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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH 

TRUNG TÂM THNN 

          Số: 536/2016/BC-TT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thái Bình, ngày 08 tháng 12 năm 2016 

 

 BÁO CÁO  
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017 

 Thực hiện hướng dẫn số 737/HD-ĐHTB ngày 05/12/2016 của Phòng Tổ 

chức cán bộ trường về hướng dẫn sơ kết học kỳ I năm học 2016 – 2017, đánh 

giá phân loại viên chức năm 2016. Trung tâm Tin học Ngoại ngữ xin được báo 

cáo công tác năm 2016 với các nội dung sau: 

I/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC NĂM 2016 

1.1. Công tác tuyển sinh 

A. Các lớp trung tâm tổ chức 

Trong năm 2016 cán bộ, giáo viên Trung tâm đã tổ chức tuyển sinh, chỉ 

đạo, quản lý, điều hành, giám sát quá trình giảng dạy, học tập và sát hạch thi cấp 

chứng chỉ Tin học, Tiếng Anh khóa 21 cụ thể như sau: 

* KẾT QUẢ SO VỚI CHỈ TIÊU NĂM 2016 

TT Nội dung 
Số lượng 

(học viên) 

Kế hoạch 

(học viên) 

So sánh 

% 
Ghi chú 

Kết quả 

Chỉ tiêu 

1 Tin học 832 600 138.6%  

2 Tiếng Anh 748 500 149.6%  

B-Các bậc học khác của nhà trường 

         Trong năm 2016 cán bộ trung tâm tham gia nhóm tuyển sinh huyện Thái 

Thụy toàn nhóm kết quả đạt được cụ thể như sau: 

TT Nội dung 
Số lượng (học 

viên) 
Ghi chú 

A Liên kết với trường Trung ương  

1 Cao học ngành kế toán 42  

2 Cao học ngành Hành chính công 02  

B  Học tại trường Đại học Thái Bình  

1 Hệ liên thông từ TC, Cao đẳng 

lên Đại học ngành kế toán 

6  

2 Đại học VLVH 4  

3 TC, Cao đẳng, Đại học (CQ) 301  
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C Liên kết đào tạo với các huyện  

1 Huyện Thái Thụy 212  

2 Huyện Đông Hưng 187  

 

1.2. Công tác giảng dạy và chủ nhiệm lớp 

 1- Đông chí Vũ Châu Giang 

 + Giảng dạy:  Liên thông ĐH K2A1; K2A3, K3A1;  CĐ K15, K16; TCN 

K1A2; TC CN Tại Thái Thụy; Liên thông ĐH tại Hải Dương; 

 + Chủ nhiệm/CVHT: 

 - Chủ nhiệm và giảng dạy lớp bồi dưỡng Tiếng Anh để cấp chứng chỉ;  

 + Chủ nhiệm lớp liên thông từ trình độ Cao đẳng lên Đại học lớp 

LTK1A2 và LTK1A3 với tổng số 81 sinh viên, tốt nghiệp đạt 81/81 sinh viên = 

100% đã ra trường tháng 3/2016. 

2- Đồng chí Đỗ Văn Thau 

- Chủ nhiệm lớp liên thông k7 ngành Kế toán của trường Đại học Thái 

Bình liên kết với Học viện Nông nghiệp Việt Nam có 42 học viên đã phát bằng 

tốt nghiệp vào tháng 06/2016;  

- Phụ trách tuyển sinh, quản lý trong quá trình ôn tạo nguồn lớp Cao học 

ngành Kế toán của trường Đại học Thái Bình liên kết với Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam có 42 học viên; 

Phó chủ nhiệm lớp Cao học ngành Quản lý Kinh tế của trường Đại học 

Thái Bình liên kết với Học viện Nông nghiệp Việt Nam có 32 học viên tham gia 

đang học kỳ III của khóa học. 

1.3. Công tác nghiên cứu khoa học 

Trung tâm đăng ký NCKH: Tên đề tài: Năng cao công tác tuyển sinh 

năm 2017 tại trường Đại học Thái Bình. 

II/ CÁN BỘ TRUNG TÂM TRÌNH BÀY KIỂM ĐIỂM (Kiểm điểm cá nhân kèm 

theo) 

III/ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  

  - Trung tâm đề nghị BGH nhà trường tạo điều kiện cho trung tâm hoàn 

thành tốt khóa 22 và các công việc liên quan đến việc cấp văn bằng, chứng chỉ. 

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao Trung tâm mong nhận 

được sự quan tâm thường xuyên của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu để Trung tâm 

hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Trung tâm đề nghị nhà trường bố trí thêm cán bộ cho Trung tâm để đáp 

ứng nhu cầu nhiệm vụ được phân công;  

Đối chiếu với hướng dẫn của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Trường Đại học 
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Thái Bình, Trung tâm đạt danh hiệu tập thể: Tập thể lao động tiên tiến. 

IV/PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017 

Trung tâm Tin học Ngoại ngữ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà 

Đảng uỷ, Ban giám hiệu Trường Đại học Thái Bình giao cho.  

 - Tích cực tham mưu với Ban giám hiệu trong việc xin cấp phép cấp 

chứng chỉ Tin học theo chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ giáo dục và 

Bộ thông tin truyền thông quy định; 

- Quán triệt, nghiên cứu và vận dụng linh hoạt vào công tác đào tạo theo tín 

chỉ.  

- Tổ chức tốt công tác tuyển sinh và liên kết đào tạo các lớp bồi dưỡng 

cấp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ theo qui định của Bộ Giáo dục và đào tạo và 

Bộ thông tin truyền thông; quản lý học viên và kết hợp tổ chức công tác giảng 

dạy, thi sát hạch, cấp chứng chỉ theo kế hoạch đạt kết quả tốt; 

 - Giáo viên Trung tâm tiếp tục cập nhật thông tin mới, nghiên cứu kỹ nội 

dung đào tạo theo tín chỉ để vận dụng linh hoạt và hiệu quả vào công tác giảng 

dạy. Đảm bảo tốt các quy định về giảng dạy các lớp các hệ trong, ngoài nhà 

trường. 

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả công tác năm 2016 của Trung tâm. 

Trung tâm kính mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và giúp đỡ thường xuyên 

của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu; sự phối hợp của các đơn vị có liên quan để Trung 

tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc xây dựng nhà trường 

vững mạnh và phát triển. 

 Trung tâm xin trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 

- BGH (để chỉ đạo); 

- Trưởng các đơn vị (để biết); 

- Lưu VT, TTTHNN. 

TRUNG TÂM THNN 

 

 

Vũ Châu Giang 

 

 

       


