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HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 
BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                      
                    Hà Nội, ngày  27  tháng 3  năm 2017 

 
BÁO CÁO GIAO BAN ĐÀO TẠO HỌC KỲ II  

NĂM HỌC 2016 – 2017 
 

   Phần 1: Đánh giá kết quả thực hiện công tác học kỳ II năm học 2016-2017 
 

Thực hiện kết luận giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2016-2017 theo 
Thông báo số 1063/TB - HVTC ngày 18/10/2016 của Phó Giám đốc Học viện, 
các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện đã tích cực thực hiện các công việc liên 
quan đến công tác quản lý và phục vụ đào tạo. Về cơ bản, các kết luận của Hội 
nghị đã được thực hiện. Cụ thể như sau: 
1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng:  

- Luôn được ĐU-BGĐ chỉ đạo thường xuyên, đổi mới hình thức, nội 
dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ Đảng 
viên, sinh viên nhằm tạo sự thống nhất và hành động trong thực hiện chủ trương, 
Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước hướng đến đổi mới 
toàn diện trong giáo dục, tự chủ trong tài chính. Nâng cao tinh thần trách nhiệm 
khi thực hiện nhiệm vụ; nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế, 
giữ gìn môi trường giáo dục, đào tạo trong sạch, lành mạnh. 

*Đánh giá chung: ĐU đã đổi mới hình thức phương pháp tuyên truyền 
giáo dục chính trị tư tưởng thông qua buổi học tập thực tế tại Phủ Chủ tịch; 
Giảng viên cán bộ viên chức  được học tập nâng cao ý thức  bảo vệ Đảng, Nhà 
nước; giữ gìn hình ảnh của Học viện nói riêng và hình ảnh tổ quốc VN nói 
chung thông qua buổi học nghị quyết Trung ương 4, 5. Toàn thể cán bộ, giảng 
viên, sinh viên quyết tâm đồng lòng trong suốt thời gian đoàn đánh giá ngoài 
làm việc. Kết quả, Học viện đã được Giấy chứng nhận KĐCLGDKết quả, đạt 
54/61 tiêu chí theo quy định của Bộ GD&ĐT, với tỷ lệ 88,52% đứng thứ 2 trong 
số 30 trường ĐH đã được Bộ GD& ĐT công nhận đạt chuẩn quốc gia. 

 ĐU-BGĐ chỉ đạo truyền thông tập huấn đề án tuyển sinh đến toàn bộ 
gần 900 cán bộ, hơn 13.000 sinh viên chính quy đang học tại Học viện;chỉ đạo   
công tác  Đoàn thanh niên, hội sinh viên triển khai những hoạt động thiết thực 
bám sát chủ trương đổi mới toàn diên trong giáo dục, thu hút sinh viên tham gia 
như: chương trình “Ngày hội nghề nghiệp”,“Trải nghiệm doanh nghiệp” , tư 
vấn tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2017, Bản tin sinh viên Tài chính AOF 
NEWS, Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và ứng 
dụng ”,.. 
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2. Quản lý đào tạo theo quy chế, quy định 
* Các công việc đã hoàn thành: 

    - Ban hành sổ tay cố vấn học tập, ban hành quy định công tác sinh viên [Ban 
CTCT&SV, các đơn vị có liên quan] 

- Ban hành quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (số 
1591/QĐ- HVTC ngày 30/12/2016) [Tiểu ban XD, Ban QLĐT] 

   - Hoàn thiện chuẩn đầu ra đối với tất cả các chuyên ngành đào tạo trình độ đại 
học tại Học viện [Tiểu ban XD, Ban KT&QLCL] 

* Các công việc chưa hoàn thành: 
   - Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ [Ban TCKT, các đơn vị có liên quan] 

        - Xây dựng và hoàn thiện quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ theo Thông 
tư 19/2016/BGDĐT ngày 8/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo [Tiểu ban XD, 
Văn phòng] 

Đánh giá: việc tham gia vào xây dựng, và góp ý các quy định của cán bộ 
viên chức thể hiện rõ trách nhiệm và quyền lợi của cá nhân và đơn vị; số lượng 
các ý kiến gửi về nhiều và chất lượng hơn nhiều so với thời gian trước đây, đóng 
góp chung cho công cuộc đổi mới giáo dục của HVTC theo hướng tự chủ.  
3. Ngành, chương trình đào tạo, giáo trình và bài giảng 

* Các công việc đã hoàn thành: 
Các Bộ môn đã và đang thực hiện rà soát, hoàn thiện nội dung giáo trình, 

đề cương chi tiết các môn học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện chỉnh sửa, biên soạn, tái bản các giáo trình và hệ thống câu hỏi, bài 
tập, đề tài NCKH phục vụ giảng dạy, đảm bảo gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và 
thực tiễn. [Các BM] 

* Các công việc chưa hoàn thành: 
- Chưa tập hợp các bài giảng và đề cương chi tiết của lớp chất lượng cao để 

công bố công khai trên mạng. [Các BM, Ban QLĐT] 
Đánh giá chung: Mục đích nâng cao chất lượng giáo dục trong điều kiện 

cạnh tranh, hội nhập, Hội đồng khoa học và đào tạo ngày càng đưa ra nhiều 
tiêu chí đánh giá cao với giáo trình, CTĐT, đổi tên chuyên ngành, mở ngành…; 
chất lượng bài báo, chất lượng bài giảng, giáo trình ngày một tốt hơn.   
4. Công tác lập kế hoạch, quản lý thực hiện kế hoạch và thanh toán giờ 
giảng 

* Các công việc đã hoàn thành: 
- Lập kế hoạch đào tạo tổng thể năm 2017 của các hệ đào tạo. [Ban QLĐT, 

