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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÁI BÌNH 

TRUNG TÂM THNN 

Số: 645/2019/BC -TT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thái Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2019 

BÁO CÁO 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2019 

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 

Thực hiện kế hoạch của trường Đại học Thái Bình, về kế hoạch đánh 

giá và phân loại viên chức, người lao động và tổng kết công tác thi đua 

khen thưởng  năm 2019. Trung tâm Tin học Ngoại ngữ xin được báo cáo 

kết quả đánh giá và phân loại viên chức, người lao động và tổng kết công 

tác thi đua khen thưởng  năm 2019 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ 

công tác năm 2020 với các nội dung sau: 

I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2019 

 Đồng chí Vũ Châu Giang- Phụ trách Trung tâm trình bày báo cáo 

tổng kết kết quả công tác năm 2019, các đ/c bổ sung, đóng góp ý kiến với 

bản báo cáo tổng kết kết quả công tác của Trung tâm và thống nhất đánh 

giá như sau: 

 Trong năm 2019 tập thể cán bộ, giáo viên Trung tâm thực hiện tốt 

chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tuyệt 

đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng uỷ, Ban giám hiệu, yên tâm công 

tác, có lập trường tư tưởng vững vàng, có ý chí vươn lên trong học tập, 

công tác nên đã đạt được kết quả như sau: 

1.1. Công tác tuyển sinh 

A. Các lớp trung tâm tổ chức 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu cán bộ, giáo viên Trung tâm đã kết 

hợp cùng Khoa công nghệ thông tin và Khoa Ngoại ngữ tổ chức thành công 

nhiều khóa bồi dưỡng chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản đáp 

ứng theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT; tổ chức thi, cấp chứng chỉ kỹ năng sử 

dụng công nghệ thông tin cơ bản theo qui định tại Thông tư số 17/2016/TTLT-

BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư liên tịch quy định hoạt 

động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; 

Trong năm 2019 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 chuẩn 

Thông tư 03/2014/TT-BTTTT, và Tiếng Anh các khóa cụ thể như sau:  
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TT Địa chỉ đào tạo Số lượng học viên Ghi chú 

Tiếng Anh Tin học 

1 Trường Đại học Thái Bình- Sinh viên 450 766  

2 Trường Trung cấp Nông nghiệp Thái Bình  64  

 

3 Cán bộ Bệnh viện nhi Thái Bình  60  

4 Trường Trung cấp GTVT Thái Bình  60  

5 Cán bộ Sở Nội vụ Thái Bình Quản lý  700  

                    Tổng cộng 450 1.650  

KẾT QUẢ SO VỚI CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2019 

TT Nội dung Số lượng  

(học viên) 

So sánh % Ghi chú 

Chỉ tiêu Kết quả 

Chỉ tiêu 

1 Tin học 1.650 900 183.3%  

2 Tiếng Anh 450 400 112.5%  

 

 KẾT QUẢ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI DỰ THI NĂM 2019 

* Trong năm 2019 đã tổ chức lấy ý kiến phản hồi của người dự thi, cấp chứng 

chỉ về chất lượng phục vụ của trung tâm cụ thể sau: 

B. Các bậc học của trường 

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh trường Đại học 

Thái Bình về việc thành lập các đoàn tư vấn tuyển sinh và huy động cán bộ, 

giảng viên tham gia công tác tư vấn tuyển sinh năm 2019 toàn thể cán bộ, giảng 

viên trong Trung tâm tham gia trong tổ tuyển sinh huyện Thái Thụy, đến nay kết 

quả toàn Tổ đạt được cụ thể sau: 

TT 
Nội dung Khu vực TS 

Số lượng Bậc đào tạo Ghi 

chú ĐH - CĐ CĐ+3 Tr cấp 9+ 

1 
Học tại trường Đại 

học Thái Bình 

Thái Thụy 111 07 03  

Tỉnh,huyện ngoài 11 01 01  
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Cộng 122 08 04  

2 HĐ liên kết đào tạo Trung tâm GDNN TP 0 0 100  

Tổng 122 08 104  

1.2. Công tác chủ nhiệm lớp và giảng dạy  

    1- Đông chí Vũ Châu Giang 

 -    Chủ nhiệm 06 lớp bồi dưỡng Tiếng Anh và 13 Tin học để cấp chứng 

chỉ; 

