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  TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     KHOA SƯ PHẠM NGỮ VĂN                                                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                     

   Số: 26/PC-SPNV               Đồng Tháp, ngày 03 tháng 9 năm 2018 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CỦA LÃNH ĐẠO KHOA, TRƯỞNG, PHÓ BỘ MÔN, BÍ THƯ LIÊN CHI, TỔ TRƯỞNG 

 CÔNG ĐOÀN VÀ CÁN BỘ VĂN PHÒNG NĂM HỌC 2018 - 2019 

 Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ công tác đào tạo của đơn vị trực thuộc Trường Đại học Đồng Tháp, Khoa Sư phạm Ngữ văn phân 

công nhiệm vụ của Lãnh đạo khoa, Trưởng, phó bộ môn, bí thư liên chi, tổ trưởng công đoàn và cán bộ văn phòng như sau: 

STT Họ và tên Vị trí Nhiệm vụ chính 

1 TS. Trần Thanh Vân Phụ trách khoa 

1. Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu Nhà trường trong tổ chức, quản 

lý và điều hành công việc của khoa; 

2. Phụ trách công tác quản lý chất lượng đào tạo của khoa; 

3. Phụ trách công tác phát triển đội ngũ của khoa (số lượng, chất lượng giảng viên, quy 

hoạch, phát triển đội ngũ, quy hoạch quản lý khoa). 

4. Phụ trách các hoạt động Quản lý sinh viên; các hoạt động của đoàn thể của Khoa; công 

tác nghiên cứu khoa học của Khoa; theo dõi tiến độ và kế hoạch giảng dạy của khoa (chính 

quy và VLVH) theo Biên chế năm học. 

5. Phụ trách công tác kiến tập, thực tập tốt nghiệp, RLNVSP; công tác tham quan, thực tế, 

thực địa của khoa; công tác sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch của khoa. 

6. Phụ trách công tác cố vấn học tập, các hoạt động giáo dục, phát triển nghề nghiệp của 

sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn. 

7. Phụ trách công tác ISO của khoa. 

8. Phê duyệt chi tài chính được nhà trường phân bổ cho Khoa. 

3 TS. Nguyễn Thị Chính Trưởng bộ môn 1. Chịu trách nhiệm về phân công chuyên môn; lập kế hoạch tham quan, ngoại khóa, thực 
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Văn học và Lý 

luận văn học 

tế học phần và chất lượng giảng dạy của Bộ môn Văn học và Lý luận văn học. 

2. Phân công giảng dạy theo từng học kì đối với các hệ đào tạo cho giảng viên trong  

Bộ môn và mời giảng viên thỉnh giảng. 

3. Theo dõi, kiểm tra việc dạy – học, bảo đảm thực hiện đúng đề cương môn học/học phần 

và thời khoá biểu của các giảng viên thuộc bộ môn quản lý. 

4. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên theo nhu cầu của bộ môn 

và chiến lược phát triển của nhà trường. 

5. Tổ chức đánh giá, bình xét thi đua, xếp loại viên chức thuộc bộ môn từng học kì và năm 

học.  

6. Tham gia xây dựng, phát triển và hoàn thiện chương trình đào tạo; biên soạn giáo trình, tài 

liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo và học phần được khoa giao. 

7. Quản lí Hồ sơ giảng viên của bộ môn; phân công ra đề thi, duyệt đề thi, chấm thi thuộc 

phạm vi quản lý. 

8. Tổ chức các hoạt động chuyên môn của Bộ môn đạt hiệu quả. 

9. Tham gia tư vấn cho sinh viên về chương trình, kế hoạch tự học, tự nghiên cứu, các quy 

định, qui chế  hoạt động liên quan tới đào tạo theo tín chỉ tại khoa. 

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phụ trách khoa phân công. 

4 
ThS.GVC Nguyễn Thị 

Bộ  

Phó Trưởng bộ 

môn Ngôn ngữ 

và Phương pháp 

dạy học Ngữ văn 

1. Phụ trách Bộ môn Ngôn ngữ và PPDH Ngữ văn. 

2. Chịu trách nhiệm về phân công chuyên môn; lập kế hoạch tham quan, ngoại khóa, thực 

tế học phần và chất lượng giảng dạy của Bộ môn Văn học và Lý luận văn học. 

3. Phân công giảng dạy theo từng học kì đối với các hệ đào tạo cho giảng viên trong  

Bộ môn và mời giảng viên thỉnh giảng. 

4. Theo dõi, kiểm tra việc dạy – học, bảo đảm thực hiện đúng đề cương môn học/học phần 

và thời khoá biểu của các giảng viên thuộc bộ môn quản lý. 

5. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên theo nhu cầu của bộ môn 
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và chiến lược phát triển của nhà trường. 

6. Tổ chức đánh giá, bình xét thi đua, xếp loại viên chức thuộc bộ môn từng học kì và năm 

học.  

7. Tham gia xây dựng, phát triển và hoàn thiện chương trình đào tạo; biên soạn giáo trình, tài 

liệu tham khảo liên quan đến chuyên ngành đào tạo và học phần được khoa giao. 

8. Quản lí Hồ sơ giảng viên của bộ môn; phân công ra đề thi, duyệt đề thi, chấm thi thuộc 

phạm vi quản lý. 

