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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

KHOA KHTN-CN 

 

Số:  16  /KH-KHTN-CN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Sơn La, ngày 05  tháng 10 năm 2021    

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG WEBSITE 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

 Căn cứ vào Kế hoạch năm học số 07/KH-KHTN-CN, ngày 28/6/2021 của Khoa 

Khoa học Tự nhiên Công nghệ; 

 Căn cứ vào Quyết định số 12 /QĐ-KHTN-CN ngày 04/10/2021 V/v thành lập 

Ban quản trị website năm học 2021 – 2022. 

 Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ xây dựng Kế hoạch hoạt động website 

của Khoa năm học 2021 – 2022 như sau:  

 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức hoạt động website của Khoa nhằm phục vụ cho việc triển khai một cách 

hệ thống các văn bản, quy định của Nhà trường, của khoa; tuyên truyền tầm nhìn, sứ 

mạng, giá trị cốt lõi, triết lý đào tạo của Trường đến cán bộ, giảng viên, sinh viên trong 

khoa để thực hiện. 

Góp phần cung cấp thông tin về các mặt hoạt động của Khoa tới toàn thể giảng 

viên, sinh viên trong Khoa và những người quan tâm. 

Nhằm tăng cường việc khai thác, trao đổi thông tin giữa các cán bộ, giảng viên, 

sinh viên trong toàn Khoa; Tạo cầu nối giữa các thế hệ giảng viên và sinh viên trong 

Khoa. 

Quảng bá hình ảnh của Khoa thông qua các hoạt động nhằm nâng tầm và vị thế 

của Khoa trong việc giới thiệu, tư vấn tuyển sinh. 

2. Yêu cầu 

Giảng viên, sinh viên trong khoa là cộng tác viên viết bài đăng website. Đối với 

giảng viên có bài viết đăng website của khoa sẽ được tính tiết thực hiện nhiệm vụ và 

quy ra tiết chuẩn; đối với sinh viên có bài đăng website của khoa sẽ được tính cộng điểm 

rèn luyện. Việc tham gia viết tin, bài cho website, sử dụng website để thực hiện công 

tác quảng bá tuyển sinh là trách nhiệm của giảng viên, sinh viên trong đơn vị. 

Giảng viên, sinh viên truy cập website của khoa để cập nhật tin hoạt động của 

đơn vị; nghiên cứu và sử dụng các văn bản quy định, biểu mẫu, đơn từ theo quy định; 

cập nhật các nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên phục vụ cho công tác trao 

đổi, nâng cao chất lượng chuyên môn dạy và học. 

Các nội dung đăng tải trên website phải phong phú, đa dạng, bao quát tất cả các 

hoạt động của Khoa.   
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Các bài đăng tải trên Website phải được Ban quản trị kiểm duyệt. 

 

II. NỘI DUNG 

1. Ban quản trị và Tổ giúp việc website: 

1.1. Ban quản trị website 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Hoàng Ngọc Anh Trưởng Khoa Trưởng Ban 

2 Đặng Xuân Hoàng Giảng viên Ủy viên 

 

1.2. Tổ giúp việc website 

STT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ 

1 Vũ Thái Sơn Giảng viên Ủy viên 

2 Nguyễn Văn Hải Giảng viên Ủy viên 

 

2. Phân công công việc cụ thể của Ban quản trị và Tổ giúp việc website: 

STT Họ và tên Nhiệm vụ Công việc phụ trách 

1 Hoàng Ngọc Anh Trưởng Ban 

Phụ trách chung, quản trị website, 

kiểm duyệt các nội dung đăng tin bào 

lên website 

2 Đặng Xuân Hoàng Ủy viên 
Thống kê, đăng nội dung các bài viết 

đã được phê duyệt lên website.  

3 Vũ Thái Sơn Ủy viên 
Phụ trách chụp ảnh tư liệu cho các bài 

viết đăng tin lên website; 

4 Nguyễn Văn Hải Ủy viên 

Quản lý trang mạng xã hội của Khoa, 

đăng các bài viết, thông tin đã được 

phê duyệt lên trang hoặc nhóm 

Facebook của Khoa. Tham gia đăng 

bài viết lên website của Khoa khi cần 

thiết. 

 

3. Nội dung đăng tải trên Website 

- Thông tin về các chương trình, kế hoạch của Khoa, Nhà trường. 

