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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

KHOA KHTN – CN  

 

Số:  19 /KH -KHTN - CN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Sơn La, ngày 28 tháng 10 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021 

VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2021 

 

 Ngày 28/10/2021 Khoa Khoa học Tự nhiên – Công nghệ dưới sự chủ trì của 

TS. Hoàng Ngọc Anh – Trưởng khoa đã họp để tổng kết công tác tháng 10/2021 và đề 

ra kế hoạch công tác tháng 11/2021. Sau khi thảo luận, đã thống nhất các nội dung cơ 

bản sau: 

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021 

1.1. Công tác chính trị tư tưởng 

- Tuyên truyền về ngày TLHPNVN 20/10 và năm học mới 2021 – 2022. 

- Tiếp tục giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, pháp luật cho sinh viên;  

- Thực hiện tốt 10 điều văn hóa công sở của Trường Đại học Tây Bắc. 

 - Thông tin đến cán bộ, đảng viên một số chủ trương của Đảng ủy chỉ đạo trong 

tháng 10/2021:  

` + Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid 19. Học trực tiếp từ 

11/10 

 + Đón SV K62 nhập trường.   

1.2. Công tác tổ chức, lãnh đạo, điều hành 

 - Tiếp tục lãnh đạo các Bộ môn thực hiện tốt kế hoạch học kỳ I năm học 2021 – 

2022 từ 30/8/2021. 

1.3. Công tác đào tạo, khảo thí, ngoại khóa, nghiệp vụ 

- Bắt đầu dạy - học học kỳ I, năm học 2021 – 2022 từ 30/8/2021 cho các khóa 

K59, 60, 61 bằng hình thức online. Và trực tiến đối với các ngành Lý, Hóa, Sinh. 

- Thực hiện việc dạy học trực tiếp từ 11/10 

- CVHT rà soát tình hình SV thi lại, còn nợ môn, định hướng NCKH, khóa luận, 

rèn luyện NVSP, rèn nghề. 

+ Các bộ môn nghiên cứu, hướng dẫn NVSP cho K59, K60. 

+ BCH LCH nghiên cứu hướng dẫn NVSP cho SV K61, K62. 

- Các bộ môn, GV kiểm tra TKB và thực hiện đúng TKB đã được phê duyệt. 

Thực hiện linh hoạt giữa dạy trực tiếp và Online. 

- Triển khai thực hiện hướng dẫn SV làm khóa luận, NCKH (Các phó bộ môn lập 

DS và gửi cho đồng chí Thu để tổng hợp theo dõi. 

- Các bộ môn triển khai seminar với chủ để: Đổi mới PPDH, kiểm tra đánh giá 

SV bằng hình thức online.  

- Chủ động đổi mới việc rèn luyện NVSP, rèn nghề bằng hình thức online.   

- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập các lớp cao học. 
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- Tổ chức tuyển sinh cao học K10. 

- Tham gia tập huấn xây dựng chương trình đào tạo đảm bảo chất lượng do 

Trường Đại học Đà Nẵng tập huấn. 

         - Đón tiếp SV mới K62 nhập học 30/9 – học GDQP 4/10 (nhóm 1) học văn hóa 

4/10 (nhóm 2 ) đến 1/11. 

1.4. Công tác quản lý khoa học, quan hệ quốc tế 

- Triển khai thực hiện các đề tài NCKH năm 2021 – 2022 của GV và SV   

- Viết bài cho TCKH số 28/2021 

1.5. Công tác đời sống, an ninh, văn hóa, thể thao 

- Tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động giảng dạy và làm việc của công 

chức, viên chức và các đơn vị; 

- Tổ chức Hội thao cấp khoa từ 23/10. 

1.6. Hoạt động của trang Website 

 - Đưa lịch công tác của khoa lên trang Web. 

 - Đưa các bản tin về các hoạt động trong khoa: 

1.7. Công tác tổng hợp, thi đua, đánh giá viên chức 

-  Thực hiện kế hoạch thi đua của cá nhân và tập thể như đã đăng kí. 

- Tiếp tục thực hiện đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức tháng 10/2021; 

1.8. Công tác Đảng, đoàn thể 

* Công tác Đảng: 

- Duy trì sinh hoạt chi bộ, Chuyển sinh hoạt đảng cho các Đảng viên sinh viên. 

- Triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm 

2021:  

- Triển khai kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh 

chuyên đề năm 2021. 

- Quán triệt các văn bản của Đảng: 

* Công đoàn: 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống công đoàn viên và người lao 

động;  

- Tham gia các hoạt động chào mừng ngày PNVN 20/10. 

* Đoàn Thanh niên: 

- Tham gia các hoạt động của Đoàn TN, Hội SV; 

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2021 

2.1. Công tác chính trị tư tưởng 

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng 20 năm đào tạo đại học, Ngày Nhà giáo 

Việt Nam 20/11.  

