG  QUẢN LÝ KHOA HỌC 

A. Chức năng: Phòng Quản lý khoa học (QLKH) có chức năng tham mưu cho 

Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường. 

B. Nhiệm vụ: Phòng Quản lý khoa học có các nhiệm vụ sau: 

1. Chủ trì xây dựng và bảo vệ các chương trình nghiên cứu khoa học, các kế 

hoạch dài hạn và ngắn hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch đột xuất về nghiên cứu và 

triển khai khoa học - công nghệ trong Nhà trường và hợp tác nghiên cứu với nước 

ngoài. 

2. Hướng dẫn các bộ phận trong trường lập kế hoạch nghiên cứu khoa học của 

các bộ phận. Quản lí các đề tài nghiên cứu khoa học. Xác nhận kết quả nghiên cứu 

khoa học trong Nhà trường.  

Phối hợp với các bộ phận xây dựng qui chế đánh giá, nghiệm thu công trình 

nghiên cứu khoa học trong Nhà trường trình Hiệu trưởng ban hành. 

3. Kết hợp với các bộ phận trong và ngoài Nhà trường tạo điều kiện cho các đề 

tài nghiên cứu khoa học được thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch đã duyệt. 

4. Thừa ủy quyền của Hiệu trưởng tổ chức nghiệm thu, tổng hợp, đánh giá và 

công nhận các đề tài, công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên Nhà trường theo 

chế độ hiện hành. Tổng kết, đề nghị Nhà trường xét khen thưởng tập thể, cá nhân có 

thành tích trong nghiên cứu khoa học. 

5. Phối hợp với các Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm để xây dựng và tổ chức 

thực hiện kế hoạch về nghiên cứu, triển khai các đề tài khoa học, viết giáo trình, tài 

liệu  và công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên. 

6. Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học. Sơ kết, tổng kết công tác nghiên 

cứu khoa học của Nhà trường. Giúp đỡ, hướng dẫn các hội nghị khoa học, các hội 

thảo, hội nghị chuyên đề của các Khoa, Bộ môn. 

7. Chủ động mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các trường đại học, viện 

nghiên cứu, cơ quan, tổ chức quốc tế…để ứng dụng cho công tác đào tạo và bồi dưỡng 

nâng cao trình độ cho cán bộ, giảng viên Nhà trường. 

8. Tổ chức giới thiệu, thông báo các kết quả nghiên cứu khoa học của Nhà 

trường trên các phương tiện thông tin đại chúng và chịu trách nhiệm phát hành Tạp chí 

Lao động và Công đoàn của Nhà trường và quản lý Website của Nhà trường. Lưu trữ 

và xây dựng nội qui sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học của Nhà trường. 
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9. Tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện các vấn đề hợp tác quốc tế của 

Nhà trường đối với các tổ chức, cá nhân ngoài nước liên quan đến công tác nghiên cứu 

khoa học. 

10. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên 

và sinh viên của Nhà trường. 

11. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế, quy định về nghiên cứu khoa học 

của cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường. 

12. Thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng giao. 

 

VI. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

A. Chức năng: Phòng Công tác sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu 

trưởng về công tác chính trị, tư tưởng, công tác sinh viên trong Nhà trường. 

B. Nhiệm vụ: Phòng Công tác sinh viên có các nhiệm vụ sau: 

1. Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức tiếp nhận sinh viên (SV) trúng 

tuyển vào trường. Đăng ký hộ khẩu cho sinh viên ngoại tỉnh; Chỉ định Ban cán sự lớp 

lâm thời; làm thẻ sinh viên. Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ SV. Giải quyết 

các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên như: xác nhận là sinh viên của 

Nhà trường, hoãn nghĩa vụ quân sự…; giới thiệu  sinh viên  với cơ quan để thực hiện 

quyền lợi của sinh viên. 

2. Quản lý sinh viên ngoại trú. Lập sổ theo dõi công tác sinh viên ngoại trú, 

kiểm tra sinh viên trong thực hiện quy chế sinh viên ngoại trú; phối hợp với các cơ 

quan chức năng và chính quyền địa phương triển khai công tác sinh viên ngoại trú. 

3. Phối hợp với phòng Y tế tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên theo quy định 

hiện hành. 

4. Tổ chức học “Tuần sinh hoạt công dân” cho SV vào đầu mỗi năm học theo 

hướng dẫn của Vụ Công tác học sinh, sinh viên Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên. Triển khai 

các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chủ trương 

chính sách của Nhà nước; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên, đề xuất 

với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu có hình thức tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời. 

Quản lý nội dung hoạt động và trang thiết bị phòng phát thanh của Nhà trường. 
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6. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị - xã hội, 

văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao cho SV. 

7. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên, tạo điều kiện cho HSSV 

có môi trường rèn luyện, phấn đấu. 

8. Phối hợp với các Khoa chủ quản và giảng viên trên lớp để triển khai các hình 

thức điểm danh tại lớp học.  

9. Chủ trì tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên, phân loại, xếp loại sinh 

viên cuối mỗi học kỳ, năm học và khoá học theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

10. Phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức cho sinh viên tham gia các 

hội thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích 

học tập khác. 

11. Theo dõi đôn đốc công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên. Kiến 

nghị khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích cao 

trong học tập. Phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức Hội nghị biểu dương sinh 

viên xuất sắc trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học hàng năm. 

12.Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với SV về học 

bổng, học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, tín dụng đào tạo và các chế độ 

khác có liên quan đến SV. Tạo điều kiện giúp đỡ HSSV tàn tật, khuyết tật, HSSV diện 

chính sách, HSSV có hoàn cảnh khó khăn. Vận động các tổ chức và cá nhân tài trợ  

phát triển quỹ hỗ trợ tài chính cho sinh viên.  Xây dựng và tổ chức thực hiện phương 

án sử dụng các quỹ hỗ trợ tài chính  khi được phê duyệt. 

13. Cùng với phòng Hành chính tổng hợp, phòng Quản lý sinh viên nội trú 

trong việc phối hợp với các cấp chính quyền về việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự 

xã hội trong sinh viên.  

14. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho SV theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; khảo sát việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp. 

15. Định kỳ tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng với SV. 

16. Hằng năm, chủ trì phối hợp với các khoa khảo sát tình hình việc làm của sinh viên 

sau khi ra trường theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng Liên đoàn và Hiệu trưởng. 

17. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế, quy định về quản lý rèn luyện 

của sinh viên; Là đầu mối theo dõi việc thôi học, nghỉ học tạm thời của sinh viên. 

18. Thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng giao. 
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VII. PHÒNG THANH TRA 

A. Chức năng: Phòng Thanh tra có chức năng là bộ phận tham mưu, giúp việc 

cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Trường. 

B. Nhiệm vụ: Phòng Thanh tra có các nhiệm vụ sau: 

1. Nghiên cứu và cụ thể hóa các văn bản pháp quy về công tác thanh tra giáo 

dục nhằm đáp ứng với yêu cầu phát triển của Nhà trường. 

2. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm, thanh tra đột xuất 

và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Tổ chức thanh tra, kiểm tra 

thường xuyên và đột xuất các mặt hoạt động trong Nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu 

trưởng. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo Hiệu trưởng. 

3. Chủ trì tổ chức các hoạt động thanh tra theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng trong 

phạm vi trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng: thanh tra việc thực hiện mục tiêu, 

chương trình, kế hoạch đào tạo của toàn trường, của các khoa, phòng, bộ môn và của 

công chức, viên chức; công tác quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học; việc thực hiện 

các quy định về giáo trình, bài giảng; việc học tập của người học thuộc các hệ, các 

trình độ đào tạo, bồi dưỡng; việc quản lý tài chính, tài sản, khoa học và công nghệ; 

công tác tổ chức cán bộ và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.  

4. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ được giao đối với 

các bộ phận, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng và thanh tra các vụ việc 

khác do Hiệu trưởng giao.  

5. Phối hợp với các bộ phận quản lý đào tạo trong việc xét điều kiện dự thi, điều 

kiện tốt nghiệp cho sinh viên theo đúng quy chế. 

6. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế thi, kiểm tra cấp văn bằng, chứng chỉ. 

7. Chủ trì thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm 

vi quản lý của Nhà trường theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

8. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng trong lĩnh 

vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng. 

9. Phối hợp với Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ, Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện 

những nội dung liên quan đến công tác kiểm tra của Đảng uỷ và Thanh tra nhân dân. 

10. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác thanh tra cho các cấp có thẩm 

quyền theo quy định hiện hành. 
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11. Phối hợp với các bộ phận có liên quan thực hiện việc bồi dưỡng chuyên 

môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo. 

12.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Hiệu trưởng 

phân công. 

 

VIII. PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

A. Chức năng: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (KT&ĐBCL) có chức 

năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác khảo thí và đảm 

bảo chất lượng giáo dục các hệ, các trình độ đào tạo của toàn trường. 

B. Nhiệm vụ: Phòng KT&ĐBCL có các nhiệm vụ sau: 

1. Nghiên cứu, soạn thảo và trình Hiệu trưởng ký duyệt, ban hành các văn bản 

quy định về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng theo đúng quy định của Bộ Giáo 

dục & Đào tạo.  

2. Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức các hình thức thi phù hợp với yêu cầu của các 

ngành, các hệ, các trình độ đào tạo của Nhà trường. 

3. Chủ trì, phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng, quản lý, sử dụng và lưu trữ 

ngân hàng câu hỏi thi, quỹ đề thi hết học phần toàn Nhà trường. Tổ chức bốc thăm lựa 

chọn, in sao đề thi theo kế hoạch thi học kì hàng năm. Tổ chức bàn giao đề thi theo 

đúng quy định bảo vệ tài liệu tối mật. 

4. Lập kế hoạch coi thi các học phần, các hệ, các trình độ đào tạo toàn trường 

(điều động cán bộ coi thi, tổ chức và giám sát kỳ thi…) 

5. Thu nhận bài thi, đảo túi bài thi, đánh phách, cắt phách, ghép phách, lên điểm 

thi kết thúc học phần. Bàn giao đề thi, đáp án, bài thi cho các khoa, bộ môn tổ chức 

chấm. 

6. Chủ trì  thẩm định tính chính xác của các bài thi, tổ chức chấm thẩm định 

ngẫu nhiên kết  quả chấm bài các học phần của giảng viên. Chủ trì phối hợp với các 

khoa, bộ môn trong việc xem lại kết quả bài thi của sinh viên. 

7. Nghiên cứu, ứng dụng các trang thiết bị công nghệ thông tin vào công tác 

soạn thảo ngân hàng đề thi, ngân hàng câu hỏi, hình thức đánh giá kết quả thi.  

8. Xây dựng hệ thống công cụ đánh giá: chương trình đào tạo, việc giảng dạy 

của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên đã ra trường. 
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9. Phối hợp với các khoa, phòng, bộ môn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 

hiện việc tự đánh giá theo các tiêu chuẩn, tiêu chí làm cơ sở cho đánh giá ngoài của Bộ 

giáo dục và Đào tạo. Lưu trữ tài liệu tự đánh giá và tổng hợp hồ sơ đảm bảo chất lượng 

của Trường.  

10. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng 

viên và  nhân viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng. 

11. Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt 

động đảm bảo chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng. 

12.Tổ chức, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về đảm bảo chất 

lượng. 

13. Thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng giao. 

 

IX. PHÒNG QUAN HỆ QUỐC TẾ 

A. Chức năng: Phòng Quan hệ quốc tế (QHQT) có chức năng tham mưu cho 

Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế của Trường. 

B. Nhiệm vụ: Phòng QHQT có các nhiệm vụ sau: 

1. Lập chương trình và tổ chức thực hiện các quan hệ hợp tác với các đối tác 

quốc tế. Mở rộng quan hệ và phát triển các loại hình hợp tác quốc tế. Đầu mối xúc tiến 

quan hệ hợp tác quốc tế nhằm củng cố quan hệ quốc tế truyền thống, phát triển quan 

hệ quốc tế mới. 

2. Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận thúc đẩy tạo lập, mở rộng mối quan hệ hợp 

tác quốc tế, góp phần tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 

giao công nghệ của Trường. Đầu mối chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin giấy phép 

hoạt động đối với các chương trình, dự án mới; Phối hợp với các bộ phận liên quan 

xây dựng qui chế quản lý tài chính đối với các dự án hợp tác quốc tế. 

3. Chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc và ghi chép biên bản các phiên làm việc 

giữa lãnh đạo Trường với các đoàn khách nước ngoài. Phối hợp với các bộ phận soạn 

thảo nội dung hội đàm và các văn bản về quan hệ quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt. 

Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện phục vụ cho các hoạt động 

quan hệ quốc tế của Trường.   
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4. Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị về 

hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức các buổi báo cáo về nội dung hoạt động của các 

đoàn và cá nhân được Trường cử đi công tác nước ngoài; 

5. Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng 

quy định hiện hành. Quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các bộ phận và cá 

nhân trong Trường về hợp tác quốc tế. Tăng cường liên kết với các đối tác tìm nguồn 

tư liệu; 

6. Làm thủ tục nhập cảnh; lập chương trình, nội dung, thời gian của các đoàn 

nước ngoài đến Trường làm việc; tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, tham quan 

du lịch, bảo đảm hoạt động cho khách nước ngoài thuận lợi, an toàn, đúng qui định. 

Tiếp nhận quà tặng và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài. Phối hợp với phòng 

tài vụ lập dự toán kinh phí; 

7. Lập kế hoạch hợp tác quốc tế và thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hoạt 

động hợp tác quốc tế theo qui định; Phối hợp chặt chẽ với PA83 – Sở Công an Hà Nội 

để đảm bảo an ninh trong việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế. 

8. Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng, tham gia và theo dõi các 

chương trình đào tạo sinh viên nước ngoài. Tăng cường mở rộng hợp tác trong việc 

trao đổi giảng viên, sinh viên các hệ.  

9. Phối hợp với các bộ phận liên quan quản lý sinh viên quốc tế;  

10. Thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng giao. 

 

X. PHÒNG QUẢN LÝ SINH VIÊN NỘI TRÚ 

A. Chức năng: Phòng Quản lý sinh viên nội trú (QLSVNT) có chức năng quản 

lý ký túc xá và sinh viên ở trong ký túc xá của Nhà trường. 

B. Nhiệm vụ: Phòng quản lý sinh viên nội trú có các nhiệm vụ sau: 

1. Xây dựng các nội quy, quy chế của ký túc xá về giờ giấc học tập ngoại 

khoá, giải trí, mượn trả các tài sản của ký túc xá, vệ sinh ăn, ở, tiếp khách trong 

ký túc xá. Quản lý, giám sát việc sử dụng tài sản, các dụng cụ trang bị cho sinh 

viên trong ký túc xá. 

2. Bố trí và quản lý sinh viên tập trung, tại chức, dự bị, học viên cao học, các 

lớp bồi dưỡng, tập huấn, sinh viên quốc tế học tập tại trường ở nội trú, bao gồm nhà ở 

và trang thiết bị trong phòng (bàn ghế, giường, điện, nước và các trang bị khác phục 
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vụ việc sinh hoạt của sinh viên nội trú..) và quản lý, bảo quản các phòng ở của sinh 

viên trong các dịp nghỉ hè, nghỉ lễ, tết theo kế hoạch. 

3. Kiểm tra, nhắc nhở và xử lý những hành vi vi phạm quy chế của sinh viên 

theo đúng quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 

nội quy ký túc xá sinh viên nội trú của Trường đại học Công Đoàn. 

4. Hàng năm lập kế hoạch và phương án đón nhận sinh viên mới và sinh viên 

đang học xin ở nội trú. Kết thúc năm học hoặc kết thúc đợt học tổ chức tiếp nhận 

phòng ở, tài sản và ký thanh lý các hợp đồng ở nội trú.. 

 Sắp xếp chổ ở nội trú cho thí sinh đến thi đại học, cao đẳng, cao học và sinh 

viên thi và học ở kỳ nghỉ hè. 

5. Hàng năm lập kế hoạch bảo trì, tu sửa ký túc xá như: Sửa chữa phòng ở,  

điện, hệ thống cấp và thoát nước, đồ dùng trong phòng ở… Lập kế hoạch mua sắm, bổ 

sung hoặc thay thế các trang thiết bị trong ký túc xá. Sau khi kế hoạch được duyệt, tiến 

hành thực hiện, nghiệm thu đưa vào sử dụng. 

6. Phối hợp cùng các bộ phận chức năng của Nhà trường quản lý, giáo dục sinh 

viên nội trú thực hiện tốt giờ học tự quản, tổ chức cho các lớp sinh viên làm vệ sinh 

hàng tuần, giám sát việc thực hiện và nhận xét, đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng kịp 

thời. 

7. Phối hợp với Tổ bảo vệ Nhà trường và Công an xã, phường sở tại, phòng 

PA83, lập kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất tạm trú tại ký túc xá và giữ gìn an ninh, 

chính trị, trật tự, an toàn trong ký túc xá.  

8. Lập biên bản, bắt bồi thường đối với những sinh viên làm mất, hư hỏng 

tài sản của Nhà trường. Lập biên bản và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm 

trật tự an ninh, gây hậu quả xấu trong khu vực ký túc xá  theo quy chế công tác 

học sinh – sinh viên. 

9. Thực hiện công tác khác do hiệu trưởng giao. 
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XI. PHÒNG THÔNG TIN - TƯ LIỆU 

A. Chức năng: Phòng Thông tin - Tư liệu (TTTL) có chức năng tham mưu cho 

Hiệu trưởng quản lý, thực hiện công tác tư liệu, thư viện của Nhà trường. 

B. Nhiệm vụ: Phòng Thông tin - Tư liệu có các nhiệm vụ sau: 

1. Sưu tầm, cung cấp và hướng dẫn những thông tin có liên quan đến chương 

trình, nội dung công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập của cán bộ, 

giảng viên và sinh viên của Nhà trường. 

