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BẢN MÔ TẢ  

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ – TIÊU CHUẨN TỪNG CHỨC DANH  

CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

(Ban hành kèm theo quyết định Số 143/QĐ-NTT-TC ngày 30/09/2019 

 

PHẦN I 

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ - CƠ CẤU TỔ CHỨC 

I. CHỨC NĂNG 

- Tổ chức đào tạo cao đẳng, đại học, sau đại học với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên 

môn cao, với nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy tiên tiến nhằm đào tạo nguồn 

nhân lực Công nghệ thông tin (CNTT) chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong 

nước và quốc tế; 

- Tổ chức các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, đặc biệt là mạng 

lưới cộng tác với các doanh nghiệp CNTT; 

- Đi đầu trong toàn trường về tiếp thu các thành tựu tiên tiến của các nước trong khu vực, 

góp phần đổi mới nội dung chương trình và phương pháp giảng dạy; 

II. NHIỆM VỤ 

- Đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và 

năng lực chuyên sâu, theo các hình thức chính quy, từ xa, vừa làm vừa học và liên thông; 

- Đề xuất về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ đào tạo các trình độ, mở 

ngành, chuyên ngành đào tạo; 

- Xây dựng chương trình đào tạo một hoặc một số ngành; tổ chức quá trình đào tạo và các 

hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường; 

- Lập kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật 

chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu 

xã hội và hội nhập quốc tế; 

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động liên kết doanh nghiệp, khai thác các 

dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với 

nghiên cứu khoa học, với sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội; 

- Liên kết với các trường Đại học, các viện nghiên cứu, các công ty về công nghệ thông tin 

để đào tạo nguồn nhân lực CNTT đáp ứng nhu cầu xã hội 

- Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng; Quản 

lý cơ sở vật chất thiết bị của khoa được Nhà trường cấp quyền sử dụng; 

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên 

cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì 

thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học; 

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản 

lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường. 
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III. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

1. Cơ cấu tổ chức  

- Lãnh đạo Khoa bao gồm: Trưởng Khoa quản lý mọi hoạt động và nhân sự của Khoa, Phó 

trưởng Khoa phụ trách nghiên cứu khoa học, Phó khoa phụ trách công tác sinh viên và 

các Phó Trưởng khoa phụ trách đào tạo và hành chính. Giúp việc cho Lãnh đạo Khoa có 

Tổ Thư ký giáo vụ, Hội đồng khoa học Khoa, Tổ đảm bảo chất lượng. 

- Các Trưởng bộ môn quản lý về kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo, chất lượng đào 

tạo và giảng viên trong bộ môn của mình. 

- Giảng viên tham gia công tác giảng dạy, biên soạn đề cương chi tiết, biên soạn giáo trình 

bài giảng, ra đề thi, chấm thi và các công tác khác.   

2. Sơ đồ tổ chức 
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PHẦN II 

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN VÀ TIÊU CHUẨN TỪNG CHỨC DANH  

1. Trưởng khoa 

Cấp trên trực tiếp:  

- Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo: Về quản lý đào tạo và công tác hành chánh 

- Phó hiệu trưởng phụ trách khối ngành: Về chuyên môn  

Cấp trên gián tiếp:   

- Hiệu trưởng 

a. Trách nhiệm và quyền hạn chung 

- Trưởng khoa là người đứng đầu khoa, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của 

khoa và điều hành toàn diện các hoạt động của khoa. 

- Tổ chức và quản lý cán bộ viên chức trong khoa thực hiện nhiệm vụ khoa. 

- Nhận xét đánh giá, đề xuất khen thưởng, kỷ luật giảng viên- cán bộ công nhân viên (GV-

CBCNV) của khoa. 

- Được quyền ký và cấp giấy tờ cho HSSV theo quy định phân cấp về ký tên đóng dấu của 

trường. 

