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CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG TRƢỜNG
THÁNG 8 NĂM 2021

I. CĂN CỨ
- Nghị quyết của BCH Đảng bộ Trƣờng Đại học Hải Dƣơng, tháng 7 năm 2021.
- Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 18/12/2020 của Hội đồng trƣờng về việc ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trƣờng Trƣờng
Đại học Hải Dƣơng năm học 2020-2021.
- Nghị quyết kỳ họp thứ 3 của Hội đồng trƣờng ngày 21/05/2021
II. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM
1. Công tác tổ chức
- Tiếp tục thảo luận xây dựng và hoàn thiện dự thảo Quy chế tài chính, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trƣờng Đại học Hải Dƣơng.
- Quyết nghị chủ trƣơng và phối hợp tổ chức thực hiện quy trình rà soát cơ cấu tổ chức, danh mục vị trí việc làm, xác định cơ cấu lao
động theo chức danh nghề nghiệp thực hiện trong năm học 2020-2021.
2. Công tác đào tạo và khoa học - công nghệ
- Tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện quy trình mở ngành kế toán trình độ tiến sĩ.
- Phối hợp tổ chức thực hiện quy trình mở ngành 03 ngành đại học: Marketing, Kinh tế đầu tƣ, Công nghệ kỹ thuật Điện tử - Viễn thông.
- Phối hợp tổ chức thực hiện đề án mở Trƣờng THPT.
- Phối hợp tổ chức thực hiện rà soát chƣơng trình đào tạo các ngành trình độ đại học.
- Phối hợp tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá chƣơng trình đào tạo các ngành.
- Phối hợp tham gia tổ chức thực hiện chƣơng trình Hội thảo quốc gia về hợp tác giữa trƣờng đại học và doanh nghiệp.
3. Công tác Hợp tác và phát triển
- Tiếp tục thảo luận hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp, cơ quan trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng và các tỉnh lân cận: huyện Thanh Hà,
huyện Bình Giang, …
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- Tiếp tục triển khai chƣơng trình liên kết, hợp tác phát triển chƣơng trình đào tạo với các trƣờng đại học, học viện.
4. Công tác Tài chính vs cơ sở vật chất
- Hoàn thiện dự thảo Quy chế tài chính, tổ chức lấy ý kiến theo quy định.
5. Công tác thực hiện chƣơng trình giám sát của HĐT
- Triển khai thực hiện chƣơng trình giám sát của HĐT năm học 2020-2021.
III. KẾ HOẠCH
TT

Nội dung

TUẦN 1 (từ ngày 01/8/2021 đến ngày 07/8/2021)
Thảo luận và xây dựng dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt
động của Trƣờng Đại học Hải Dƣơng
1

Chủ trì

Chủ tịch HĐT

Thảo luận và xây dựng dự thảo Quy chế tài chính
2

3

4
5

1

Chủ tịch HĐT

Thành phần/ Đơn vị/
Ngƣời thực hiện

- Trƣởng Ban Hợp tác và Phát triển
- Trƣởng các Ban ĐT & KH-CN,
TC & CSVC
- Thƣ ký
- Trƣởng Ban Tài chính & CSVC
- Thành viên Ban TC&CSVC
- Đơn vị chức năng liên quan

Đôn đốc các đơn vị trong Trƣờng tiếp tục triển khai tổ
chức thực hiện Chƣơng trình giám sát của Hội đồng
- Trƣởng Ban ĐT&KH-CN
Chủ tịch HĐT
trƣờng năm học 2020-2021 theo Thông báo số 05/TB- Thƣ ký
HĐT, ngày 10/6/2021.
Phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia tại
Chủ tịch HĐT
Các thành viên HĐT
Trƣờng ĐH Hải Dƣơng
Thảo luận đánh giá tiến độ thực hiện của các Ban chuyên
Trƣởng ban 03 Ban chuyên môn
Chủ tịch HĐT
môn (15h00 Thứ Sáu)
Thƣ ký HĐT
TUẦN 2 (từ ngày 09/8/2021 đến ngày 14/8/2021)
Dự thảo nội dung về công tác tổ chức thực hiện quy trình
Ban Hợp tác và Phát triển
rà soát cơ cấu tổ chức, danh mục vị trí việc làm, xác định
Chủ tịch HĐT
Thƣ ký
cơ cấu lao động theo chức danh nghề nghiệp thực hiện
trong năm học 2020-2021.