- Công bố công trình nghiên cứu, các sáng tác của cán bộ, giảng viên và sinh viên 

trong Khoa. 

- Giới thiệu các công trình nghiên cứu, các ấn phẩm, sách báo, phim ảnh phù hợp 

với đặc thù đơn vị. 

- Cung cấp các vấn đề tin tức, thời sự trong nước và thế giới. 

- Tổng kết các hoạt động của đơn vị. 

- Thông tin về các hoạt động của Khoa, Nhà trường. 

Kế hoạch đăng tin, bài theo từng tháng cụ thể như sau:  
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STT 
Thời 

gian 

Số 

lượng 

tin/bài 

Nội dung cụ thể 

Bộ phận viết 

tin bài 

1 Tháng 

8/2021 

4 - Đăng lịch công tác hàng tuần 

-  Đăng thông báo, chương trình, kế hoạch của 

Khoa và các tổ chức đoàn thể, cụ thể:  

+ Thông tin kế hoạch triển khai năm học 

2021 – 2022. 

+ Tin về kết quả tuyển sinh năm 2021. 

+ Tin về các buổi họp Khoa, Sinh hoạt 

chuyên đề. 

+ Tin về phát triển Đảng (nếu có) 

+ Tin hoạt động Công đoàn 

+ Tin về các hoạt động khác. 

- Đăng thông tin về các hoạt động học tập, rèn 

luyện của sinh viên:  

+ Tin về thi kết thúc học kỳ phụ 

+ Tin về những tấm gương sinh viên học 

tập và rèn luyện tốt 

+ Các tin bài khác liên quan 

- Đăng thông tin về hoạt động chuyên môn, 

NCKH:  

+ Công bố công trình nghiên cứu, các sáng tác 

của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong 

Khoa 

+ Tin bài về các buổi seminar, hội thảo, hội 

nghị chuyên ngành của các bộ môn. 

+ Tin bài về các hoạt động của Bộ môn (tổ 

chức các cuộc thi, hội nghị học tốt, ...) 

+ Các tin bài khác liên quan. 

- Đăng thông tin về hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng:  

+ Tin bài về các hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng trong tháng (nếu có). 

- Đăng thông tin về các hoạt động chào mừng 

các ngày lễ trong tháng:  

+ Kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng 8 

thành công (19/8/1945 – 19/8/2021). 

+ Thông tin về tình hình thời sự trong nước 

và quốc tế về lĩnh vực giáo dục. 

- BCN Khoa: 1 

tin/bài/thông 

báo/kế hoạch 

- Các bộ môn, 

mỗi bộ môn ít 

nhất 1 tin/bài; 

- Liên chi 

đoàn: 1 tin/bài 

- Chi đoàn 

GV-CB: 1 

tin/bài 

 

2 Tháng 

9/2021 

6 - Đăng lịch công tác hàng tuần 

-  Đăng thông báo, chương trình, kế hoạch của 

Khoa và các tổ chức đoàn thể, cụ thể:  

- BCN Khoa: 1 

tin/bài/thông 

báo/kế hoạch 
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STT 
Thời 

gian 

Số 

lượng 

tin/bài 

Nội dung cụ thể 

Bộ phận viết 

tin bài 

+ Tin về các buổi họp Khoa 

+ Tin hoạt động của Chi đoàn GV-CB, 

Liên chi đoàn  

+ Tin về phát triển Đảng (nếu có) 

+ Tin hoạt động Công đoàn 

+ Tin về các hoạt động khác. 

- Đăng thông tin về các hoạt động học tập, rèn 

luyện của sinh viên:  

+ Tin về những tấm gương sinh viên học 

tập và rèn luyện tốt 

+ Các tin bài khác liên quan 

- Đăng thông tin về hoạt động chuyên môn, 

NCKH:  

+ Công bố công trình nghiên cứu, các sáng tác 

của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong 

Khoa 

+ Tin bài về các buổi seminar, hội thảo, hội 

nghị chuyên ngành của các bộ môn. 

+ Tin bài về các hoạt động của Bộ môn (tổ 

chức các cuộc thi, hội nghị học tốt, hội 

thi sinh viên yêu thích bộ môn...) 

+ Các tin bài khác liên quan. 

- Đăng thông tin về hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng:  

+ Tin bài về các hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng trong tháng (nếu có). 

