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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 

 

1. Thực hiện kế hoạch số 780/KH-ĐHTCM-TTr, ngày 6 tháng 7 năm 2017 của 

hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing về việc thanh tra, kiểm 

tra tác tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017; 

Đơn vị phối hợp: Hội đồng Tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017, phòng 

Quản lý Đào tạo, phòng Công tác sinh viên… 

2. Lập và thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác đào tạo tại Khoa Đào tạo Tại 

chức. 

Đơn vị phối hợp: Khoa Đào tạo Tại chức. 

3. Lập và thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác đào tạo tại Trung tâm Hợp tác 

quốc tế; 

Đơn vị phối hợp: Trung tâm Hợp tác quốc tế. 

4. Thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ sinh viên được xét công nhận tốt nghiệp 

đợt 2 năm 2017 gồm điểm học phần, các điều kiện chuẩn đầu ra ngoại ngữ, 

tin học; 

Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý Đào tạo. 

5. Thực hiện công tác kiểm tra hồ sơ học viên cao học được công nhận tốt 

nghiệp đợt 2 năm 2017 gồm kết quả học tập toàn khóa, hồ sơ bảo vệ luận 

văn, chứng chỉ Anh văn; 

Đơn vị phối hợp: Khoa Đào tạo Sau đại học. 

6. Kiểm tra, đối chiếu nội dung in trên phôi bằng đại học của sinh viên hệ chính 

quy, hệ vừa làm vừa học; bằng thạc sỹ của học viên cao học tốt nghiệp đợt 2 

năm 2017 trước khi trình Hiệu trưởng ký; 

Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý Đào tạo, Khoa Đào tạo Tại chức, Khoa Đào 

tạo Sau đại học. 

7. Giám sát thi kết thúc học phần học kỳ giữa, kỳ cuối năm 2017; 

Đơn vị phối hợp: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. 



8. Kiểm tra tình hình dạy và học của giảng viên và sinh viên tại các cơ sở đào 

tạo của Trường; 

Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý đào tạo; Ban Quản lý cơ sở. 

9. Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định về chế độ, chính sách đối với 

sinh viên và học viên. 

10. Tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại của sinh viên và học viên. 

 Trưởng phòng 

 Thanh tra giáo dục 

 

 

 

 

 Châu Minh Quí 


