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BÁO CÁO
Tổng kết năm học 2015 - 2016
và xây dựng kế hoạch-phƣơng hƣớng năm học 2016 - 2017

I. TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015 - 2016
1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
Hiện nay, tổng số CBVC hiện nay của Khoa là 23 cán bộ, trong đó có:
 06 tiến sĩ
 16 thạc sĩ (trong đó có 06 NCS ở nước ngoài + 04 NCS trong nước)
 01 cử nhân (thư ký)
 20 Giảng viên chính và giảng viên (04 GVC và 15 GV) và 03 chuyên viên
 Có 14 cán bộ của khoa tham gia công tác kiêm nhiệm (giáo vụ chính quy, quản lý
sinh viên, giáo vụ sau đại học, chủ nhiệm lớp, phụ trách công tác tự đánh giá…)
Trong năm học 2015-2016, đã có 02 giảng viên và viên chức đi học NCS.
2. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
2.1 Đào tạo cử nhân
2.1.1 Đào tạo cử nhân chính quy
Trong năm học 2015-2016, Khoa có 496 sinh viên hệ chính quy (so với năm học
2014-2015 tăng 40 sinh viên), trong đó có 258 sinh viên học giai đoạn đại cương (năm I+II),
238 sinh viên theo học giai đoạn chuyên ngành (ĐL Môi trường: 106; ĐL Kinh tế - PTV:
78; Bản đồ - VT – GIS: 29; ĐL Dân số - Xã hội: 25).
Vào thời điểm học kỳ 1 năm học 2015-2016, Khoa đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến
nhà tuyển dụng.
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Vào thời điểm học kỳ 2 năm học 2015-2016, các Bộ môn đã triển khai rà soát và điều
chỉnh chương trình đào tạo và thông qua Hội đồng Khoa Học và Đào tạo Khoa.
2.1.2 Chƣơng trình liên kết đào tạo
Bao gồm chương trình liên kết với trường ĐH Pau để mở hệ đào tạo cấp 2 bằng cử
nhân.
-

Hiện có 11 sinh viên theo học (năm III: 5 SV , năm IV: 6 SV). Do năm 2014-2015
AUF ngưng hợp tác, nên năm I và năm II không có sinh viên. Dự kiến sẽ ký kết hợp
tác lại với AUF vào năm 2016

-

Trong năm 2016 có 01 sinh viên được học bổng tham gia chương trình học Thạc sĩ
tại trường Đại học Pau.

2.2 Đào tạo Sau đại học
2.2.1 Đào tạo thạc sĩ
Khoa Địa Lý đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường và thạc
sĩ chuyên ngành Địa Lý Học. Hiện nay, số học viên cao học Khoa hiện đang quản lý là 60
học viên.
2.2.2 Về đào tạo tiến sĩ
Khoa hiện đang đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường với
08 nghiên cứu sinh (khoá 2011: 02, khóa 2012: 02, khóa 2014: 03, khóa 2016: 01) trong đó
có 03 NCS là cán bộ của Khoa.
Vào thời điểm học kỳ 2 năm học 2015-2016, Khoa đã triển khai rà soát và điều chỉnh
chương trình đào tạo tiến sĩ theo định kỳ và thông qua Hội đồng Khoa Học và Đào tạo
Khoa.
3. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
3.1. Đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng dạy
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Trong năm học 2015-2016, các giảng viên Khoa đã hoàn thành 06 đề tài nghiên cứu
khoa học các cấp gồm:
-

02 Đề tài cấp Trường

-

01 Đề tài ký kết với Chi cục bảo vệ môi trường TP.HCM – Sở Tài Nguyên và Môi
trường TP.HCM.

-

01 Đề tài của Sở Giáo Dục và Đào Tạo tỉnh Đồng Tháp phối hợp với trường Đại Học
Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM.

-

01 Đề tài của Sở Khoa Học và Công Nghệ TP.HCM do Hội Phụ Nữ TP.HCM và Đại
học Hoa Sen thực hiện

-

01 Đề tài nghiên cứu khoa học của Sở Khoa Học Công Nghệ TP.HCM.

