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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 3/2013 
Năm  học  2012 - 2013 

  
TT NỘI DUNG CÔNG TÁC THỜI GIAN 

01 
Chấn chính nề nếp, nắm sĩ số của lớp. Quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng 
chính trị cho sinh viên, giúp sinh viên an tâm học tập. 

Tháng 3 

02 
Tổ chức sinh viên tham gia các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày 
thành lập Đoàn TN CS HCM 26/3, tổ chức tham gia các hoạt động tuyên truyền về 
truyền thống phụ nữ Việt Nam. 

Tháng 3 

03 Tham dự sinh hoạt dưới cờ . 4/3 
04 Tham gia thi thiết kế bài giảng điện tử. Tháng 3 

05 
Quản lý các đoàn thực tập sư phạm, kịp thời uốn nắn, khắc phục sai phạm. Nhắc nhở 
SV làm bài tập NCKH, tổ chức rút kinh nghiệm sau 3 tuần thực tập. 

Tháng 3 

06 
Nhắc nhở SV K18 chuẩn bị ôn tập để thi giữa HK có kết quả tốt, lưu ý những môn 
học có kiến thức khó.( Lịch thi từ 13 đến 16/3). 

Tháng 3 

07 CVHT dự sinh hoạt với lớp 2 lần/tháng vào tuần 1 và tuần 3 đúng quy định. Tháng 3 

08 
Nhắc nhở cán bộ lớp theo dõi, quản lý lớp chặt chẽ hơn, báo cáo kịp thời các tình 
huống, sự việc đột xuất của lớp(nếu có). 

Tháng 3 

09 
CVHT nắm chắc tình hình lớp mình, tổ chức rà soát biên chế năm học và không giải 
quyết cho SV nghỉ phép quá nhiều. 

Tháng 3 

10 
Nhắc nhở, có yêu cầu cao hơn đối với SV về ý thức tự giác học tập, thực hiện tốt nội 
quy của trường, lớp. 

Tháng 3 

11 
Nhắc nhở sinh viên chấp hành Luật an toàn giao thông, thực hiện tốt việc đồng phục. 
Tham gia đầy đủ các hoạt động RNV. 

Tháng 3 

12 
Sinh viên Tin 16 thực hiện tốt kế hoạch thực tập, hoàn thành đề tài thực tập có chất 
lượng. 

Tháng 3 

13 
Năm tình hình và nhắc nhở SV nội trú, ngoại trú tuân thủ các quy định trong sinh 
hoạt, ăn ở. 

Tháng 3 

14 
Các lớp thực hiện báo cáo đầy đủ, lưu trữ hồ sơ sổ sách về quản lý lớp theo quy định. 
CVHT cần kiểm tra việc ghi biên bản sinh hoạt lớp hàng tuần và kiểm tra việc thực 
hiện báo cáo của lớp.  

Tháng 3 

15 Các lớp lưu ý phân công thực hiện vệ sinh quang cảnh, vế sinh lớp học. Tháng 3 
         

Sóc Trăng, ngày 2 tháng 1 năm 2013 
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