2. Căn cứ vào kế hoạch đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường, lập kế hoạch 

mua sắm, bổ sung sách, giáo trình, báo, tạp chí … phục vụ cho công tác nghiên cứu, 

giảng dạy và học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên. 

3. Quan hệ, trao đổi với các nhà xuất bản, các thư viện, các cơ quan, tổ chức 

sưu tầm tài liệu cần thiết bổ sung cho Thư viện Nhà trường. 

Tổ chức biên soạn, tóm tắt các thông tin trên các lĩnh vực để kịp thời giới thiệu 

cho bạn đọc biết và sử dụng. Thu thập, sắp xếp một cách khoa học, bảo quản tốt các tài 

liệu, sách, báo, văn bản  tại thư viện để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học 

tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên. 

4. Tổ chức phục vụ, hướng dẫn người đọc khai thác, tìm kiếm và sử dụng hiệu 

quả các tài liệu theo quy định của Nhà trường và pháp luật. 

5. Tổ chức cung cấp cho cán bộ, viên chức, giảng viên, sinh viên, sách, tài liệu, 

giáo trình, báo, tạp chí bằng các hình thức mượn, mua, bán, cho thuê. 

6. Quản lý thư viện của Trường, thực hiện thường xuyên bổ sung sách, báo, tài 

liệu để đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu tham khảo, phục vụ công tác giảng dạy, 

nghiên cứu và học tập cho các đối tượng của Nhà trường. Thu nhận các giáo trình, tài 

liệu do Nhà trường biên soạn, các công trình khoa học, khóa luận, luận văn, luận án 

trong và ngoài trường phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập của 

cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường. 

7. Quản lý kho, sách giáo trình, tài liệu của Nhà trường theo quy định của Nhà 

nước; thực hiện công tác bảo quản, chống mối mọt, ẩm ướt, phòng chữa cháy. Thực 

hiện chế độ báo cáo thống kê sách, giáo trình, tài liệu theo quy định. 

8. Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng giao. 
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XII. PHÒNG Y TẾ   

A. Chức năng: Phòng Y tế có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, 

tổ chức thực hiện việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, viên chức và sinh viên 

trong Nhà trường.  

B. Nhiệm vụ: Phòng Y tế có các nhiệm vụ sau: 

1. Cấp cứu, khám và điều trị những bệnh thông thường cho cán bộ, viên chức 

và sinh viên của Nhà trường. 

2. Kết hợp với y tế tuyến trên thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh như: Tổ 

chức uống vac-xin phòng bệnh, xử lí thanh khiết môi trường, phun thuốc diệt ruồi, 

muỗi, diệt chuột…  

3. Phối hợp với các bộ phận liên quan tuyên truyền  kiểm tra, đôn đốc thực hiện 

công tác vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường. Đề xuất các biện pháp bảo vệ môi 

trường luôn “Xanh - sạch - đẹp” trong khuôn viên Nhà trường và khu ký túc xá sinh 

viên, nhà ăn sinh viên. 

4. Liên hệ với cơ quan y tế cấp trên khoanh vùng diệt các ổ dịch khi xuất hiện.  

5. Hướng dẫn kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm của bếp ăn, căng tin 

của Nhà trường như: giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, hợp đồng mua bán thực 

phẩm, khám sức khoẻ định kì cho nhân viên bếp ăn… 

6. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ viên chức, sinh viên; khám tuyển 

sinh; khám sức khoẻ cho sinh viên tốt nghiệp ra trường; khám tuyển dụng cán bộ. Lập 

hồ sơ theo dõi sức khỏe của cán bộ, viên chức, sinh viên để chăm sóc, phát thuốc, điều 

trị kịp thời. Khám và điều trị những bệnh thông thường cho cán bộ, viên chức và sinh 

viên. Đối với những bệnh hiểm nghèo phải xử lý kịp thời, giới thiệu lên tuyến trên. 

7. Tuyên truyền, quản lý và giải quyết các thủ tục mua thẻ bảo hiểm y tế bắt 

buộc cho  sinh viên. Liên hệ với cơ quan bảo hiểm y tế để hướng dẫn giải quyết chế độ 

bảo hiểm y tế cho sinh viên.  

8. Xây dựng nội quy quản lý con dấu, cấp phát thuốc chữa bệnh và thực hiện 

theo nội quy đề ra.  

9. Quản lý tốt tài sản, các trang, thiết bị y tế, thuốc men, hồ sơ theo dõi sức 

khỏe cán bộ, viên chức, sinh viên. 

10. Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng giao. 
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XIII. KHOA GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

A. Chức năng: Khoa Giáo dục thường xuyên (GDTX) có chức năng tham mưu 

cho Hiệu trưởng quản lí, tổ chức thực hiện công tác đào tạo đại học, cao đẳng, liên 

thông theo hình thức vừa làm vừa học. 

B. Nhiệm vụ: Khoa GDTX có các nhiệm vụ sau: 

1. Chủ động tìm hiểu và khai thác nhu cầu đào tạo ở các LĐLĐ tỉnh, thành phố, 

các Công đoàn ngành Trung ương. Hướng dẫn các bộ phận liên kết làm thủ tục mở 

lớp; Hàng năm lập kế hoạch tuyển sinh vừa làm vừa học, liên thông hệ vừa làm, vừa 

học trên cơ sở chỉ tiêu Bộ Giáo dục và Đào tạo giao; Tiến hành các bước tuyển sinh 

(thông báo tuyển sinh, phát hành và thu nhận hồ sơ thi tuyển, tổ chức học chuyển đổi, 

ôn thi, thi...) theo đúng quy chế. 

2. Phối hợp với phòng Tài vụ soạn thảo hợp đồng liên kết đào tạo trình Hiệu 

trưởng ký. 

3. Phân lớp và tổ chức khai giảng, phổ biến nội quy, quy chế của Trường và của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho sinh viên; Làm thẻ cho sinh viên các lớp vừa làm vừa 

học. 