3.2. Công bố khoa học
Trong năm học 2015-2016, các giảng viên Khoa đã công bố 21 bài báo khoa học
(năm học 2013-2014 là 13 bài và năm học 2014-2015 là 17 bài), bao gồm:
-

Bài đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế có chỉ số ISSN: 04 bài

-

Bài đăng trên tạp chí trong nước có chỉ số ISSN: 09 bài

-

Bài đăng trên kỷ yếu hội thảo quốc tế có chỉ số ISBN: 01 bài

-

Bài đăng trên kỷ yếu hội thảo trong nước có chỉ số ISBN: 07 bài

3.3. Tham gia các hội thảo khoa học
+ Hội thảo quốc gia " Môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí
hậu”, tổ chức tại Hà Nội 13/11/2015. 01 giảng viên Khoa Địa Lý tham gia bài viết.
+ Hội thảo “Quản lý tổng hợp đới bờ vùng Nam Bộ trước tác động của biến đổi khí hậu”
do Trung tâm Nghiên cứu Biển và Đảo trường Đại học Khoa học Xã Hội và Nhân Văn TP.HCM tổ

chức ngày 22/12/2015 TP.HCM. 03 giảng viên Khoa Địa Lý tham gia bài viết
+ “Hội nghị Khoa học và công nghệ lần thứ 14” do Phân ban Địa tin học (Geomatics
Engineering) - ĐH Bách Khoa TP.HCM tổ chức ngày 30-10-2015 tại ĐH Bách Khoa
TP.HCM. 01 giảng viên Khoa Địa Lý tham gia bài viết.
+ Hội thảo“ Báo cáo kết quả nghiên cứu Giới lần 3” do Trung tâm nghiên cứu Giới
(GAS), đại học Hoa Sen tổ chức tổ chức ngày 20 tháng 8 năm 2015 tại Đại học Hoa Sen. 01
giảng viên Khoa Địa Lý tham gia bài viết.
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+ Tọa đàm khoa học “Sinh kế bền vững cho vùng ĐBSCL: Mô hình từ lúa sang tôm” do
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách quốc gia phối hợp cùng Phòng QLKH-DA
tổ chức ngày 14/6/2016. 01 giảng viên Khoa Địa Lý tham gia báo cáo.
3.4. Hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên
Trong năm học 2015-2016, Hội thảo khoa học sinh viên Khoa Địa Lý được tổ chức
vào ngày 25 tháng 4 năm 2016. Sinh viên khoa Địa Lý đã thực hiện 08 đề tài nghiên cứu.
Hội thảo đã thu hút khoảng 100 sinh viên tham dự.
4. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG
4.1 Rà soát và điều chỉnh chƣơng trình giáo dục
- Hiện nay Khoa đang thực hiện công tác chuẩn bị và viết các tiêu chí đánh giá liên
quan đến đánh giá nội bộ cấp chương trình theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA sẽ tiến hành vào
năm 2017.
- Tham dự Tập huấn công tác tự đánh giá cấp chương trình theo bộ tiêu chuẩn AUNQA (Version 3) của ĐHQG TP.HCM tổ chức vào vào tháng 2/2016, Họp giao ban khối
chuyên môn Quý 1/2016 tổ chức vào tháng 4/2016 và Hội thảo đảm bảo chất lượng Trường
ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM tổ chức vào tháng 6/2016.