- Đăng thông tin về các hoạt động chào mừng 

các ngày lễ trong tháng:  

+ Kỷ niệm 76 Ngày Quốc khánh nước 

CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 

2/9/2021). 

+ Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 

18/11/2021). 

+ Thông tin về tình hình thời sự trong nước 

và quốc tế về lĩnh vực giáo dục. 

- Các bộ môn, 

mỗi bộ môn ít 

nhất 1 tin/bài; 

- Liên chi 

đoàn: 1 tin/bài 

- Các lớp sinh 

viên: 1 tin/bài 

(do CVHT phụ 

trách phân 

công SV viết 

tin, bài) 

 

3 Tháng 

10/2021 

6 - Đăng lịch công tác hàng tuần 

-  Đăng thông báo, chương trình, kế hoạch của 

Khoa và các tổ chức đoàn thể, cụ thể:  

+ Tin về các buổi họp Khoa 

- BCN Khoa: 1 

tin/bài/thông 

báo/kế hoạch 
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STT 
Thời 

gian 

Số 

lượng 

tin/bài 

Nội dung cụ thể 

Bộ phận viết 

tin bài 

+ Tin hoạt động của Chi đoàn GV-CB, 

Liên chi đoàn 

+ Tin về phát triển Đảng (nếu có) 

+ Tin hoạt động Công đoàn 

+ Tin về các hoạt động khác. 

- Đăng thông tin về các hoạt động học tập, rèn 

luyện của sinh viên:  

+ Tin về những tấm gương sinh viên học 

tập và rèn luyện tốt 

+ Các tin bài khác liên quan 

- Đăng thông tin về hoạt động chuyên môn, 

NCKH:  

+ Công bố công trình nghiên cứu, các sáng tác 

của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong 

Khoa 

+ Tin bài về các buổi seminar, hội thảo, hội 

nghị chuyên ngành của các bộ môn. 

+ Tin bài về các hoạt động của Bộ môn (tổ 

chức các cuộc thi, hội nghị học tốt, hội 

thi sinh viên yêu thích bộ môn...) 

+ Các tin bài khác liên quan. 

- Đăng thông tin về hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng:  

+ Tin bài về các hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng trong tháng (nếu có). 

- Đăng thông tin về các hoạt động chào mừng 

các ngày lễ trong tháng:  

+ Kỷ niệm 67 năm Ngày Giải phóng Thủ 

đô (10/10/1954 - 10/10/2021). 

+ Kỷ niệm 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 

(20/10/2010 – 20/10/2021). 

+ Thông tin về tình hình thời sự trong nước 

và quốc tế về lĩnh vực giáo dục. 

+  

- Các bộ môn, 

mỗi bộ môn ít 

nhất 1 tin/bài; 

- Liên chi 

đoàn: 1 tin/bài 

- Các lớp sinh 

viên: 1 tin/bài 

(do CVHT phụ 

trách phân 

công SV viết 

tin, bài) 

 

4 Tháng 

11/2021 

6 - Đăng lịch công tác hàng tuần 

- Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm 60 năm thành 

lập Trường Đại học Tây Bắc. 

-  Đăng thông báo, chương trình, kế hoạch của 

Khoa và các tổ chức đoàn thể, cụ thể:  

+ Tin về các buổi họp Khoa 

- BCN Khoa: 1 

tin/bài/thông 

báo/kế hoạch 

- Các bộ môn, 

mỗi bộ môn ít 

nhất 1 tin/bài; 
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STT 
Thời 

gian 

Số 

lượng 

tin/bài 

Nội dung cụ thể 

Bộ phận viết 

tin bài 

+ Tin hoạt động của Chi đoàn GV-CB, 

Liên chi đoàn  

+ Tin về phát triển Đảng (nếu có) 

+ Tin hoạt động Công đoàn 

+ Tin về các hoạt động khác. 

- Đăng thông tin về các hoạt động học tập, rèn 

luyện của sinh viên:  

+ Tin về những tấm gương sinh viên học 

tập và rèn luyện tốt 

+ Tin bài về hoạt động chào mừng ngày 

Nhà giáo Việt Nam của sinh viên trong 

Khoa. 

+ Các tin bài khác liên quan 

- Đăng thông tin về hoạt động chuyên môn, 

NCKH:  

+ Công bố công trình nghiên cứu, các sáng tác 

của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong 

Khoa 

+ Tin bài về các buổi seminar, hội thảo, hội 

nghị chuyên ngành của các bộ môn. 

