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TRƯỜNG CĐSP SÓC TRĂNG   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           

KHOA TỰ NHIÊN                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                     

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CVHT THÁNG 01&02/2013 
Năm học: 2012 - 2013 

T
T 

NỘI DUNG CÔNG TÁC THỜI GIAN 

01 
Nhận kết quả học tập HK1 của sinh viên, họp lớp xếp loại học tập, rèn luyện 
HK1 và đề nghị khên, khen thưởng sinh viên học kỳ 1. 

03/01/2013 

02 
SV thực hiện an toàn giao thông, nề nếp nội quy 
K17 học công tác Đội chuẩn bị cho đi thực tập (7-12/1) 

Tháng 01 

03 
Tham gia các hoạt động chào mừng ngày TT HS-SV. 
Họp mặt kỉ niệm ngày TT HS-SV  9-1 (19g, 8/1) 

Tháng 01 

04 
Tham gia hội thao 9/1 tại Đồng Tháp theo DS, Đoàn khởi hành vào 14g ngày 
14/1. 

4-6/01 

05 Báo cáo hoạt động của lớp về học tập, rèn luyện với trưởng khoa. 05/01 

06 
Quan tâm đến tình hình nề nếp, học tập các lớp liên kết. Lớp K16 tự nghiên 
cứu về hồ sơ sổ sách cho TTSP, dự triển khai về giáo án điện tử và sử dụng 
ĐDDH theo lịch chuyên môn. 

Tháng 1 

07 SV dự lễ sơ kết HK1. 8g00, 12/1 

08 
Nhắc SV dự họp với Trưởng đoàn thực tập và nghe phổ biến kế hoạch thực 
tập tại các điểm trường PT, MN. 

10/1 

09 CVHT nắm kế hoạch và phổ biến cho SV về HĐ HK2. Tháng 1 

10 Dự phổ biến nội dung thực hiện trong thời gian về địa phương nghỉ Tết. Tháng 2 

11 
Giáo dục tư tưởng chính trị cho HS-SV, giáo dục ý thức tự giác học tập, thực 
hiện tốt nội quy của nhà trường, nề nếp lớp. 

Tháng 1, 2 

12 
Sinh viên năm thứ 3 tự tổ chức tập dạy để chuẩn bị cho đi thực tập, xây dựng 
đề cương bài tập NCKH. 

Tháng 1, 2 

13 
Nắm tình hình và nhắc nhở HS-SV ở nội trú, ngoại trú tuân thủ một số quy 
định trong sinh hoạt ăn ở. 

Tháng 1, 2 

14 Dự lễ sơ kết học kì 1 trong sinh viên. 8g, 12/1 

15 Thực hiện vệ sinh quang cảnh, vệ sinh lớp học. Tháng 1, 2 

16 Nhắc SV trả phép đúng hạn (nghỉ tết từ 3/2 đến hết 17/2) Nghỉ 2 tuần 
17 GVCN nắm tâm tư nguyện vọng HS-SV, có ý kiến đề xuất Tháng 1 

18 Công bố tiêu chuẩn xét tốt nghiệp cho sinh viên khóa 16. Tháng 1 

19 SV năm 3 và lớp Tin  ngoài SP đi thực tập (khoa tổ phân công HD) Theo lịch 

20 SV năm 2 được hướng dẫn bài tập NCKH cho đợt thực tập năm thứ 2 Theo lịch 

        Sóc Trăng, ngày 2 tháng 1 năm 2013
                                                                                      TRƯỞNG KHOA 
             

        DƯƠNG THỪA KHÁNH 