4. Xây dựng kế hoạch đào tạo toàn khóa, kế hoạch đào tạo hàng năm; Lập lịch 

giảng dạy, học tập, phối hợp với phòng Khảo thí và đảm báo chất lượng tổ chức thi 

từng học kỳ cho các lớp; Làm thẻ cho sinh viên các lớp vừa làm vừa học, liên thông;  

5. Phối hợp với các khoa, bộ môn trong Nhà trường mời giảng viên có đủ tiêu 

chuẩn tham gia giảng dạy; Quản lý, theo dõi việc thực hiện lịch giảng dạy và chất 

lượng giảng dạy của giảng viên; Quản lý đề cương bài giảng do các khoa, bộ môn 

cung cấp, kiểm tra việc thực hiện đề cương bài giảng của giảng viên trong quá trình 

giảng dạy; Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng các giải pháp nâng cao chất lượng 

giảng dạy; Xác nhận giờ giảng để thanh quyết toán tiền giảng dạy cho giảng viên. 

 6. Quản lý, theo dõi việc học tập của sinh viên; lưu trữ, quản lý các loại hồ sơ 

của sinh viên; Xét khen thưởng, kỷ luật sinh viên trình Hội đồng khen thưởng, kỷ luật 

của Nhà trường; Xét dừng học, thôi học, chuyển lớp, chuyển trường cho sinh viên 

trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định; Xét miễn học, miễn thi cho sinh viên; ký bảng 

điểm, giải quyết các vấn đề có liên quan đến hồ sơ sinh viên: xác nhận lý lịch của sinh 

viên, xác nhận sinh viên làm các thủ tục mua vé xe buýt, vay vốn, đăng ký xe máy;  
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7. Lập kế hoạch thi, viết khóa luận, chuyên đề tốt nghiệp cho sinh viên; Dự thảo 

Quyết định thành lập Hội đồng tốt nghiệp các khóa, lớp trình Hiệu trưởng; Lập danh 

sách sinh viên đề nghị xét điều kiện thi tốt nghiệp trình Hội đồng thi tốt nghiệp; Lập 

danh sách sinh viên đề nghị xét công nhận tốt nghiệp; xếp loại tốt nghiệp; khen thưởng 

thành tích học tập, xây dựng lớp cho sinh viên trình Hội đồng tốt nghiệp. 

8. Làm thủ tục cấp và quản lý văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ cho sinh viên; Tổ 

chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên. 

9. Lập báo cáo tổng kết đánh giá, báo cáo thống kê, tổng hợp số liệu về đào tạo 

đại học, cao đẳng. liên thông hệ vừa làm, vừa học theo định kỳ hoặc đột xuất. 

 

XIV. KHOA SAU ĐẠI HỌC 

A. Chức năng: Khoa Sau đại học (SĐH) có chức năng tham mưu cho Hiệu 

trưởng quản lí, tổ chức thực hiện công tác đào tạo và bồi dưỡng SĐH của Trường. 

B. Nhiệm vụ: Khoa Sau đại học có các nhiệm vụ sau: 

1. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình và mở 

chuyên ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. 

2. Căn cứ vào chỉ tiêu đào tạo sau đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao 

hàng năm và căn cứ nhu cầu xã hội, khả năng của Trường lập kế hoạch tuyển sinh và 

tổ chức thi tuyển. Tổ chức và trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng 

tuyển sinh sau đại học, ban coi thi, ban chấm thi tuyển sinh, tổ chức đăng ký nhập học; 

lập danh sách lớp; lập kế hoạch giảng dạy, lập thời khóa biểu; tổ chức giảng dạy, kiểm 

tra theo dõi tiến độ và chất lượng đào tạo các lớp SĐH của Trường; Ban hành lịch thi 

học kỳ; quản lý điểm thi, hồ sơ học tập của học viên và NCS. 

3.Trình Hiệu trưởng ra quyết định giao đề tài, cán bộ hướng dẫn, thành lập Hội 

đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ; lập hồ sơ Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ; cấp bảng 

điểm tích lũy học kỳ, bảng điểm toàn khóa, chứng nhận hoàn thành môn học; trình 

Hiệu trưởng ra quyết định tốt nghiệp cao học; lập hồ sơ cấp bằng thạc sĩ; tổ chức cấp 

phát và quản lý văn bằng thạc sĩ do trường đào tạo; trình Hiệu trưởng xem xét và quyết 

định những trường hợp bảo lưu kết quả tuyển sinh, chuyển cơ sở đào tạo, chuyển khóa 

đào tạo, ngừng học, tiếp tục học, gia hạn thời gian học tập, cho thôi học;  

4. Trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận cán bộ hướng dẫn và đề tài luận 

án tiến sĩ của nghiên cứu sinh, quyết định về chuyên đề tiến sĩ; cấp bảng điểm học 
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phần; chứng nhận hoàn thành học phần; trình Hiệu trưởng ra quyết định thành lập các 

Hội đồng đánh giá chuyên đề tiến sĩ, đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở và cấp Nhà 

nước; thực hiện các thủ tục liên quan đến phản biện độc lập LATS, tổ chức Hội đồng 

chấm luận án tiến sĩ cấp trường; trình Hiệu trưởng xem xét quyết định việc chuyển cơ 

sở đào tạo, điều chỉnh, thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ, thay đổi cán bộ hướng dẫn, 

gia hạn học tập, bảo vệ luận án tiến sĩ sau khi hết thời hạn đào tạo, trả nghiên cứu sinh 

về cơ quan hoặc địa phương. 

5. Phối hợp với các Khoa bộ môn tổ chức thường xuyên việc kiểm tra, đánh giá 

chất lượng giảng dạy của giảng viên, kết quả học tập, nghiên cứu của học viên đào tạo 

trình độ thạc sỹ và tiến sỹ; chủ động đề xuất các biện pháp thích hợp nhằm không 

ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. 

6. Kết hợp với các Khoa, Bộ môn thống nhất lựa chọn cán bộ giảng dạy để trình 

Hiệu trưởng phê duyệt. 