+ Tin bài về các hoạt động của Bộ môn (tổ 

chức các cuộc thi, hội nghị học tốt, hội 

thi sinh viên yêu thích bộ môn...) 

+ Các tin bài khác liên quan. 

- Đăng thông tin về hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng:  

+ Tin bài về các hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng trong tháng (nếu có). 

+ Tin bài về hoạt động Tổ chức Kỷ niệm 

20 năm Đào tạo Đại học của Trường Đại 

học Tây Bắc (2001-2021). 

- Đăng thông tin về các hoạt động chào mừng 

các ngày lễ trong tháng:  

+ Kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt 

Nam (20/11/1982-20/11/2021). 

+ Kỷ niệm 20 năm Đào tạo Đại học của 

Trường Đại học Tây Bắc. 

+ Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Hội 

Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 

23/11/2021) 

- Liên chi 

đoàn: 2 tin/bài 

- Các lớp sinh 

viên: 1 tin/bài 

(do CVHT phụ 

trách phân 

công SV viết 

tin, bài) 
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STT 
Thời 

gian 

Số 

lượng 

tin/bài 

Nội dung cụ thể 

Bộ phận viết 

tin bài 

+ Thông tin về tình hình thời sự trong nước 

và quốc tế về lĩnh vực giáo dục. 

5 Tháng 

12/2021 

4 - Đăng lịch công tác hàng tuần 

-  Đăng thông báo, chương trình, kế hoạch của 

Khoa và các tổ chức đoàn thể, cụ thể:  

+ Tin về các buổi họp Khoa, 

+ Tin hoạt động của Chi đoàn GV-CB, 

Liên chi đoàn  

+ Tin về phát triển Đảng (nếu có) 

+ Tin hoạt động Công đoàn 

+ Tin về các hoạt động khác. 

- Đăng thông tin về các hoạt động học tập, rèn 

luyện của sinh viên:  

+ Tin về những tấm gương sinh viên học 

tập và rèn luyện tốt 

+ Thông tin về hoạt động ôn tập chuẩn bị 

thi kết thúc học phần của sinh viên, rèn 

luyện NVSP của sinh viên. 

+ Các tin bài khác liên quan 

- Đăng thông tin về hoạt động chuyên môn, 

NCKH:  

+ Công bố công trình nghiên cứu, các sáng tác 

của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong 

Khoa 

+ Tin bài về các buổi seminar, hội thảo, hội 

nghị chuyên ngành của các bộ môn. 

+ Tin bài về các hoạt động của Bộ môn (tổ 

chức các cuộc thi, hội nghị học tốt, hội 

thi sinh viên yêu thích bộ môn...) 

+ Các tin bài khác liên quan. 

- Đăng thông tin về hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng:  

+ Tin bài về các hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng trong tháng (nếu có). 

- Đăng thông tin về các hoạt động chào mừng 

các ngày lễ trong tháng:  

+ Kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống 

HIV/AIDS (01/12/2021). 

- BCN Khoa: 1 

tin/bài/thông 

báo/kế hoạch 

- Các bộ môn, 

mỗi bộ môn ít 

nhất 1 tin/bài; 

- Liên chi 

đoàn: 1 tin/bài 

- Các lớp sinh 

viên: 1 tin/bài 

(do CVHT phụ 

trách phân 

công SV viết 

tin, bài) 
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STT 
Thời 

gian 

Số 

lượng 

tin/bài 

Nội dung cụ thể 

Bộ phận viết 

tin bài 

+ Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân 

đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 

22/12/2021). 

Thông tin về tình hình thời sự trong nước và 

quốc tế về lĩnh vực giáo dục. 

6 Tháng 

1/2022 

4 - Đăng lịch công tác hàng tuần 

-  Đăng thông báo, chương trình, kế hoạch của 

Khoa và các tổ chức đoàn thể, cụ thể:  

+ Tin về các buổi họp Khoa, 

+ Tin hoạt động của Chi đoàn GV-CB, 

Liên chi đoàn  

+ Tin về phát triển Đảng (nếu có) 

+ Tin hoạt động Công đoàn 

+ Tin về các hoạt động khác. 