4.2 Xem xét và điều chỉnh quá trình đào tạo
- Tổ chức theo dõi quá trình giảng dạy của giảng viên cơ hữu và thỉnh giảng thông
qua việc tổ chức các buổi dự giờ ưu tiên cho những người tham gia là giảng viên trẻ.
- Ban chủ nhiệm khoa, trưởng bộ môn và các bộ phận liên quan luôn theo dõi quá
trình ra đề thi, coi thi, chấm thi, trả điểm thi đúng thời hạn.
- Khi nhận được kết quả phản hồi từ các bên có liên quan do Phòng KT&ĐBCL cung
cấp đối với công tác đánh giá khảo sát của sinh viên dành cho giảng viên thông qua phiếu
khảo sát, khoa luôn thông báo đến người dạy để biết rõ tình hình và tiến hành điều chỉnh
nếu có yêu cầu;
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- Xử lý kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của người học và đồng nghiệp bằng nhiều
kênh thông tin khác nhau: trả lời trực tiếp, trả lời bằng văn bản, đăng thông tin chính thức
trên website của Khoa…
- Thường xuyên liên hệ với các cán bộ viên chức nghỉ hưu, thông qua việc tham khảo
ý kiến về chương trình đào tạo và hoạt động nghiên cứu.

4.3 Theo dõi và điều chỉnh công tác hỗ trợ-phục vụ ngƣời học
- Khoa hiện có 1 Phó Trưởng khoa phụ trách đào tạo và công tác sinh viên đảm nhận
công tác cố vấn học tập. Mỗi một lớp học ở cả giai đoạn đại cương và giai đoạn chuyên
ngành đều có 01 giảng viên đảm nhận công tác chủ nhiệm, hiện nay Khoa có tổng cộng 12
cán bộ đảm nhận công tác giáo viên chủ nhiệm. BCN khoa, trưởng bộ môn và các bộ phận
có liên quan bố trí lịch trực phù hợp để tiếp sinh viên tại văn phòng khoa;
- Năm học 2015-2016, BCN Khoa, các tổ trưởng bộ môn đã tiến hành công tác tư
vấn hướng nghiệp cho sinh viên năm thứ 2 thông qua 01 buổi giới thiệu chuyên ngành cho
sinh viên lựa chọn để học chuyên ngành phù hợp.
4.4 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ giảng dạy và nhân viên hỗ trợ
- Tham gia tập huấn, sinh hoạt chuyên môn về công tác sinh viên do phòng CTSV tổ
chức.
4.5 Cập nhật cơ sở dữ liệu cho Tổ đảm bảo chất lƣợng của đơn vị; rà soát và chỉnh sửa
các quy trình hoạt động cốt lõi và biểu mẫu của đơn vị
Khoa/ Bộ môn có:
- Hệ thống văn bản quản lý của đơn vị được tổ chức lưu trữ khoa học, an toàn và
thuận tiện tra cứu;
- Các báo cáo định kỳ cho nhà trường về hoạt động của đơn vị được thực hiện đầy đủ
và kịp thời, được lưu trữ đầy đủ và tiện truy xuất khi cần.

4.6. Hoàn thành báo cáo tự đánh giá cấp trƣờng tiêu chí 12-15 tiêu chuẩn AUN
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Từ tháng 07 năm 2015, Khoa Địa lý dưới sự hỗ trợ của Phòng KT& ĐBCL đã tiến
hành thu thập minh chướng và viết báo cáo kiểm định chất lượng AUN bao gồm 4 tiêu chí
12,13,14,15 và đã nộp cho phòng KT&ĐBCL.
Đồng thời, trong quá trình thực hiện báo cáo, Khoa cũng đã tiến hành rà soát lại các
minh chứng đảm bảo chất lượng của Khoa
4.7. Công tác tổ chức chuẩn bị lộ trình cho việc đăng ký đánh giá tiêu chuẩn AUN 2017
Theo lộ trình phân công kiểm định của Trường trong kế hoạch năm 2015-2016, Khoa
Địa lý sẽ tham gia kiểm định chất lượng năm 2017, vì thế, Khoa Địa lý đã tiến hành các kế
hoạch sau:
-

Thành lập bộ phận tham gia kiểm định chất lượng với 07 thành viên

-

Tổ chức lại các báo cáo, minh chứng phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng

-

Tổ chức rà soát lại các hoạt động của Tổ đảm bảo chất lượng

-

Bổ sung các quy trình làm việc của các Bộ môn, bộ phận trực thuộc Khoa

5. HỢP TÁC TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC
-

Trao đổi với tổ chức KOIKA của Hàn Quốc về tập huấn nâng cao năng lực nghiên
cứu cho các giảng viên;

-

Trao đổi với trường đại học United Nations University (Đức), Srinakharinwirot
University (Thái lan) và Viện Khoa học Ba Lan về các hợp tác nghiên cứu trong năm
2017;

-

Hỗ trợ, hướng dẫn chuyên môn cho 03 học viên cao học từ Pháp và Nhật thực tập tại
Khoa.

6. CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN
6.1. Công tác chính trị
- Thường xuyên giáo dục, nâng cao ý thức công dân, bản lĩnh chính trị của các cán bộ viên
chức trong Khoa, tạo sự thống nhất về tư tưởng, lập trường chính trị trong cán bộ viên
chức theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước.
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- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự kỷ cương, an toàn xã hội.
- 100% cán bộ viên chức chấp hành tốt các nội quy, quy chế nhà trường.
- 100% cán bộ viên chức thực hiện các quy định về tiết kiệm, phòng cháy chữa cháy.
6.2. Công tác sinh viên
6.2.1. Công tác tổ chức, quản lý
Nhằm thuận lợi cho việc liên lạc và thực hiện các công văn, công tác sinh viên
(CTSV) khoa đã thực hiện lấy ý kiến và lập danh sách thông tin liên lạc của ban cán sự các
lớp, Ban liên lạc Đoàn Khoa và Ban liên lạc Cựu sinh viên.
6.2.2. Quản lý sinh viên nội – ngoại trú
Tháng 12 năm 2015, CTSV Khoa đã triển khai thu thập thông tin nội, ngoại trú của
sinh viên. Ngoài ra, CTSV Khoa đã thông báo đến sinh viên về việc nhận hồ sơ đăng ký vào
ở ký túc xá 135b Trần Hưng Đạo (12/06/2016).
6.1.3. Đánh giá kết quả rèn luyện
Trong năm học vừa qua, CTSV Khoa đã tổ chức 02 đợt đánh giá điểm rèn luyện vào
cuối mỗi học kỳ và gửi kết quả về phòng CTSV. Đợt 1 vào tháng 12 năm 2015, đợt 2 vào
tháng 6 năm 2016.
6.2.4. Học bổng và chính sách xã hội
* Học bổng:
- Học bổng thƣờng xuyên (học bổng khuyến khích học tập)
CTSV Khoa đã Thông báo kết quả học bổng khuyến khích học tập học kì II (năm 2014
-2015) và học kì I (năm học 2015-2016) cho sinh viên.
- Học bổng không thường xuyên
CTSV Khoa đã thông báo các học bổng sau: AmCham, Vũ Đình Liệu, Mitsubishi
UFJ Foundation, AEON, Sumimoto Corporation, Pony Chung, Sumitomo Corporation,
Holcim, Global UGRAD (Hoa Kỳ), Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau, Mobifone, TF Learn
Program@NTU 2016-2017.