Địa
điểm/
Nơi nhận

Ghi
chú

3

2

3

Tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện quy trình mở ngành
kế toán trình độ tiến sĩ.
Phối hợp tổ chức thực hiện quy trình mở ngành 03 ngành
đại học: Marketing, Kinh tế đầu tƣ, Công nghệ kỹ thuật
Điện tử - Viễn thông.

Chủ tịch HĐT

- Trƣởng Ban Hợp tác và Phát triển
- Tổ soạn thảo Đề án và các phòng, khoa
liên quan

Chủ tịch HĐT

Tổ giúp việc soạn thảo xây dựng đề án
và các phòng, khoa liên quan
Thƣ ký HĐT

Phối hợp tổ chức thực hiện đề án mở Trƣờng THPT
Chủ tịch HĐT
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- Trƣởng Ban Tài chính & CSVC

Tiếp tục triển khai chƣơng trình liên kết, hợp tác phát triển
chƣơng trình đào tạo với các trƣờng đại học, học viện, hợp
tác đào tạo với các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự
nghiệp.
Thảo luận đánh giá tiến độ thực hiện của các Ban chuyên
môn (15h00 Thứ Sáu)

Chủ tịch HĐT

Chủ tịch HĐT

- Thành viên Ban TC&CSVC
- Đơn vị chức năng liên quan
Ban TC&CSVC
Các đơn vị liên quan
Trƣởng ban 03 Ban chuyên môn
Thƣ ký HĐT

TUẦN 3 (từ ngày 16/8/2021 đến ngày 21/8/2021)
1

Phối hợp tổ chức thực hiện rà soát chƣơng trình đào tạo
các ngành trình độ đại học.

Chủ tịch HĐT

Trƣởng Ban ĐT&KH-CN, Thƣ ký HĐT
Phòng chức năng, Khoa liên quan
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Phối hợp tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá chƣơng
trình đào tạo các ngành.

Chủ tịch HĐT

Trƣởng Ban ĐT&KH-CN, Thƣ ký HĐT
Phòng chức năng, Khoa liên quan

Chủ tịch HĐT

- Trƣởng Ban ĐT&KH-CN
- Thƣ ký

Chủ tịch HĐT

Trƣởng ban 03 Ban chuyên môn
Thƣ ký HĐT

Chủ tịch HĐT

Ban TC&CSVC
Các đơn vị liên quan

Nghiên cứu báo cáo thực hiện chƣơng trình giám sát của
3

4

Hội đồng trƣờng của Khoa Kế toán - Tài Chính và Khoa
Kỹ thuật và công nghệ
Thảo luận đánh giá tiến độ thực hiện của các Ban chuyên
môn (15h00 Thứ Sáu)

TUẦN 4 (từ ngày 23/8/2021 đến ngày 28/8/2021)
1

Phối hợp tham gia tổ chức thực hiện chƣơng trình Hội thảo
quốc gia về hợp tác giữa trƣờng đại học và doanh nghiệp.

4
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Thảo luận hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp, cơ quan
trên địa bàn tỉnh Hải Dƣơng và các tỉnh lân cận.

Chủ tịch HĐT

Ban Hợp tác và Phát triển

3

Ban hành Dự thảo Quy chế tài chính lấy ý kiến của các
đơn vị trong Trƣờng

Chủ tịch HĐT

Ban TC&CSVC
Các đơn vị liên quan

4

Tiếp tục triển khai chƣơng trình liên kết, hợp tác phát triển
chƣơng trình đào tạo với các trƣờng đại học, học viện

Chủ tịch HĐT

Ban TC&CSVC
Các đơn vị liên quan
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Thảo luận đánh giá tiến độ thực hiện của các Ban chuyên
môn (15h00 Thứ Sáu)

Chủ tịch HĐT

Trƣởng ban 03 Ban chuyên môn
Thƣ ký HĐT

Nơi nhận:
- UBND tỉnh Hải Dƣơng (để báo cáo);
- Đảng ủy (để báo cáo);
- Hội đồng Trƣờng;
- Hiệu trƣởng;
- Các đơn vị trong Trƣờng;
- Website Trƣờng;
- Lƣu: VT, HĐT.

TM. HỘI ĐỒNG TRƢỜNG
CHỦ TỊCH
<Đã ký>

TS. Tăng Thế Toan