- Đăng thông tin về các hoạt động học tập, rèn 

luyện của sinh viên:  

+ Tin về những tấm gương sinh viên học 

tập và rèn luyện tốt 

+ Tin, bài về kết quả thi, rèn luyện của sinh 

viên 

+ Các tin bài khác liên quan 

- Đăng thông tin về hoạt động chuyên môn, 

NCKH:  

+ Công bố công trình nghiên cứu, các sáng tác 

của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong 

Khoa 

+ Tin bài về các buổi seminar, hội thảo, hội 

nghị chuyên ngành của các bộ môn. 

+ Tin bài về các hoạt động của Bộ môn (tổ 

chức các cuộc thi, hội nghị học tốt, hội 

thi sinh viên yêu thích bộ môn...) 

+ Các tin bài khác liên quan. 

- Đăng thông tin về hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng:  

+ Tuyên truyền các hoạt động ngày học 

sinh, sinh viên Việt Nam 09/01/2021. 

+ Tin bài về các hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng trong tháng (nếu có). 

- Đăng thông tin về tình hình thời sự trong nước 

và quốc tế về lĩnh vực giáo dục. 

- BCN Khoa: 1 

tin/bài/thông 

báo/kế hoạch 

- Các bộ môn, 

mỗi bộ môn ít 

nhất 1 tin/bài; 

- Các lớp sinh 

viên: 1 tin/bài 

(do CVHT phụ 

trách phân 

công SV viết 

tin, bài) 
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STT 
Thời 

gian 

Số 

lượng 

tin/bài 

Nội dung cụ thể 

Bộ phận viết 

tin bài 

7 Tháng 

2/2022 

4 - Đăng lịch công tác hàng tuần 

-  Đăng thông báo, chương trình, kế hoạch của 

Khoa và các tổ chức đoàn thể, cụ thể:  

+ Tin về các buổi họp Khoa, 

+ Tin hoạt động của Chi đoàn GV-CB, 

Liên chi đoàn  

+ Tin về phát triển Đảng (nếu có) 

+ Tin hoạt động Công đoàn 

+ Tin về các hoạt động khác. 

- Đăng thông tin về các hoạt động học tập, rèn 

luyện của sinh viên:  

+ Tin về những tấm gương sinh viên học 

tập và rèn luyện tốt 

+ Các tin bài khác liên quan 

- Đăng thông tin về hoạt động chuyên môn, 

NCKH:  

+ Công bố công trình nghiên cứu, các sáng tác 

của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong 

Khoa 

+ Tin bài về các buổi seminar, hội thảo, hội 

nghị chuyên ngành của các bộ môn. 

+ Tin bài về các hoạt động của Bộ môn (tổ 

chức các cuộc thi, hội nghị học tốt, hội 

thi sinh viên yêu thích bộ môn...) 

+ Các tin bài khác liên quan. 

- Đăng thông tin về hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng:  

+ Tin bài về các hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng trong tháng (nếu có). 

- Đăng thông tin về các hoạt động chào mừng 

các ngày lễ trong tháng:  

+ Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-

3/2/2021). 

+ Thông tin về tình hình thời sự trong nước 

và quốc tế về lĩnh vực giáo dục. 

- BCN Khoa: 1 

tin/bài/thông 

báo/kế hoạch 

- Các bộ môn, 

mỗi bộ môn ít 

nhất 1 tin/bài; 

- Liên chi 

đoàn: 1 tin/bài 

 

8 Tháng 

3/2022 

5 - Đăng lịch công tác hàng tuần 

-  Đăng thông báo, chương trình, kế hoạch của 

Khoa và các tổ chức đoàn thể, cụ thể:  

+ Tin về các buổi họp Khoa 

- BCN Khoa: 1 

tin/bài/thông 

báo/kế hoạch 
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STT 
Thời 

gian 

Số 

lượng 

tin/bài 

Nội dung cụ thể 

Bộ phận viết 

tin bài 

+ Tin hoạt động của Chi đoàn GV-CB, 

Liên chi đoàn  

+ Tin về phát triển Đảng (nếu có) 

+ Tin hoạt động Công đoàn 

+ Tin về các hoạt động khác. 