- Được đề nghị nhà trường tuyển dụng, thôi việc, chuyển công tác, nâng lương GV-CBCNV 

của khoa. 

b. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể 

STT Công việc 

Mức độ 

trách 

nhiệm – 

quyền 

hạn 

A Công tác tổ chức   

1.  Xây dựng định hướng phát triển khoa. 2 

2.  
Kiểm tra và đôn đốc GV-CBCNV thực hiện nhiệm vụ và tuân thủ quy định 

của nhà trường. 
1 

3.  
Tổ chức thực hiện, quản lý quá trình đào tạo, hoạt động khoa học công 

nghệ, hợp tác quốc tế của khoa theo kế hoạch chung của nhà trường. 
1 
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4.  
Xây dựng và báo cáo kế hoạch công tác tháng và các báo cáo khác của 

khoa theo đúng quy định của nhà trường. 
1 

B Công tác nhân sự  

1.  
Đề xuất Hiệu trưởng ra quyết định thành lập và bổ nhiệm Hội đồng Khoa 

học và Đào tạo khoa. 
1 

2.  Phân công nhiệm vụ cho các phó trưởng khoa, trưởng bộ môn. 3 

3.  Phân công nhiệm vụ cho các giảng viên, nhân viên thuộc khoa.  1 

4.  
Để xuất về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm phó trưởng khoa, trưởng bộ môn 

và phó trưởng bộ môn. 
1 

5.  

Nhận xét đánh giá GV-CBCNV thuộc khoa, đề xuất việc tuyển dụng, tiếp 

tục tuyển dụng, thôi việc, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, chuyển 

công tác, nâng bậc lương cho nhân viên thuộc khoa. 

1 

6.  
Ký và cấp các giấy tờ xác nhận học sinh sinh viên trong phạm vi được 

phân cấp. 
1 

C Công tác tài chính  

1.  
Xây dựng kế hoạch và kiểm soát thu chi tài chính của khoa theo qui chế 

chi tiêu nội bộ của nhà trường. 
2 

D Công tác chất lượng  

1.  
Lập kế hoạch chất lượng của khoa và tổ chức triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ của khoa theo kế hoạch đã được phê duyệt. 
1 

2.  

Chỉ đạo và giám sát GV-CBCNV thực hiện công việc theo qui trình của 

hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và tham gia đánh giá đảm bảo chất 

lượng trong của nhà trường.  

1 

3.  

Xây dựng chương trình đào tạo theo các tiêu chí kiểm định chất lượng đã 

đăng ký, thực hiện công tác tự đánh giá và phối hợp tham gia đánh giá 

ngoài theo yêu cầu của công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học. 

Báo cáo kết quả tự đánh giá đến Ban Bảo đảm chất lượng đúng kỳ hạn.  

1 

E Công tác thiết bị  

1.  
Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao. Xây dựng kế hoạch bổ 

sung, bảo trì thiết bị .Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí tại khoa. 
1 



5 

 

F Công tác khác  

1.  
Xây dựng và thực hiện lịch trực để giải đáp thắc mắc và giải quyết các vấn 

đề phát sinh của học sinh sinh viên, GV-CBCNV hàng tuần trong khoa. 
2 

2.  

Truyền đạt đến GV-CBCNV những chủ trương, quyết định của nhà trường 

và những vấn đề có liên quan đến khoa; các chế độ chính sách của Đảng 

và Nhà nước có liên quan đến GV-CBCNV thuộc khoa. 

1 

3.  Tham gia Hội đồng Khoa học và Đào tạo của khoa. 1 

4.  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban giám hiệu. 1 

 

Ghi chú: 

Mức độ trách 

nhiệm- quyền hạn 
Nội dung 

1 
Thực hiện, chịu trách nhiệm hoàn toàn, thông báo cho các cấp liên quan 

(nếu cần thiết). 

2 Thực hiện, báo cáo lại cấp trên trực tiếp/ cấp liên quan. 

3 Xin ý kiến cấp trên trước khi thực hiện. Chịu trách nhiệm liên quan. 

 

c. Tiêu chuẩn 

- Trình độ: Là giảng viên có học vị tiến sĩ trở lên và có chuyên ngành phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ của khoa đảm nhận. 

- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 3 năm công tác phó trưởng phòng/ trưởng bộ môn hoặc có tối 

thiểu 5 năm giảng viên  hoặc có tối thiểu 5 năm quản lý doanh nghiệp từ phó phòng trở 

lên. 

- Kỹ năng:  

+ Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát thực hiện công việc và các kỹ năng lãnh đạo khác. 

+ Có trình độ ngoại ngữ tối thiểu B1, tin học văn phòng thành thạo. 

- Khác: Chịu áp lực công việc, nhiệt tình công tác, sáng tạo trong công việc. 