7. Trình Hiệu trưởng phương án tổ chức hợp tác với các Trường, Viện, nước 

ngoài trong các hoạt động đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ theo quy định. 

8. Phối hợp với các bộ phận trong Nhà trường lập kế hoạch soạn thảo, in ấn 

giáo trình, tài liệu, sách phục vụ cho việc đào tạo sau đại học. 

9. Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục trình Hiệu trưởng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo 

xét duyệt mở các chuyên ngành đào tạo mới. 

10. Chủ động phối hợp với phòng Tài vụ trong việc thu học phí và thanh toán 

các khoản chi theo quy định. 

11. Phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức quản lý và sử dụng các 

phòng học, thực hành phục vụ đào tạo sau đại học. 

12. Chủ trì và phối hợp với các bộ phận có liên quan giải quyết phúc tra kết quả 

thi của các học viên khi có đơn khiếu nại, tổ chức xét cấp chứng chỉ các môn học, các 

chuyên đề, xét và đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận kết quả học tập, bảo vệ 

luận văn, luận án tốt nghiệp để cấp bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ. 

13. Sử dụng bảo quản tốt cơ sở vật chất phục vụ cho việc đào tạo sau đại học 

được trường giao quản lý. 

14. Phối hợp với phòng QLSVNT tổ chức tốt chỗ ở và các điều kiện sinh hoạt 

khác cho học viên sau đại học thuộc diện chính sách khi có nhu cầu. 
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18. Quản lý toàn diện số học viên sau đại học trong suốt thời gian học tập trung tại 

trường, trong trường hợp cần thiết phải thông báo cho cơ quan nơi cử học viên đi học. 

19. Chủ trì xem xét tất cả những vi phạm, những đơn từ khiếu nại, tố cáo liên 

quan đến học viên đang học tại trường. Tổ chức xem xét , xử lý kỷ luật những học viên 

thuộc trường quản lý toàn diện. Gửi công văn về các cơ quan có cán bộ đi học đề phối 

hợp xử lý trong trường hợp cần thiết. 

20. Đề xuất với Hiệu trưởng thực hiện các chế độ đối với học viên.  

21. Tổ chức và quản lý các lớp bổ sung, hệ thống kiến thức cho học viên tham 

gia tuyển sinh SĐH. 

22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 

 

XV. KHOA QUAN HỆ LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN 

A. Chức năng: Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn có chức năng quản lý 

chuyên môn về đào tạo, bồi dưỡng; khoa học và công nghệ của ngành Quan hệ lao 

động, ngành Công đoàn và quản lý toàn diện sinh viên chính quy học ngành quan hệ 

lao động và học viên các lớp bồi dưỡng về Công đoàn.. 

B. Nhiệm vụ: Khoa Quan hệ lao động và Công đoàn có các nhiệm vụ: 

1. Đề xuất Hiệu trưởng về cải tiến nội dung chương trình, phát triển các chuyên 

ngành đào tạo về Quan hệ lao động và Công đoàn. 

2. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của các học 

phần được phân công trong chương trình đào tạo và thực hiện kế hoạch giảng dạy 

chung của Nhà trường.  

3. Xây dựng và thường xuyên cập nhật, điều chỉnh đề cương chi tiết các học 

phần được phân công trong chương đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường; Biên soạn 

giáo trình, tài liệu tham khảo được Hiệu trưởng Nhà trường giao. 

4. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các 

hoạt động học thuật ( dự giờ, bình giảng...) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

5. Tham gia coi thi; xây dựng đề thi hoặc bộ đề thi các học phần; thực hiện 

chấm kiểm tra, thi hết môn; quản lý điểm kiểm tra, điểm thi các học phần trong 

chương trình đào tạo do khoa phụ trách và thực hiện công tác giáo vụ khác.  

6. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ phù hợp với chuyên môn khi 
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được Nhà trường giao. Tích cực, chủ động đề xuất với Nhà trường tham gia các Hội 

nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan. Phối hợp với các bộ phận hướng dẫn sinh 

viên tham gia nghiên cứu khoa học. 

7. Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động của Nhà trường.  

8. Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên 

cứu khoa học thuộc chuyên môn do Khoa đảm nhiệm. 

9. Triển khai và phối hợp với các bộ phận trong Nhà trường thực hiện các hoạt 

động liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo; 

10. Tham gia tư vấn chuyên môn về lĩnh vực Khoa phụ trách; 

11. Xây dựng kế hoạch quản lý, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội 

ngũ viên chức, người lao động của Khoa; 

12. Ký hoặc hủy bỏ hợp đồng đối với giảng viên hợp đồng. Hỗ trợ, giúp đỡ các 

trợ giảng, giảng viên tập sự trở thành giảng viên chính thức; 

13. Quản lý toàn diện việc học tập, rèn luyện của sinh viên trong Khoa, kịp thời 

nắm bắt việc học tập và rèn luyện của sinh viên; thực hiện cố vấn học tập; 

14. Phối hợp với các bộ phận chức năng của Nhà trường tổ chức thực hiện công 

tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên. 

15. Tổ chức bộ máy Ban cán sự lớp, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong 

các lớp, theo dõi giúp đỡ Ban cán sự và các tổ chức đoàn thể của lớp hoạt động tốt, 

nhằm quản lý quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên. Nhận xét kết quả học tập, 

thực tập, rèn luyện của sinh viên.  

16. Hàng năm, định kỳ phối hợp với các phòng chức năng đề nghị Hiệu trưởng: 

Đánh giá phân loại rèn luyện sinh viên; xét thi đua khen thưởng; kỉ luật, thực hiện chế 

độ chính sách (học bổng khuyến khích; trợ cấp xã hội; miễn giảm học phí) theo qui 

định, qui chế của Nhà nước, Bộ giáo dục và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối 

với sinh viên thuộc Khoa quản lí. 

17. Tổ chức, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, viết khóa luận, chuyên 

đề tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Báo cáo điều kiện dự thi tốt nghiệp và tổ 

chức thi tốt nghiệp cho các khóa, lớp thuộc khoa phụ trách. 

18. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa.  