- Đăng thông tin về các hoạt động học tập, rèn 

luyện của sinh viên:  

+ Tin về những tấm gương sinh viên học 

tập và rèn luyện tốt 

+ Các tin bài khác liên quan 

- Đăng thông tin về hoạt động chuyên môn, 

NCKH:  

+ Công bố công trình nghiên cứu, các sáng tác 

của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong 

Khoa 

+ Tin bài về các buổi seminar, hội thảo, hội 

nghị chuyên ngành của các bộ môn. 

+ Tin bài về các hoạt động của Bộ môn (tổ 

chức các cuộc thi, hội nghị học tốt, hội 

thi sinh viên yêu thích bộ môn...) 

+ Các tin bài khác liên quan. 

- Đăng thông tin về hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng:  

+ Tin bài về các hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng trong tháng (nếu có). 

- Đăng thông tin về các hoạt động chào mừng 

các ngày lễ trong tháng:  

+ Kỷ niệm 90 năm Ngày Ngày thành lập 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 

26/03/2021). 

+ Thông tin về tình hình thời sự trong nước 

và quốc tế về lĩnh vực giáo dục. 

- Các bộ môn, 

mỗi bộ môn ít 

nhất 1 tin/bài; 

- Liên chi 

đoàn: 1 tin/bài 

 

9 Tháng 

4/2022 

5 - Đăng lịch công tác hàng tuần 

-  Đăng thông báo, chương trình, kế hoạch của 

Khoa và các tổ chức đoàn thể, cụ thể:  

 

+ Tin về các buổi họp Khoa 

+ Tin hoạt động của Chi đoàn GV-CB, 

Liên chi đoàn  

+ Tin về phát triển Đảng (nếu có) 

- BCN Khoa: 1 

tin/bài/thông 

báo/kế hoạch 

- Các bộ môn, 

mỗi bộ môn ít 

nhất 1 tin/bài; 

- Liên chi 

đoàn: 1 tin/bài 
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STT 
Thời 

gian 

Số 

lượng 

tin/bài 

Nội dung cụ thể 

Bộ phận viết 

tin bài 

+ Tin hoạt động Công đoàn 

+ Tin về các hoạt động khác. 

- Đăng thông tin về các hoạt động học tập, rèn 

luyện của sinh viên:  

+ Tin về những tấm gương sinh viên học 

tập và rèn luyện tốt 

+ Tin, bài về hoạt động rèn luyện NVSP. 

+ Các tin bài khác liên quan 

- Đăng thông tin về hoạt động chuyên môn, 

NCKH:  

+ Công bố công trình nghiên cứu, các sáng tác 

của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong 

Khoa 

+ Tin bài về các buổi seminar, hội thảo, hội 

nghị chuyên ngành của các bộ môn. 

+ Tin bài về các hoạt động của Bộ môn (tổ 

chức các cuộc thi, hội nghị học tốt, hội 

thi sinh viên yêu thích bộ môn...) 

+ Các tin bài khác liên quan. 

- Đăng thông tin về hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng:  

+ Tin bài về các hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng trong tháng (nếu có). 

- Đăng thông tin về các hoạt động chào mừng 

các ngày lễ trong tháng:  

+ Kỷ niệm 46 năm Ngày Ngày giải phóng 

miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2021). 

+ Thông tin về tình hình thời sự trong nước 

và quốc tế về lĩnh vực giáo dục. 

- Các lớp sinh 

viên: 1 tin/bài 

(do CVHT phụ 

trách phân 

công SV viết 

tin, bài) 

 

10 Tháng 

5/2022 

5 - Đăng lịch công tác hàng tuần 

-  Đăng thông báo, chương trình, kế hoạch của 

Khoa và các tổ chức đoàn thể, cụ thể:  

+ Tin về các buổi họp Khoa 

+ Tin hoạt động của Chi đoàn GV-CB, 

Liên chi đoàn  

+ Tin về phát triển Đảng (nếu có) 

+ Tin hoạt động Công đoàn 

+ Tin về các hoạt động khác. 

- Đăng thông tin về các hoạt động học tập, rèn 

luyện của sinh viên:  

- BCN Khoa: 1 

tin/bài/thông 

báo/kế hoạch 

- Các bộ môn, 

mỗi bộ môn ít 

nhất 1 tin/bài; 

- Liên chi 

đoàn: 1 tin/bài 

- Công đoàn 

Khoa: 1 tin/bài  
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STT 
Thời 

gian 

Số 

lượng 

tin/bài 

Nội dung cụ thể 

Bộ phận viết 

tin bài 

+ Tin về những tấm gương sinh viên học 

tập và rèn luyện tốt 

+ Các tin bài khác liên quan 

- Đăng thông tin về hoạt động chuyên môn, 

NCKH:  

+ Công bố công trình nghiên cứu, các sáng tác 

của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong 

Khoa 

+ Tin bài về các buổi seminar, hội thảo, hội 

nghị chuyên ngành của các bộ môn. 