2. Phó trưởng khoa/Phó khoa thường trực 

- Cấp trên trực tiếp: Trưởng khoa 

 a. Trách nhiệm và quyền hạn chung 

- Tổ chức thực hiện công tác chuyên môn của khoa theo chỉ đạo của Trưởng khoa. 
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b. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể 

STT Công việc 

Mức độ 

trách 

nhiệm – 

quyền 

hạn 

1.  
Phân công công tác giảng dạy trong khoa theo sự uỷ quyền của trưởng 

khoa. 
2 

2.  
Trực tiếp tham gia giảng dạy chuyên môn và phụ trách một số công tác 

chuyên môn khác đối với giảng viên chính.  
1 

3.  
Tham gia công tác xét lên lớp, tốt nghiệp, khen thưởng, kỷ luật sinh viên 

trong khoa. 
1 

4.  
Tổ chức các hoạt động: Thực tập, nghiên cứu khoa học, học tập bồi dưỡng 

chuyên môn, và nâng cao trình độ cho cán bộ viên chức trong khoa. 
2 

5.  
Tham gia quản lý theo dõi và đánh giá quá trình rèn luyện tư cách đạo đức 

và chuyên môn của sinh viên trong khoa. 
2 

6.  

Cùng với trưởng khoa và thư ký khoa tổng hợp cân đối về thời gian học 

của các lớp khoa quản lý, khối lượng giảng dạy của giảng viên, triển khai 

kế hoạch thi kiểm tra và tổ chức kiểm tra việc thực hiện khối lượng đó. 

2 

7.  
Tổng hợp kế hoạch giảng dạy năm học chuyển đến Phòng Quản lý đào tạo xem 

xét trình Hiệu trưởng duyệt. 
1 

8.  
Chỉ đạo cán bộ viên chức  trong khoa thiết lập, duy trì và cải tiến Hệ thống 

quản lý chất lượng. 
2 

9.  Xét duyệt kế hoạch bài giảng của các giảng viên trong khoa. 1 

10.  

Đánh giá kết quả giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động chuyên 

môn của các giảng viên trong khoa. Có biện pháp cụ thể khắc phục các tồn 

tại về giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học. 

2 

11.  
Duyệt và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch năm học của các giảng viên, trợ 

giảng trong khoa. 
2 

12.  
Cùng Hội đồng khoa học khoa xây dựng chiến lược phát triển ngành đào 

tạo của khoa. 
3 
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13.  
Cùng Hội đồng khoa học khoa xây dựng hệ thống giáo trình các chuyên ngành 

do khoa đảm nhận.  
3 

14.  Đề cử cán bộ giảng viên trong khoa đi học tập, bồi dưỡng. 2 

15.  
Xác nhận về tư cách, năng lực của cán bộ trong khoa, đề nghị khen thưởng 

kỷ luật đối với cán bộ giảng viên trong khoa. 
2 

16.  
Được ký thay và xác nhận các văn bản thuộc khoa mình quản lý trong 

phạm vi được uỷ quyền. 
2 

17.  Đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức trong khoa. 2 

18.  Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng giao. 2 

Ghi chú: 

Mức độ trách nhiệm 

– quyền hạn 
Nội dung 

1 
Thực hiện, chịu trách nhiệm hoàn toàn, thông báo cho các cấp liên quan 

(nếu cần thiết). 

2 Thực hiện, báo cáo lại cấp trên trực tiếp / cấp liên quan. 

3 Xin ý kiến cấp trên trước khi thực hiện. Chịu trách nhiệm liên quan. 

c. Tiêu chuẩn 

- Trình độ: Tối thiểu trình độ Thạc sĩ chuyên ngành phù hợp với các ngành mà khoa đang 

quản lý 

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm quản lý ở cấp khoa hay phòng/ ban; hoặc 3 năm quản lý ở 

cấp bộ môn; hoặc 5 năm giảng dạy ở đại học; hoặc 5 năm quản lý tại doanh nghiệp. 

- Kỹ năng: 

 Quản lý, lãnh đạo, xây dựng chiến lược, giải quyết xung đột.  

 Ngoại ngữ tối thiểu B1 hoặc tương đương. 

