
 Trang 1 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

KHOA NN-VH-NT KHMER NAM BỘ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 06/PC-NNVHNT                Trà Vinh, ngày 12 tháng 7 năm 2021 

 

BẢN PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC LÃNH ĐẠO KHOA  

NGÔN NGỮ - VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT KHMER NAM BỘ 
 

  

 Căn cứ Quyết định số 1209/QĐ-ĐHTV, ngày 30/7/2012 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Trà Vinh về việc thành lập Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ 

thuật Khmer Nam Bộ trên cơ sở tách từ Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật 

Khmer Nam Bộ và Khoa học cơ bản; 

 Căn cứ Bản phân công số 01/PC-NNVHNT, ngày 16/01/2015 của Trưởng 

khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ về việc phân công công 

việc lãnh đạo khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ. 

 Trưởng Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ phân công 

nhiệm vụ của thành viên Lãnh đạo Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer 

Nam Bộ như sau: 

 - Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tổ chức thực hiện các 

nhiệm vụ quyền hạn theo Quy định của pháp luật, của Nhà trường; ký các tờ trình 

đối với cấp trên, lãnh đạo Nhà trường về các vấn đề liên quan đến kế hoạch chiến 

lược, tổ chức bộ máy và nhân sự; ký các văn bản có liên quan đến công việc của 

các Phó Trưởng khoa. 

 - Các Phó Trưởng khoa: giúp Trưởng khoa chỉ đạo điều hành giải quyết 

công việc theo lĩnh vực mình phụ trách, ký các văn bản, tờ trình với cấp trên khi đã 

được ý kiến thống nhất của Trưởng khoa, chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và 

pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ do Trưởng khoa phân công. 

 1. Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng khoa: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm 

toàn diện trước Hiệu trưởng về mọi mặt hoạt động của khoa. Trực tiếp chỉ đạo các 

lĩnh vực, hoạt động:  

- Công tác tổ chức bộ máy và nhân sự của cả khoa. 

- Công tác tài chính chung của cả khoa. 

- Kế hoạch, chiến lược phát triển của Khoa. 

- Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. 

- Quản lý nề nếp làm việc của giảng viên, viên chức trong khoa. 

- Quản lý tất cả các chương trình đào tạo, bồi dưỡng thuộc khoa. 
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- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành việc kiểm định chất lượng giáo dục quốc 

tế các chương trình đào tạo thuộc khoa. 

- Trực tiếp chỉ đạo và theo dõi mãn Đào tạo Sau Đại học của Khoa. 

- Chủ tịch các Hội đồng: Hội đồng Khoa học và Đào tạo Khoa; Hội đồng 

xét duyệt sáng kiến; Hội đồng thi đua - khen thưởng, .... 

- Chủ trì các cuộc họp định kỳ, họp đột xuất. Tham gia các cuộc họp 

giao ban của trường. 

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục 

vụ cộng đồng và các nhiệm vụ chuyên môn khác tại Bộ môn Sư phạm Ngữ văn và 

Ngôn ngữ Khmer. 

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, điều hành các công việc của Văn phòng 

Khoa, Bộ môn Sư phạm Ngữ văn và Ngôn ngữ Khmer. 

- Thực hiện một số công tác khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu. 

 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Trưởng khoa: Giúp Trưởng khoa 

thực hiện các nhiệm vụ:  

- Báo cáo tháng, quí, năm, định kỳ, đột xuất, báo cáo kế hoạch tổng thể 

năm học, báo cáo tổng kết năm học. 

- Quản lý chung về nguồn giáo trình, tài liệu giảng dạy, đề cương môn 

học, đề cương chi tiết môn học thuộc tất cả các chương trình đào tạo trình độ đại 

học thuộc khoa. 

- Theo dõi việc cập nhật, chỉnh sửa các chương trình đào tạo trình độ đại 

học thuộc khoa. 

- Theo dõi công tác giảng dạy, kiểm tra, đánh giá kết thúc học phần. 

- Quản lý chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn ISO của Khoa. 

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục 

vụ cộng đồng và các nhiệm vụ chuyên môn khác tại Bộ môn Sư phạm Ngữ văn và 

Ngôn ngữ Khmer. 

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, điều hành các hoạt động của Bộ môn Nghệ thuật. 

- Được phép ký xác nhận, phê duyệt các văn bản của khoa thuộc lĩnh vực 

phụ trách có sử dụng nguồn kinh phí dưới 30 triệu đồng (Các văn bản của khoa 

thuộc lĩnh vực phụ trách có nguồn kinh phí trên 30 triệu đồng phải được sự đồng ý 

của Trưởng khoa). 