+ Tin bài về các hoạt động của Bộ môn (tổ 

chức các cuộc thi, hội nghị học tốt, hội 

thi sinh viên yêu thích bộ môn...) 

+ Các tin bài khác liên quan. 

- Đăng thông tin về hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng:  

+ Tin bài về các hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng trong tháng (nếu có). 

- Đăng thông tin về các hoạt động chào mừng 

các ngày lễ trong tháng:  

+ Kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 

(1/5/2021). 

+ Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) 

+ Thông tin về tình hình thời sự trong nước 

và quốc tế về lĩnh vực giáo dục. 

11 Tháng 

6/2022 

4 - Đăng lịch công tác hàng tuần 

-  Đăng thông báo, chương trình, kế hoạch của 

Khoa và các tổ chức đoàn thể, cụ thể:  

+ Tin về các buổi họp Khoa 

+ Tin hoạt động của Chi đoàn GV-CB, 

Liên chi đoàn  

+ Tin về phát triển Đảng (nếu có) 

+ Tin hoạt động Công đoàn 

+ Tin về các hoạt động khác. 

- Đăng thông tin về các hoạt động học tập, rèn 

luyện của sinh viên:  

+ Tin về những tấm gương sinh viên học 

tập và rèn luyện tốt 

- BCN Khoa: 1 

tin/bài/thông 

báo/kế hoạch 

- Các bộ môn, 

mỗi bộ môn ít 

nhất 1 tin/bài; 

- Công đoàn 

Khoa: 1 tin/bài 

- Các lớp sinh 

viên: 1 tin/bài 

(do CVHT phụ 

trách phân 

công SV viết 

tin, bài) 
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STT 
Thời 

gian 

Số 

lượng 

tin/bài 

Nội dung cụ thể 

Bộ phận viết 

tin bài 

+ Hoạt động ôn tập chuẩn bị thi kết thúc 

học phần của sinh viên 

+ Cam kết kỳ thi nghiêm túc của sinh viên 

+ Các tin bài khác liên quan 

- Đăng thông tin về hoạt động chuyên môn, 

NCKH:  

+ Công bố công trình nghiên cứu, các sáng tác 

của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong 

Khoa 

+ Tin bài về các buổi seminar, hội thảo, hội 

nghị chuyên ngành của các bộ môn. 

+ Tin bài về các hoạt động của Bộ môn (tổ 

chức các cuộc thi, hội nghị học tốt, hội 

thi sinh viên yêu thích bộ môn...) 

+ Các tin bài khác liên quan. 

- Đăng thông tin về hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng:  

+ Tin bài về các hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng trong tháng (nếu có). 

+ Tin về các hoạt động hưởng ứng tháng 

hành động vì môi trường.  

- Đăng thông tin về các hoạt động chào mừng 

các ngày lễ trong tháng:  

+ Kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi 

(1/6/2021) và Ngày Gia đình Việt Nam 

(28/6/2021). 

+ Thông tin về tình hình thời sự trong nước 

và quốc tế về lĩnh vực giáo dục. 

 

12 Tháng 

7/2022 

4 - Đăng lịch công tác hàng tuần 

-  Đăng thông báo, chương trình, kế hoạch của 

Khoa và các tổ chức đoàn thể, cụ thể:  

+ Tin về các buổi họp Khoa 

+ Tin hoạt động của Chi đoàn GV-CB, 

Liên chi đoàn  

+ Tin về phát triển Đảng (nếu có) 

+ Tin hoạt động Công đoàn 

+ Tin về các hoạt động khác. 