3. Trưởng Bộ Môn 

- Cấp trên trực tiếp: Trưởng và Phó khoa 

a. Trách nhiệm và quyền hạn chung 

- Phối hợp với ban chủ nhiệm khoa quản lý về mặt chuyên môn. 

- Quản lý hoạt động của Tổ bộ môn. 

- Tham gia quản lý và giám sát cơ sở đào tạo. 
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b. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể 

STT Công việc 

Mức độ 

trách 

nhiệm - 

quyền 

hạn 

1.  
Chịu trách nhiệm xây dựng chương trình đào tạo, đề cương chi tiết các 

học phần/môn học trong phạm vi trách nhiệm của bộ môn. 
1 

2.  

Xây dựng và hoàn thiện nội dung các học phần/môn học; tổ chức biên 

soạn giáo trình, xây dựng danh mục tài liệu tham khảo phù hợp với nội 

dung các học phần/môn học được Trưởng Khoa giao. 

1 

3.  

Quản lý và chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng và đảm bảo tiến độ 

giảng dạy của những môn học được giao trong chương trình đào tạo, kế 

hoạch giảng dạy chung của khoa. 

2 

4.  

Chỉ đạo việc ra đề thi. Đảm bảo quy trình ra đề thi chính xác bảo mật an 

toàn và đúng quy chế của nhà trường; Xây dựng ngân hàng đề thi các học 

phần/môn học của bộ môn. 

2 

5.  
Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, tổ chức kiểm tra, đánh giá 

quá trình và kết quả học tập của sinh viên theo quy định của Trường. 
1 

6.  

Tổ chức cho giảng viên, học sinh – sinh viên của khoa thực hiện công 

tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các dịch vụ khoa học 

công nghệ theo kế hoạch của Khoa và Trường. 

1 

7.  

Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên và kỹ thuật viên của bộ 

môn; tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên thuộc lĩnh vực 

chuyên môn. 

2 

8.  
Tổ chức đánh giá công tác quản lý, hoạt động giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học của bộ môn theo yêu cầu từ Trưởng khoa, Hiệu trưởng. 
2 

9.  
Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường trong công tác giảng dạy, 

thực tập và các hoạt động ngoại khóa cho sinh viên. 
2 

10.  
Tham gia các hoạt động, hội họp, hội thảo, các sự kiện do khoa và trường 

tổ chức. 
2 
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c. Tiêu chuẩn 

- Trình độ:  

+ Chuyên môn: Có trình độ thạc sĩ ngành chuyên ngành trở lên. 

+ Nghiệp vụ: Chứng chỉ lý luận và giảng dạy Đại học. 

+ Ngoại ngữ: Trình độ Anh văn từ bằng B1 trở lên hoặc các bằng cấp khác có giá trị 

tương đương trở lên. 

- Kinh nghiệm: 

+ Có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và năng lực quản lý. 

+ Nắm vững: Qui chế, qui định của trường về quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên và 

sinh viên; lĩnh vực biên soạn, quản lý, và giảng dạy chương trình Dược, Điều lệ trường 

Đại học, Luật giáo dục (Hệ thống văn bản qui phạm pháp luật về giáo dục hiện hành). 

- Kỹ năng:Lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các hoạt động phục vụ giảng dạy và học tập. 

4. Giảng viên 

- Cấp trên trực tiếp: Trưởng bộ môn 

a. Trách nhiệm và quyền hạn chung 

- Chịu trách nhiệm trong công việc tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy theo đề cương chi 

tiết các học phần do bộ môn quản lý. 

- Chịu sự quản lý chuyên môn của Ban chủ nhiệm khoa theo qui định nhà trường. 

b. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể 

STT Công việc 

Mức độ 

trách 

nhiệm - 

quyền 

hạn 

1.  

Nghiên cứu và nắm vững mục tiêu giáo dục, nội dung, chương trình, phương 

pháp giáo dục, quy chế thi, kiểm tra, đánh giá, vị trí và yêu cầu của môn học, 

ngành học được phân công đảm nhiệm; nắm bắt khả năng, kiến thức của người 

học. 

1 

2.  

Thực hiện giảng dạy theo thời khóa biểu dạy - học của bộ môn quản lý trong 

từng học kỳ, năm học và tự giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn theo đề cương chi tiết học phần. 