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 
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XVI. KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 

A. Chức năng: Khoa quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và công nghệ 

thuộc khối kiến thức lý luận chính trị trong toàn trường. 

B. Nhiệm vụ: Khoa Lí luận chính trị có các nhiệm vụ: 

1.Tham mưu cho Đảng ủy, Hiệu trưởng về công tác chính trị tư tưởng trong nhà 

trường, tham gia triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Đảng các cấp đến cán bộ, 

đảng viên, sinh viên trên phạm vi toàn trường. 

2. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của các học 

phần được phân công trong chương trình đào tạo và thực hiện kế hoạch giảng dạy 

chung  của Nhà trường.  

3. Xây dựng và thường xuyên cập nhật, điều chỉnh đề cương chi tiết các học 

phần được phân công trong chương đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường; Biên soạn 

giáo trình, tài liệu tham khảo được Hiệu trưởng Nhà trường giao. 

4. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các 

hoạt động học thuật ( dự giờ, bình giảng...) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

5. Tham gia coi thi; xây dựng đề thi hoặc bộ đề thi các học phần; thực hiện 

chấm kiểm tra, thi hết môn; quản lý điểm kiểm tra, điểm thi các học phần trong 

chương trình đào tạo do Khoa phụ trách và thực hiện công tác giáo vụ khác.  

6. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ phù hợp với chuyên môn khi 

được Nhà trường giao. Tích cực, chủ động đề xuất với Nhà trường tham gia các Hội 

nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan. Phối hợp với các bộ phận hướng dẫn sinh 

viên tham gia nghiên cứu khoa học. 

7. Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động của Nhà trường.  

8. Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên 

cứu khoa học thuộc chuyên môn do Khoa đảm nhiệm. 

9. Triển khai và phối hợp với các bộ phận trong Nhà trường thực hiện các hoạt 

động liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo; 

10. Tham gia tư vấn chuyên môn về lĩnh vực Khoa phụ trách; 

11. Xây dựng kế hoạch quản lý, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội 

ngũ công chức, viên chức, người lao động của Khoa; 
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12. Ký hoặc hủy bỏ hợp đồng đối với giảng viên hợp đồng. Hỗ trợ, giúp đỡ các 

trợ giảng, giảng viên tập sự trở thành giảng viên chính thức; 

13. Tham gia quản lý học tập, rèn luyện của sinh viên; 

14. Phối hợp với các bộ phận chức năng của Nhà trường tổ chức thực hiện công 

tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên. 

15. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa.  

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 

 

XVII. KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH; KHOA BẢO HỘ LAO ĐỘNG; 

KHOA XÃ HỘI HỌC; KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI; KHOA KẾ TOÁN; KHOA 

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC; KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG; KHOA LUẬT 

A. Chức năng: Khoa Quản trị kinh doanh, khoa Bảo hộ lao động, khoa Xã hội 

học, khoa Công tác xã hội, khoa Kế toán, khoa Quản trị nhân lực, Khoa Luật, Khoa 

Tài chính – Ngân hàng có chức năng quản lý chuyên môn về đào tạo, khoa học và 

công nghệ của một số ngành, chuyên ngành đào tạo và quản lý toàn diện sinh viên 

chính quy học các ngành, chuyên ngành đào tạo được Hiệu trưởng giao. 

B. Nhiệm vụ: Khoa Quản trị kinh doanh, khoa Bảo hộ lao động, khoa Xã hội 

học, khoa Công tác xã hội, khoa Kế toán, khoa Quản trị nhân lực, Khoa Luật, Khoa 

Tài chính – Ngân hàng có các nhiệm vụ: 

1. Đề xuất Hiệu trưởng về cải tiến nội dung chương trình, phát triển các chuyên 

ngành đào tạo. 

2. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của các học 

phần được phân công trong chương trình đào tạo và thực hiện kế hoạch giảng dạy 

chung của Nhà trường.  

3. Xây dựng và thường xuyên cập nhật, điều chỉnh đề cương chi tiết các học 

phần được phân công trong chương đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường; Biên soạn 

giáo trình, tài liệu tham khảo được Hiệu trưởng Nhà trường giao; 

4. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các 

hoạt động học thuật ( dự giờ, bình giảng...) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; 

5. Tham gia coi thi; xây dựng đề thi hoặc bộ đề thi các học phần; thực hiện 

chấm kiểm tra, thi hết môn; quản lý điểm kiểm tra, điểm thi các học phần trong 

chương trình đào tạo do Khoa phụ trách và thực hiện công tác giáo vụ khác;  
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6. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 

thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ phù hợp với chuyên môn khi được Nhà trường giao. 

Tích cực, chủ động đề xuất với Nhà trường tham gia các Hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên 

quan. Phối hợp với các bộ phận hướng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học. 

7. Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động của Nhà trường.  

8. Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên 

cứu khoa học thuộc chuyên môn do Khoa đảm nhiệm. 

9. Triển khai và phối hợp với các bộ phận trong Nhà trường thực hiện các hoạt 

động liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo; 

10. Tham gia tư vấn chuyên môn về lĩnh vực Khoa phụ trách; 

11. Xây dựng kế hoạch quản lý, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội 

ngũ viên chức, người lao động của Khoa; 

12. Ký hoặc hủy bỏ hợp đồng đối với giảng viên hợp đồng. Hỗ trợ, giúp đỡ các 

trợ giảng, giảng viên tập sự trở thành giảng viên chính thức; 

13. Quản lý toàn diện việc học tập, rèn luyện của sinh viên trong Khoa, kịp thời 

nắm bắt việc học tập và rèn luyện của sinh viên; thực hiện cố vấn học tập; 

14. Phối hợp với các bộ phận chức năng của Nhà trường tổ chức thực hiện công 

tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên. 

15. Tổ chức bộ máy Ban cán sự lớp, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong 

các lớp, theo dõi giúp đỡ Ban cán sự và các tổ chức đoàn thể của lớp hoạt động tốt, 

nhằm quản lý quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên. Nhận xét kết quả học tập, 

thực tập, rèn luyện của sinh viên.  