- Tiếp tục giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống, pháp luật cho sinh viên;  

- Thực hiện tốt Nội quy Trường Đại học Tây Bắc. 

 - Triển khai thực hiện kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm 2021 – 2022 cho 

K59,60,61. 

2.2. Công tác tổ chức, lãnh đạo, điều hành 

 - Tiếp tục lãnh đạo các Bộ môn thực hiện tốt kế hoạch học kỳ I năm học 2021 – 
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2022 từ 30/8/2021. 

 - Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỷ niệm 

20 năm đào tạo đại học (có Kế hoạch riêng) 

2.3. Công tác đào tạo, khảo thí, ngoại khóa, nghiệp vụ 

- Tiếp tục lãnh đạo các Bộ môn thực hiện tốt kế hoạch, thời gian, lịch trình giảng 

dạy, học tập, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, ngoại khóa; 

- Tổ chức dạy - học các lớp K59, K60, K61 (học từ 31/8). 

- Tiếp tục đón sinh viên K62 đợt 2, K62 học văn hóa từ 1/11.  

- Tiếp tục triển khai lập Hồ sơ giảng viên năm học 2021 – 2022.  

-  Thực hiện dạy học hỗ trợ LHS Lào và SV yếu.   

- Tiếp tục duy trì nề nếp học tập các lớp cao học;  

- K59 ĐHSP RLNCSP bên Trường Chu Văn An  

- Thực hiện kế hoạch NVSP cho các khối lớp như sau: 

+ K61: Tổ chức sinh hoạt theo nhóm, rèn luyện kỹ năng nói, trình bầy trước tập 

thể:  

+ K60: Tổ chức làm bài tập trong SGK phổ thông và tập trình bài giảng bầy theo 

nhóm:  

+ K59: Tổ chức soạn giáo án và tập giảng theo nhóm (Để chuẩn bị kế hoạch đi 

thực hành tại Chu Văn An):  

2.4. Công tác quản lý khoa học, quan hệ quốc tế 

- Triển khai thực hiện các đề tài NCKH năm 2021 – 2022 của GV và SV   

- Viết bài cho TCKH số 28/2021. 

- Triển khai rà soát, chỉnh sửa CĐR, Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học 

phần theo yêu cầu đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

2.5. Công tác đời sống, an ninh, văn hóa, thể thao 

- Tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động giảng dạy và làm việc của công 

chức, viên chức và các đơn vị; 

- Tham gia Hội thao cấp trường theo Kế hoạch. 

2.6. Hoạt động của trang Website 

 - Đưa lịch công tác của khoa lên trang Web. 

 - Đưa các bản tin về các hoạt động trong khoa: 

2.7. Công tác tổng hợp, thi đua, đánh giá viên chức 

-  Thực hiện kế hoạch thi đua của cá nhân và tập thể như đã đăng kí. 

- Tiếp tục thực hiện đánh giá xếp loại cán bộ, viên chức tháng 10/2021; 

2.8. Công tác Đảng, đoàn thể 

* Công tác Đảng: 

- Duy trì sinh hoạt chi bộ, Chuyển sinh hoạt đảng cho các Đảng viên sinh viên. 

- Triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch năm 

2021:  

- Triển khai kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh 

chuyên đề năm 2021. 
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- Quán triệt các văn bản của Đảng: 

+ Kết luận số 13 – KL/ TW, ngày 16/8/2021 của BCT về việc thực hiện Chỉ thị 

số 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của BCT khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; 

 + Chỉ thị số 08 –CT/ TW, ngày 20/8/2021 của BBT về lãnh đạo Đại hội đoàn các 

cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 2022- 2027. 

 + Chỉ thị số 09 – CT/TU, ngày 31/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự 

lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồ đọng vướng mawcstr công tác cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

 + Nghị quyết số 16 –NQ/ TU, ngày 31/8/2021 của BTV TU về phát triển KT-XH 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La 2021-2025 định hướng đến 2030.  

* Công đoàn: 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống công đoàn viên và người lao 

động;  

- Kết hợp chính quyền và các tổ chức đoàn thể thực hiện các hoạt động chào 

mừng 20 năm đào tạo đại học và kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 

* Đoàn Thanh niên: 

- Tham gia các hoạt động của Đoàn TN, Hội SV; 

- Tham gia thực hiện các hoạt động chào mừng 20 năm đào tạo đại học và kỷ 

niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. 

Nơi nhận:  

- P. TC - HC (Báo cáo) 

- Các Phó trưởng khoa; Bí thư liên chi 

(triển khai)  

- Trưởng, Phó các Bộ môn (thực hiện) 

- Trưởng các đoàn thể, GV (thực hiện) 

-  Lưu: VPK. 

 

 

TRƯỞNG KHOA 

 

 
 

TS. Hoàng Ngọc Anh 

 