1 
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3.  
Bảo đảm đứng lớp đúng giờ và đầy đủ thời lượng, đạt chất lượng giảng dạy 

cao nhất các môn học được giao. 
1 

4.  Ra đề thi, coi thi, chấm thi, vào điểm do môn mình phụ trách. 2 

5.  
Thực hiện quá trình kiểm tra đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên 

theo qui trình, kế hoạch chung của bộ môn và nhà trường. 
2 

6.  
Tham dự Hội đồng chấm kết quả đồ án, thực tập, chuyên đề và  các bài kiểm 

tra cho sinh viên trong Khoa. 
2 

7.  

Tham gia góp ý kiến với khoa/ bộ môn về chuyên môn để sắp xếp lớp phù 

hợp, về xây dựng, củng cố và mở rộng các chương trinh đào tạo, quy mô phát 

triển của khoa/ bộ môn. 

1 

8.  

Tham gia soạn giáo trình đào tạo, nghiên cứu tài liệu, công nghệ mới để cập 

nhật giáo trình, đề xuất xây dựng các chương trình đào tạo mới, đổi mới 

phương pháp giảng dạy và kiểm tra, đánh giá môn học 

1 

9.  
Tham gia công tác tuyển sinh, tuyển dụng và liên kết doanh nghiệp của 

Trường và Khoa tổ chức. 
1 

10.  

Tham gia các công tác kiêm nhiệm, như: chủ nhiệm lớp, chỉ đạo thực tập, cố 

vấn học tập, phụ trách phòng thí nghiệm, lãnh đạo chuyên môn và đào tạo, 

công tác đảng, đoàn thể, công tác quản lý. 

1 

11.  
Chủ trì hoặc tham gia tổ chức, chỉ đạo, thực hiện các chương trình, đề án, dự 

án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ. 
3 

12.  

Tổ chức và tham gia các hội thảo khoa học của khoa, bộ môn; hướng dẫn 

người học nghiên cứu khoa học. Viết chuyên đề, tham luận tại các hội nghị, 

hội thảo khoa học ở trong và ngoài nước. 

3 

13.  

Tham gia các buổi họp, hội thảo, các sự kiện chuyên môn, các lóp tập huấn 

nâng cao trình độ, kỹ năng do trường tổ chức. Tự nâng cao trình độ học vị, 

học hàm theo tiêu chuẩn giảng viên. 

1 

14.  

Hỗ trợ kĩ thuật và chuyên môn, giải đáp thắc mắc cho sinh viên, hướng dẫn 

sinh viên thực hành, tiểu luận, đồ án môn học, đồ ăn cơ sở, đồ án chuyên 

ngành, thực tập tốt nghiệp, thi tốt nghiệp và đồ án tốt nghiệp. 

1 

15.  Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể xã hội của khoa và nhà trường. 1 

c. Tiêu chuẩn 

- Trình độ:  
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+ Chuyên môn: Có trình độ thạc sĩ ngành chuyên ngành trở lên. 

+ Nghiệp vụ: Chứng chỉ lý luận giảng dạy đại học. 

- Kinh nghiệm: 

+ Có kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học, 

+ Kinh nghiệm thực tế (ưu thế). 

- Kỹ năng: 

+ Lập kế hoạch, triển khai kế hoạch, tổ chức và giám sát các hoạt động phục vụ giảng 

dạy và học tập. 

+ Ngoại ngữ: Trình độ Anh văn từ bằng B1 trở lên hoặc các bằng cấp khác có giá trị 

tương đương trở lên. 

+ Kỹ năng tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, thuyết trình, trình bày văn bản, nói trước 

đám đông, làm việc nhóm. 

5. Thư ký Khoa/Trợ lý Khoa/Giáo vụ khoa 

- Cấp trên trực tiếp: Phó trưởng khoa/Trưởng khoa 

a. Trách nhiệm và quyền hạn chung 

- Thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn cho giảng viên trong việc thực hiện tác nghiệp về 

các quy trình hoạt động quản lý học vụ của khoa và trường. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công, phân cấp của ban chủ nhiệm khoa và 

nhà trường.  

b. Nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể 

STT Công việc 

Mức độ 

trách 

nhiệm  

qquyền 

hạn 

1.  
Yêu cầu cán bộ giảng dạy nộp bảng điểm của sinh viên, đề thi, các đề cương 

bài giảng đúng thời hạn. 
2 

2.  