7

Trong năm học vừa qua, CTSV Khoa Địa lý đã tiến hành đề xuất 20 xuất học bổng
khách nhau và gửi danh sách xuống Phòng CTSV. Kết quả có 5 học bổng được xét duyệt
Ngoài ra, CTSV thông báo Chương trình trao đổi sinh viên với ĐH Daegu, Hàn Quốc
2016
* Chính sách xã hội:
CTSV Khoa đã hỗ trợ sinh viên thông qua các nội dung sau: Thông báo trên Website
của Khoa về Miễn giảm học phí năm học 2015-2016, Thu bảo hiểm năm học 2015-2016
(lần 1), tham gia Bảo hiểm Y tế năm học 2015-2106 của sinh viên (lần 2), Danh sách sinh
viên nhận được trợ cấp xã hội từ học kì 1, năm học 2015-2016 và Thu hồ sơ trợ cấp xã hội
của sinh viên và thu hồ sơ diện sinh viên có đất bị thu hồi năm học 2015-2016.
6.2.5. Phong trào hoạt động
CTSV Khoa đã hỗ trợ các hoạt động/phong trào sinh viên thông qua các nội dung
sau:
- Ngày 27/09/2015 – Hỗ trợ SV thực hiện chương trình trăm rằm tuổi thơ (Đồng
Nai)
- Ngày 12/10/2015 - Thông báo Ngày hội việc làm của các doanh nghiệp Đức
- Ngày 2/11/2015 - Góp ý bản kế hoạch tổ chức Giải bóng đá truyền thống Khoa Địa
Lý - BM Du lịch.
- Ngày 24/11/2015 - Hỗ trợ sinh viên lên kế hoạch hội trại truyền thống của CLB Tia
Sáng Xanh
- Ngày 05/12/2015 – Tham dự hội trại “KẾT NỐI ĐỊA LÝ”
- Ngày 24/12/2015 - Hỗ trợ sinh viên lên kế hoạch tổ chức Xuân tình nguyện 2016.
- Ngày 17/01/2016 – Góp ý kế hoạch tổ chức “KHÚC GIAO MÙA” của sinh viên
- Ngày 15/04/2016 - Hỗ trợ và cổ vũ SV trong Hội thi "Tôi - Người cán bộ Hội Sinh
viên" lần 2 năm 2016
6.2.6. Khen thƣởng – kỷ luật
- Khen thƣởng
CTSV Khoa đã tổ chức lấy ý kiến và bình xét khen thưởng cho một số tập thể và cá
nhân có thành tích tốt trong năm 2015-2016 và tổ chức xét khen thưởng cho tập thể, cá
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nhân. Kết quả đã được gửi xuống phòng CTSV. Ngoài ra, CTSV Khoa đã thông báo tuyên
dương sinh viên 5 tốt cấp liên chi hội trên website của Khoa.
- Kỷ luật
- Ngày 20/07/2015 - Xét giảm điểm rèn luyện đối với SV vi phạm quy chế thi.
- Ngày 29/03/2016 - Thông báo Danh sách dự kiến sinh viên bị buộc thôi học, cảnh
cáo học vụ từ học kì 2, năm học 2015-2016 trên website của Khoa.
6.2.7. Hoạt động khác
Ngoài các nội dung nêu trên, CTSV khoa đã tiến hành giải đáp các thắc mắc cho sinh
viên liên quan đến: việc hủy môn học; bảo lưu kết quả học tập; lựa chọn chuyên ngành;...
6.2.8. Đánh giá chung
- Kết quả đánh giá công tác Đoàn: Chưa xếp loại
- Kết quả đánh giá công tác Hội: Chưa xếp loại
- Kết quả đánh giá công tác sinh viên: năm 2014-2015 đạt loại tốt, chưa có kết quả
đánh giá năm 2015-2016.

7. CƠ SỞ VẬT CHẤT
Phòng Thí nghiệm môi trường tại cơ sở Linh Trung – Thủ Đức hiện đang hoạt động
ổn định.
Phòng thực hành GIS đã được chuyển sang cơ sở Linh Trung – Thủ Đức.

8. CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO VÀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG CBVC
Trong năm qua, các cán bộ giảng viên của Khoa tích cực tham gia các hoạt đông
phong trào do Trường phát động (Hội thao, Hội diễn văn nghệ, phong trào Xanh-Sạch-Đẹp,
Sinh hoạt chuyên đề …), đồng thời tổ chức tốt các sinh hoạt tập thể như mừng sinh nhật
thầy cô trong Khoa, Ngày Nhà giáo Việt Nam, viếng thăm các thầy cô đã nghỉ hưu, hiếu hỉ,
nghỉ hè…
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9. HOẠT ĐỘNG KHÁC