16. Hàng năm, định kỳ phối hợp với các phòng chức năng đề nghị Hiệu trưởng: 

Đánh giá phân loại rèn luyện sinh viên; xét thi đua khen thưởng; kỉ luật, thực hiện chế 

độ chính sách (học bổng khuyến khích; trợ cấp xã hội; miễn giảm học phí) theo qui 

định, qui chế của Nhà nước, Bộ giáo dục và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đối 

với sinh viên thuộc Khoa quản lí. 

17. Tổ chức, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, viết khóa luận, chuyên 

đề tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp. Báo cáo điều kiện dự thi tốt nghiệp và tổ 

chức thi tốt nghiệp cho các khóa, lớp thuộc khoa phụ trách. 

18. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Khoa.  

19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 
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XVIII. BỘ MÔN NGOẠI NGỮ; BỘ MÔN KHOA HỌC CƠ BẢN; BỘ MÔN 

THỂ DỤC - QUÂN SỰ; BỘ MÔN TIN HỌC; BỘ MÔN KINH TẾ. 

A. Chức năng: Bộ môn Ngoại ngữ; bộ môn Khoa học cơ bản; bộ môn Thể dục 

-  Quân sự; bộ môn Tin học, bộ môn Kinh tế (gọi tắt là bộ môn) có chức năng quản lý 

chuyên môn về đào tạo; khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chuyên môn do Hiệu 

trưởng giao. 

B. Nhiệm vụ: Bộ môn Ngoại ngữ; bộ môn Khoa học cơ bản; bộ môn Thể dục -  

Quân sự; bộ môn Tin học, bộ môn Kinh tế có các nhiệm vụ: 

1. Đề xuất Hiệu trưởng về cải tiến nội dung chương trình các học phần được giao. 

2. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy của các học 

phần được phân công trong chương trình đào tạo và thực hiện kế hoạch giảng dạy 

chung của Nhà trường.  

3. Xây dựng và thường xuyên cập nhật, điều chỉnh đề cương chi tiết các học 

phần được phân công trong chương đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường; Biên soạn 

giáo trình, tài liệu tham khảo được Hiệu trưởng Nhà trường giao. 

4. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, tổ chức các 

hoạt động học thuật ( dự giờ, bình giảng...) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. 

5. Tham gia coi thi; xây dựng đề thi hoặc bộ đề thi các học phần; thực hiện 

chấm kiểm tra, thi hết môn; quản lý điểm kiểm tra, điểm thi các học phần trong 

chương trình đào tạo do bộ môn phụ trách và thực hiện công tác giáo vụ khác.  

6. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ; thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ phù hợp với chuyên môn khi 

được Nhà trường giao. Tích cực, chủ động đề xuất với Nhà trường tham gia các Hội 

nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan. Phối hợp với các bộ phận hướng dẫn sinh 

viên tham gia nghiên cứu khoa học. 

7. Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động của Nhà trường.  

8. Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên 

cứu khoa học thuộc chuyên môn do bộ môn đảm nhiệm. 

9. Triển khai và phối hợp với các bộ phận trong Nhà trường thực hiện các hoạt 

động liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo. 

10. Tham gia tư vấn chuyên môn về lĩnh vực bộ môn phụ trách. 
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11. Xây dựng kế hoạch quản lý, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội 

ngũ viên chức, người lao động của bộ môn. 

12. Ký hoặc hủy bỏ hợp đồng đối với giảng viên hợp đồng. Hỗ trợ, giúp đỡ các 

trợ giảng, giảng viên tập sự trở thành giảng viên chính thức. 

13. Tham gia quản lý học tập, rèn luyện của sinh viên. 

14. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộ môn.  

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 

 

17. TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 

A. Chức năng: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học có chức năng tổ chức, quản lý 

toàn diện các hoạt động đào tạo ngoại ngữ, tin học theo quy định của pháp luật nhằm 

nâng cao chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu; giải quyết việc làm; tăng nguồn 

thu cho Nhà trường. 

B. Nhiệm vụ: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học có các nhiệm vụ: 

1. Ban hành các nội quy, quy định, quyết định quản lý nội bộ Trung tâm trên cơ 

sở cụ thể hóa những quy định của Nhà nước và Nhà trường, nhằm đảm bảo việc điều 

hành, kiểm tra, giám sát có hiệu quả. 

2. Đề xuất với Hiệu trưởng về tuyển dụng lao động, điều chỉnh bộ máy nhân sự 

hiện có của Trung tâm khi cần thiết nhằm phát huy hiệu quả hoạt động và phù hợp với 

vị trí, năng lực của từng cán bộ, giảng viên và nhân viên trực thuộc Trung tâm. 

3. Tổ chức tuyển sinh các khóa lớp hoặc liên kết với các cơ sở đào tạo về đào 

tạo ngoại ngữ, tin học theo quy định của pháp luật. 

4. Phối hợp với Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn Tin học của Trường Đại học Công 

đoàn xây dựng chương trình, tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ về ngoại 

ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ , tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học. 

5. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học cho các học viên của trung 

tâm đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo. 

6. Thực hiện các dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên 

dịch, liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin cho các cán bộ viên chức trong,  

ngoài trường và các đối tượng khác. 
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7. Cung cấp giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập theo quy định của Bộ giáo 

dục và Đào tạo, hoặc các tài liệu khác không trái với các quy định của pháp luật. 

8. Thực hiện việc thu học phí và thanh toán các khoản chi theo quy định của 

Hiệu trưởng dưới sự kiểm soát của Nhà trường thông qua phòng Tài vụ. Quản lý và sử 

dụng kinh phí do Nhà trường trích lại từ nguồn thu của Trung tâm theo quy định của 

Hiệu trưởng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm. 

9. Quản lý người học theo quy định. 

10. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm.  

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao. 

 

CHƯƠNG III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các văn 

bản liên quan trước đây. Công chức, viên chức, người lao động của Nhà trường có 

trách nhiệm thực hiện quy chế này. 

Trong quá trình thực hiện, nếu thấy cần bổ sung, sửa đổi các bộ phận báo cáo 

để Hiệu trưởng quyết định. 

 

       HIỆU TRƯỞNG 

 