Theo dõi cán bộ viên chức  trong khoa coi thi đúng lịch, nộp bảng điểm của 

sinh viên đúng hạn và có trách nhiệm báo cáo cho trưởng khoa những vi phạm 

cán bộ viên chức trong khoa. 

2 

3.  Quản lý điểm, kết quả học tập của học sinh sinh viên (HSSV) trong khoa. 2 



12 

 

4.  
Nhập điểm thi, tổng kết, báo cáo kết quả điểm số, thông báo cho sinh viên và 

báo cáo cho Phòng Quản lý đào tạo. 
2 

1.  Kiểm tra khối lượng thực hiện công việc của các giảng viên. 2 

2.  Hỗ trợ về mặt hành chính các đơn vị trong khoa. ? 

3.  
Lập lịch công tác hàng tuần, hàng tháng và ghi chú những ngày có lịch họp 

của trưởng khoa hoặc trưởng bộ môn. 
3 

4.  
Lập thời khoá biểu hàng tuần, tháng, năm cập nhật thời khóa biểu khoa cho 

Phòng Quản lý đào tạo. 
3 

5.  
Điều chỉnh lịch giảng dạy cho phù hợp và thông báo kịp thời cho sinh viên biết 

khi giảng viên có việc đột xuất thay đổi. 

3 

6.  Lập lịch học hè, trả nợ học phần và phân công giảng viên dạy hè. 3 

7.  
Đảm bảo an toàn bảo mật đề thi cho tới khi bàn giao cho Phòng Quản lý đào 

tạo. 
3 

8.  
Chuyển kịp thời các đơn của HSSV đến đơn vị hay cá nhân có thẩm quyển 

giải quyết. 
1 

9.  Quản lý ban cán sự lớp của các lớp ngành của khoa. 1 

10.  Công bố điểm học phần sau khi giảng viên nộp điểm. 2 

11.  
Lập danh sách HSSV thuộc diện đạt học bổng lên trưởng khoa xét duyệt theo 

các quy định của nhà trường. 
2 

12.  
Lập danh sách HSSV thuộc diện được thi tốt nghiệp và được tốt nghiệp theo 

đúng các quy định đào tạo của nhà trường. 
2 

13.  
Chuẩn bị hợp đồng giảng viên, hồ sơ giảng viên, trợ giúp các công tác 

hành chính khi giảng viên có yêu cầu hỗ trợ. 
2 

14.  

Lưu trữ hồ sơ bao gồm hồ sơ nhân viên, đề cương học phần (bản chính), 

chương trình giáo dục (bản sao), đề thi, các tài liệu học tập theo phân cấp quản 

lý. 

1 

15.  
Ký các giấy tờ trong phạm vi phụ trách: Chấm công, xác nhận giờ giảng, sổ 

theo dõi giảng, xác nhận nộp điểm… 
1 

16.  
Đề xuất khen thưởng, kỷ luật cán bộ viên chức khi không thực hiện đúng 

công tác được giao. 
2 

17.  
Đề xuất các cách thức giải quyết các tình huống phát sinh trong công việc với 

trưởng khoa. 
1 
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18.  
Quản lý hồ sơ, sổ sách của khoa theo yêu cầu của các thủ tục quy định của 

trường. 
1 

19.  Thực hiện công việc khác khi phó trưởng khoa phân công. 1 

c. Tiêu chuẩn 

- Trình độ: Cao đẳng/đại học ngành công nghệ thông tin. 

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm 1 năm làm việc (ưu tiên). 

- Ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp được. 

- Vi tính: Thành thạo vi tính văn phòng. 

- Kỹ năng: Nhiệt tình, ham học hỏi, giao tiếp tốt và cẩn thận. 

Ghi chú: 

 

Mức độ trách 

nhiệm – quyền hạn 
Nội dung 

1 
Thực hiện, chịu trách nhiệm hoàn toàn, thông báo cho các cấp liên quan 

(nếu cần thiết). 

2 Thực hiện, báo cáo lại cấp trên trực tiếp /cấp liên quan 

3 Xin ý kiến cấp trên trước khi thực hiện, chịu trách nhiệm liên quan. 

 

            PHÒNG TCNS                                                               TRƯỞNG KHOA 

 

 

 