 Khoa đã xây dựng Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa Địa Lý giai đoạn 2016-2020,
tầm nhìn 2030.
 Các giảng viên và viên chức Khoa đã tham gia đầy đủ và hoàn thành nhiệm vụ coi thi
và chấm thi tuyển sinh Trung học phổ thông năm 2016.
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II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHƢƠNG HƢỚNG NĂM HỌC 2016-2017
Căn cứ vào Kế hoạch chiến lược phát triển Khoa Địa Lý giai đoạn 2016-2020, tầm
nhìn 2030, Kế hoạch phương hướng năm học 2016-2017 bao gồm như sau:
1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC
Khuyến khích và tạo điều kiện cho các giảng viên thạc sĩ đi học NCS.
2. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
2.1. Đối với chương trình đào tạo cử nhân chính quy
 Các bộ môn thường xuyên rà soát và theo dõi chương trình đào tạo
 Đổi mới phương pháp dạy và học (theo hướng giải quyết vấn đề, người phụ
trách môn học vừa là người giảng dạy vừa là người hướng dẫn học tập)
 Đổi mới nội dung Chương trình thực tập-thực tế
 Rà soát bổ sung giáo trình, tài liệu học tập.
 Khuyến khích giảng viên của Khoa đăng ký biên soạn tài liệu học tập.
2.2. Đối với chương trình đào tạo Sau đại học
 Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học hệ cao học và tiến sĩ, trong đó
tăng cường kinh nghiệm về phương pháp nghiên cứu và kinh nghiệm thực
tiễn.
 Các NCS tham gia vào các sinh hoạt học thuật của Khoa
3. CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Trong năm học 2016-2017, các hoạt động nghiên cứu của Khoa bao gồm:
 Dự kiến tham gia 1 đề tài cấp Nhà nước
 Dự kiến thực hiện 1 đề tài cấp trọng điểm ĐHQG, 1 đề tài cấp ĐHQG và 1 đề tài cấp
cơ sở.
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 Dự kiến thực hiện 1 đề tài cấp Tỉnh/Thành phố: Hợp phần “Phân tích thể chế” của
Dự án nghiên cứu “Thích ứng với xâm nhập mặn tại tỉnh Bến Tre – Giai đoạn Trung
hạn” của ĐHQG-TP.HCM và UBND tỉnh Bến Tre.
 Dự kiến thực hiện 1 đề tài hợp tác quốc tế về nghiên cứu “Decisions for adaptive
pathway design and the Integrative Development, Evaluation and Governance of
Flood Risk Reduction Measures in Transforming Urban-Rural-Systems” với Đại học
United Nations University (Đức).
 Dự kiến công bố 2 bài báo trên tạp chí phát triển KHCN- ĐHQG TP.HCM, 6 bài báo
trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và 2 bài báo trên các tạp chí khoa học quốc
tế.
 Tổ chức các buổi sinh hoạt học thuật trong Khoa.
4. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG
Đối với hệ cử nhân chính quy, tiến hành đánh giá nội bộ cấp chương trình theo bộ
tiêu chuẩn AUN-QA vào năm 2017.

5. HỢP TÁC TRONG VÀ NGOÀI NƢỚC
Tìm kiếm hợp tác nghiên cứu với các trường Đại Học, Viện, Trung tâm nghiên cứu
trong nước và nước ngoài.
6. Công tác chính trị và quản lý sinh viên
- Giáo dục, nâng cao ý thức công dân, bản lĩnh chính trị của các cán bộ viên chức
trong Khoa, tạo sự thống nhất về tư tưởng, lập trường chính trị trong cán bộ viên
chức theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước.
- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự kỷ cương, an toàn xã hội.
- Phối hợp cùng phòng Công tác sinh viên trong tổ chức các hoạt động thường niên;
- Tổ chức vận động sinh viên giúp đỡ sinh viên nghèo hiếu học.
- Khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động xã hội.
- Hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa của sinh viên: thể thao, Chào đón tân sinh viên, Tổ
chức mừng ngày 20/11 ...
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7. Hoạt động phong trào và chăm lo đời sống cán bộ viên chức
-

Tham gia các hoạt đông phong trào do Công đoàn trường phát động.

-

Tổ chức tốt các sinh hoạt tập thể như mừng sinh nhật thầy cô trong Khoa, Ngày Nhà
giáo Việt Nam, viếng thăm các thầy cô đã nghỉ hưu, hiếu hỉ, nghỉ hè…

TM.BCN
Trưởng Khoa

TS. Phạm Gia Trân
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