9. Tổ chức các hoạt động chuyên môn của Bộ môn đạt hiệu quả. 

10. Tham gia tư vấn cho sinh viên về chương trình, kế hoạch tự học, tự nghiên cứu, các 

quy định, qui chế  hoạt động liên quan tới đào tạo theo tín chỉ tại khoa. 

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phụ trách khoa phân công. 

5 TS. Nguyễn Ngọc Phú   
Quản lý sinh 

viên 

1. Chịu trách nhiệm về quản lý sinh viên, hồ sơ lý lịch của sinh viên, tổng hợp kết quả học 

tập, rèn luyện của sinh viên;  

2. Phối hợp với phòng CTSV, Đoàn thanh niên để tổ chức các phong trào cho sinh viên 

trong khoa. 

3. Theo dõi diễn biến tư tưởng trong sinh viên, báo cáo cho Khoa, Nhà trường. 

4. Tư vấn cho sinh viên về chương trình, kế hoạch tự học, tự nghiên cứu, các quy định, qui 

chế  hoạt động liên quan tới đào tạo theo hệ thống tín chỉ . 

5. Phụ trách việc khảo sát việc làm của sinh viên trong khoa sau khi ra trường. 

6. Phụ trách công tác tài chính, tài sản của khoa, thực hiện hồ sơ quyết toán. 

7. Phụ trách cập nhật các thông tin lên trang web của Khoa. 

8. Tham gia các hoạt động giảng dạy theo phân công của Trưởng bộ môn Văn học và Lý 

luận văn học. 

9. Thu học phí sinh viên các lớp không chính quy. 

10. Trực văn phòng khoa; sinh hoạt chung với Tổ bộ môn Văn học và Lý luận văn học. 
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11. Theo dõi kế hoạch ngoại khóa, tham quan thực tế 

6 ThS. Lê Thị Kim Phúc  Giáo vụ khoa 

1. Theo dõi và giúp Lãnh đạo khoa điều tiết tiến độ thực hiện chương trình. 

2. Kết hợp với phòng Đào tạo xếp thời khóa biểu cho các lớp do khoa quản lý. 

3. Kết hợp với phòng khảo thí trong việc lên lịch thi học kỳ cho các lớp trong khoa; Quản 

lý kế hoạch học, kế hoạch thi, tham gia tổ chức thi và tham gia cắt phách bài thi. 

4. Giúp Lãnh đạo khoa liên hệ mời giảng viên thỉnh giảng theo kế hoạch; liên hệ với 

phòng Đào tạo sắp xếp phòng học, liên hệ với Phòng Hành chính - tổng hợp, Phòng tài 

chính - kế toán bố trí xe đưa đón, ăn ở và thanh toán cho giảng viên thỉnh giảng. 

5. Theo dõi kiến tập sư phạm, thực tập tốt nghiệp. 

6. Lập kế hoạch và đề nghị trang thiết bị văn phòng phẩm cho khoa. 

7. Công tác văn thư cho Khoa (công văn đi, đến; sổ họp và một số giấy tờ khác). 

8. Thư kí ISO của Khoa. 

9. Lập báo cáo tháng, tổng hợp công tác tự kiểm tra của các bộ môn, của khoa và các văn 

bản báo cáo khác. 

10. Trực văn phòng khoa; sinh hoạt chung với Tổ bộ môn Ngôn ngữ và Phương pháp dạy 

học ngữ văn. 

 ThS. Hồ Chí Linh Bí thư Liên chi 

1. Chủ trì điều hành và kết luận các phiên họp của Liên Chi đoàn, chịu trách nhiệm chính 

trước Chi ủy, Ban chủ nhiệm Khoa và BCH Đoàn trường về các hoạt động của Liên Chi 

đoàn cơ sở.  

2. Quản lý chung các hoạt động của Liên Chi đoàn, lên kế hoạch hoạt động chung cho 

BCH Liên Chi đoàn, các chi đoàn trực thuộc, quản lý sổ đoàn viên trong Liên Chi đoàn. 

3. Điều động Ban chấp hành và đoàn viên Liên Chi đoàn tham gia các hoạt động phong 

trào do Trường, Đoàn trường và Hội Sinh Viên tổ chức.  

4. Phụ trách báo cáo phương hướng hoạt động của Liên Chi đoàn trong tháng, quý, năm. 

 
ThS. Nguyễn Thị Bích 

Phượng 

Tổ trưởng công 

đoàn 

1.Tìm hiểu và nắm vững các chế độ chính sách, pháp luật có liên quan đến người lao động 

ở tổ, tình hình sản xuất kinh doanh công tác và các chương trình công tác của công đoàn 
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bộ phận và công đoàn cơ sở. 

2. Nắm vững chương trình công tác của công đoàn cơ sở và công đoàn bộ phận, theo 

tháng, quý... để xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ công đoàn. 

  

    Trên đây là phân công những nhiệm vụ chính của Lãnh đạo khoa, trưởng, phó bộ môn, bí thư liên chi, tổ trưởng công đoàn và cán 

bộ văn phòng khoa. Phân công này được thông báo đến các tổ Bộ môn và cán bộ, giảng viên trong khoa được biết và thực hiện.  

 

                                                               

                                                                                                                                                                                Phụ trách khoa 

 Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng, các P. Hiệu trưởng (báo cáo); 
- Phòng Th.Tra Đào tạo, TTPT KNSP (để biết);                                                                                      
- CBGV khoa (thực hiện);                                                                                                                       Trần Thanh vân 

- Lưu VP khoa. 
                                                                                                                                                                                 