 -   Quản lý, điều hành, giám sát quá trình giảng dạy, học tập và sát hạch, 

thi cấp chứng chỉ Tin học chuẩn Thông tư 03/2014/TT-BTTTT và Tiếng Anh 

    2- Đồng chí Đỗ Văn Thau 

-  Chủ nhiệm 16 lớp bồi dưỡng thi cấp chứng chỉ Tin học chuẩn Thông tư 

03/2014/TT-BTTTT và 06 lớp bồi dưỡng Tiếng Anh; 

-   Quản lý, giám sát quá trình giảng dạy, học tập và sát hạch, thi cấp 

chứng chỉ Tin học chuẩn Thông tư 03/2014/TT-BTTTT và Tiếng Anh; 

1.3. Công tác nghiên cứu khoa học Sáng kiến: Giải pháp quản lý các lớp bồi 

dưỡng thi cấp chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014 tại 

trường Đại học Thái Bình. 

II/ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN KIỂM ĐIỂM  (có bản tự kiểm điểm kèm theo) 

Từng đ/c trong Trung tâm đọc bản tự kiểm điểm, các đồng chí đã đóng 

góp ý kiến trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng cùng nhau tiến bộ.  

1- Đ/c Vũ Châu Giang 

- Đ/c thực hiện nghiêm mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước, nội quy, quy định của cơ quan công tác, của nơi gia đình cư trú. 

- Với cương vị là Bí thư chi bộ, Phụ trách Trung tâm đ/c sát sao với công việc,  

giải quyết các công việc kịp thời.  

- Thực hiện tốt công tác tuyển sinh, tổ chức, quản lý, điều hành việc giảng dạy 

và học tập, thi hết môn, thi sát hạch của các lớp trung tâm và nhà trường theo kế 

hoạch. 

- Đ/c hoàn thành xuất sắc công tác: Tuyển sinh, tổ chức, quản lý, điều hành việc 

giảng dạy- Chủ nhiệm/CVHT.  

2- Đ/c Đỗ Văn Thau 

- Đ/c thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nội 

quy, quy định của cơ quan công tác, của nơi gia đình cư trú.. 

- Luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể và các đ/c Đảng viên khác để 

hoàn thành công tác Tuyển sinh, quản lý, theo dõi điều hành việc giảng dạy- học 

tập, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, chi bộ, Trung 

tâm và các tổ chức sinh hoạt với trách nhiệm nghĩa vụ của người đảng viên, 

người cán bộ; 
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- Hoàn thành xuất sắc công tác Tuyển sinh, quản lý, theo dõi điều hành việc 

giảng dạy- học tập và chủ nhiệm/CVHT; 

- Tham gia coi thi kỳ II năm học 2018-2019 14 ngày hệ tập trung tại trường. 

III. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG 

Căn cứ Kế hoạch của trường Đại học Thái Bình, về Kế hoạch Đánh giá và 

phân loại viên chức, người lao động và tổng kết công tác thi đua khen thưởng  

năm 2019; 

Trung tâm Tin học Ngoại ngữ đề nghị mức khen thưởng tập thể cán bộ, 

giáo viên và các cá nhân cụ thể như sau: 

1- Đối với tập thể: Tập thể lao động xuất sắc 

2- Đối với cá nhân 

a. Đồng chí Vũ Châu Giang: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

b. Đồng chí Đỗ Văn Thau: Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2020 

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; 

 - Tiếp tục đi liên hệ để liên kết đào tạo các bậc và các loại hình của Ban 

giám hiệu Trường Đại học Thái Bình giao cho; 

- 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 cao; 

 - 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; 

 - Khảo sát từ người dự thi về chất lượng phục vụ trong các đợt thi cấp 

chứng chỉ ƯDCNTT cơ bản.  

 CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM 2020 

TT Nội dung Số lượng  

(học viên) 

Ghi chú 

1 Tin học 1000  

2 Tiếng Anh 350  

Trên đây là báo cáo tổng kết kết quả công tác năm 2019 và phương hướng 

nhiệm vụ công tác năm 2020 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 
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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 

 

 