- Được phép điều động toàn thể viên chức của khoa cùng tham gia thực 

hiện các công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao khi có văn bản phê duyệt. 

- Thực hiện một số công tác khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu và 

Trưởng khoa phân công. 
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 3. Ông Lâm Quang Vinh - Phó Trưởng khoa: Giúp Trưởng khoa thực 

hiện các nhiệm vụ:  

- Phụ trách công tác xét điểm rèn luyện, xét học bổng khuyến khích học 

tập của sinh viên thuộc khoa. 

- Công tác quản lý sinh viên đang theo học tại khoa, việc làm của sinh 

viên, công tác kết nối cựu sinh viên.  

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học, phòng làm việc của Khoa. 

- Các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

- Công tác quảng bá, tư vấn tuyển sinh, chào đón tân sinh viên các ngành 

nghề thuộc Khoa. 

- Phụ trách Trung tâm Văn hóa Miền Tây; Thư viện Khoa, tủ sách Văn 

hóa Miền Tây; Đoàn Thanh niên; Tổ Công đoàn; Chi đoàn CB-GV Ban Giới & 

Dân tộc, Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ. 

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục 

vụ cộng đồng và các nhiệm vụ chuyên môn khác tại Bộ môn Văn hóa học. 

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, điều hành các công việc của Bộ môn Văn 

hóa học. 

- Phụ trách việc chăm lo sức khỏe, đời sống về vật chất và tinh thần cho 

toàn thể viên chức thuộc Khoa.  

- Được phép ký xác nhận, phê duyệt các văn bản của khoa thuộc lĩnh vực 

phụ trách có sử dụng nguồn kinh phí dưới 30 triệu đồng (Các văn bản của khoa 

thuộc lĩnh vực phụ trách có nguồn kinh phí trên 30 triệu đồng phải được sự đồng ý 

của Trưởng khoa). 

- Được phép điều động toàn thể viên chức của khoa cùng tham gia thực 

hiện các công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao khi có văn bản phê duyệt. 

- Thực hiện một số công tác khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu và 

Trưởng khoa phân công. 

 4. Ông Nguyễn Tấn Thanh - Phó Trưởng khoa:  Giúp Trưởng khoa thực 

hiện các nhiệm vụ:  

- Công tác nghiên cứu khoa học của cả khoa (giảng viên, sinh viên). 

- Hợp tác quốc tế, liên kết doanh nghiệp, Co-op, các hoạt động dịch vụ 

ngắn hạn khác thuộc khoa. 

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, điều hành các công tác liên quan đến việc 

giảng dạy E-learning của Khoa. 
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- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, điều hành các công tác đào tạo các hình 

thức vừa làm vừa học, liên thông, từ xa và liên kết đào tào bên ngoài trường các 

ngành đào tạo thuộc khoa.  

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, điều hành website của Khoa. 

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, phục 

vụ cộng đồng và các nhiệm vụ chuyên môn khác tại Bộ môn Du lịch. 

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, điều hành các hoạt động của Bộ môn Du lịch. 

- Trực tiếp quản lý, điều hành và khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

dụng cụ phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Khu H1 – Đường D5. 

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc, điều hành các hoạt động liên quan đến 

Khởi nghiệp của sinh viên. 

- Được phép ký xác nhận, phê duyệt các văn bản của khoa thuộc lĩnh vực 

phụ trách có sử dụng nguồn kinh phí dưới 30 triệu đồng (Các văn bản của khoa 

thuộc lĩnh vực phụ trách có nguồn kinh phí trên 30 triệu đồng phải được sự đồng ý 

của Trưởng khoa). 

- Được phép điều động toàn thể viên chức của khoa cùng tham gia thực 

hiện các công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao khi có văn bản phê duyệt. 

- Thực hiện một số công tác khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu và 

Trưởng khoa phân công. 

Bản phân công này thay thế bản phân công số 01/PC-NNVHNT, ngày 

16/01/2015 của Trưởng khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ về 

việc phân công công việc lãnh đạo khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer 

Nam Bộ. 

  TRƯỞNG KHOA 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Nguyễn Thị Huệ 

Nơi nhận :                                                                               

 - Ban Giám hiệu (b/c); 

 - Phòng HC-TC; 

 - Trưởng, Phó khoa; 

 - Các đơn vị thuộc Khoa; 

 - Lưu: VPK. 

  