- Đăng thông tin về các hoạt động học tập, rèn 

luyện của sinh viên:  

- BCN Khoa: 1 

tin/bài/thông 

báo/kế hoạch 

- Các bộ môn, 

mỗi bộ môn ít 

nhất 1 tin/bài; 

- Công đoàn 

Khoa: 1 tin/bài 

- Liên chi 

đoàn: 1 tin/bài 
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STT 
Thời 

gian 

Số 

lượng 

tin/bài 

Nội dung cụ thể 

Bộ phận viết 

tin bài 

+ Tin về những tấm gương sinh viên học 

tập và rèn luyện tốt 

+ Các tin bài khác liên quan 

- Đăng thông tin về hoạt động chuyên môn, 

NCKH:  

+ Công bố công trình nghiên cứu, các sáng tác 

của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong 

Khoa 

+ Tin bài về các buổi seminar, hội thảo, hội 

nghị chuyên ngành của các bộ môn. 

+ Tin bài về các hoạt động của Bộ môn (tổ 

chức các cuộc thi, hội nghị học tốt, hội 

thi sinh viên yêu thích bộ môn...) 

+ Các tin bài khác liên quan. 

- Đăng thông tin về hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng:  

+ Tin bài về các hoạt động kết nối và phục 

vụ cộng đồng trong tháng (nếu có). 

- Đăng thông tin về các hoạt động chào mừng 

các ngày lễ trong tháng:  

+ Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập công 

đoàn Việt Nam (29/7/1929 – 29/7/2021). 

+ Thông tin về tình hình thời sự trong nước 

và quốc tế về lĩnh vực giáo dục. 

 

 

4. Triển khai công việc 

- Trước học kỳ, cần triển khai kế hoạch xuống từng đơn vị trực thuộc như Liên 

chi đoàn, Công đoàn khoa, các Bộ môn… và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

thu thập tin tức, viết bài, đăng bài. Mỗi bộ môn ít nhất phải có 1 tin, bài đăng Website 

của Khoa trong 1 tháng. Các tổ chức khác trong Khoa phải có ít nhất 2 bài đăng trong 

1 quý lên website của Khoa. 

- Tiếp tục duy trì công tác viết bài tuyên truyền về các hoạt động của giảng viên 

và sinh viên trong Khoa. 

- Tổ chức tập huấn kỹ năng viết bài tới các giảng viên và sinh viên trong khoa, 

đặc biệt là những cộng tác viên thường xuyên viết bài cho website Khoa. 

- Tăng cường sưu tầm những nội dung từ những nguồn khác phục vụ cho các 

hoạt động của Khoa, trong đó chú trọng những nội dung mang tính rèn luyện chuyên 

môn, nghiệp vụ gắn với việc nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo. 
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- Thường xuyên cập nhật thông tin giới thiệu về Khoa, Nhà trường để phục vụ 

trong việc giới thiệu, tư vấn tuyển sinh. 

- Cần tìm kiếm, bồi dưỡng và giao nhiệm vụ thêm cho những giảng viên, sinh 

viên để viết bài tuyên truyềnn về các hoạt động trong từng bộ phận trực thuộc Khoa. 

- Trang bị thêm những trang thiết bị cần thiết để phục vụ việc thu thập tin tức, 

hình ảnh, video… để viết bài cho website Khoa và Trường. 

5. Kinh phí 

 Kinh phí cho hoạt động tổ chức Website được chi theo bản Dự toán kinh phí chi 

tiết theo từng hoạt động năm học 2021 – 2022 của Khoa đã được phê duyệt kèm theo 

Quyết định số    /QĐ-ĐHTB ngày   tháng   năm 2021 của Hiệu Trưởng Trường Đại học 

Tây Bắc.   

 Các mục chi: Chi thù lao cho ban Quản trị Website và nhuận bút cho các bài viết.  

 Nguồn kinh phí: Theo kế hoạch kinh phí đã được Ban Giám hiệu duyệt, cụ thể 

như sau: 

Mục Nội dung 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Định mức 

(đồng) 

Thành tiền  

(đồng) 

1 Hỗ trợ quản trị website Tháng 12 100.000 đ 1.200.000 đ 

2 Nhuận bút tin, bài  Tin, Bài 57 30.000 đ 1.710.000 đ 

Tổng:   2.910.000 đ 

Bằng chữ: Hai triệu chín trăm mười nghìn đồng chẵn 

 

Nơi nhận: 

- Các bộ môn; 

- BCH Công đoàn Khoa; 

- BCH Liên chi đoàn; Các chi đoàn trực 

thuộc; 

- CVHT các lớp; 

- Đăng Website; 

- Lưu VP Khoa;  

TRƯỞNG KHOA 
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