Khoa TC, Khoa SĐH] 
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- Rà soát dữ liệu lập kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018 các hệ đào tạo 
(gồm cả học cùng lúc 2 chương trình, chương trình CLC). [Ban QLĐT, Khoa 
TC, Khoa SĐH] 

- Lưu hành kế hoạch học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 1 học kỳ II 
năm học 2016-2017; lưu hành lịch học, thi kết thúc học phần/môn học học cùng 
lúc hai chương trình; lưu hành lịch thi kết thúc học phần/ môn học đợt 1 học kỳ 
II năm học 2016-2017; lập và lưu hành lịch thi lại học kỳ I năm học 2016-2017; 
lưu hành lịch giảng học kỳ II năm học 2016-2017 các hệ đào tạo cho các Bộ 
môn. [Ban QLĐT, các đơn vị liên quan] 

- Lưu hành bảng công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập đối với hệ 
LTĐH khóa 19 (TS tháng 11/2016); lưu hành lịch thực tập cuối khóa CQ51 
(gồm cả học cùng lúc 2 chương trình); tiếp tục theo dõi quản lý khóa luận tốt 
nghiệp đối với sinh viên các hệ đào tạo. [Ban QLĐT, KT&QLCL] 

- Tập huấn đăng ký tín chỉ cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 54, hệ LTĐT 
khóa 19 và tổ chức cho sinh viên các khóa hệ ĐH chính quy, Liên thông ĐH, ĐH 
VB2 đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2016-2017. [Ban QLĐT, TTTT, các đơn vị 
liên quan] 

- Hoàn thành thanh toán giờ giảng năm học 2015-2016 cho các bộ môn (gồm cả 
học cùng lúc 2 chương trình). [Ban QLĐT, TCKT, BM liên quan] 

*Công việc đang triển khai: 
- Tiếp tục triển khai kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017 các hệ đào tạo 

đại học, sau đại học. [Ban QLĐT, Khoa TC, Khoa SĐH] 
- Bộ môn, ban chức năng tăng cường quản lý việc thực hiện giảng dạy theo 

kế hoạch đề cương chi tiết môn học. [Các BM liên quan] 
 Kết quả của việc thực hiện kế hoạch giờ giảng đảm bảo đúng tiến độ. Các 

Khoa, Bộ môn, đã quan tâm nhiều hơn đến việc quản lý giờ giảng lên lớp theo đề 
cương chi tiết môn học giảm tình trạng quên giờ, quên lịch; sinh viên đi học muộn 
giảm so với kỳ trước.  

Cụ thể: Theo báo cáo của Ban TTG, tại 1 thời điểm kiểm tra việc thực 
hiện giờ lên lớp của giảng viên và sinh viên đã chấp hành nghiêm túc thời gian 
lên lớp. Tuy nhiên, vẫn còn một số hiện tượng như: một số giảng viên còn ngồi 
nói chuyện tại các phòng nước giáo viên khi đã có hiệu lệnh vào lớp. 
5. Tổ chức thi, đề thi, quản lý điểm, quản lý sinh viên 

* Các công việc đã hoàn thành: 
- Tổ chức thi và chấm, trả điểm thi, thông báo kết quả thi kết thúc học phần, 

môn học đợt 2, thi lại học kỳ I năm học 2016-2017 đối với các hệ đào tạo theo 
đúng kế hoạch, đảm bảo đúng quy trình, quy định của Học viện.[Ban 
KT&QLCL, Khoa, Bộ môn, TTTT] 
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- Tổ chức họp xét phân loại kết quả học tập, rèn luyện phục vụ cho việc sơ 
kết học kỳ của các khoa theo đúng tiến độ [Ban KT&QLCL, các đơn vị liên quan] 

Theo báo cáo phân loại kết quả học tập, diện nhắc nhở, xét cảnh báo, thôi 
học học kỳ I năm học 2016-2017 có: 156 sinh viên thuộc diện nhắc nhở ( trong 
đó có 2 sinh viên Lào), 368 sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập (trong đó có 
24 sinh viên Lào), 87 sinh viên thuộc diện thôi học ( trong đó có 16 sinh viên 
Lào), 30 sinh viên ngừng học chưa trở lại học tập đề nghị xóa tên do quá thời 
hạn bảo lưu. Tỷ lệ sinh viên khá, giỏi, xuất sắc kỳ 1 năm học 2016-2017 của các 
khóa, các hệ CQ51, CQ52, CQ53, Liên thông đại học, Đại học bằng 2 đều tăng 
so với kỳ 2 năm học 2015-2016 với tỷ lệ lần lượt là: 12.54%, 8.97%, 18.35%, 
29.32% và 10,04%...  

- Tổ chức phân loại kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017của 
sinh viên hệ chính quy; rà soát dữ liệu phục vụ xét khen thưởng học kỳ I năm 
học 2016-2017 và xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2016-
2017.  
* Đánh giá chung:  

Thực hiện chỉ đạo của ĐU- BGĐ, các Ban, Khoa QLSV đã chú trọng từ việc 
xây dựng kế hoạch đào tạo cho từng khóa, từng kỳ cũng như việc lập thời khóa biểu, 
bố trí và điều độ quá trình giảng dạy, học  tập, lịch thi, quản lý hội trường, quản lý 
bài thi, quản lý điểm, theo dõi  điểm rèn luyện nhằm đẩy nhanh tiến độ họp xét phân 
loại kết quả học tập, rèn luyện phục vụ cho việc sơ kết học kỳ của các khoa theo 
đúng tiến độ. Công tác tổ chức thi đã được thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề 
ra. Việc chấp hành quy chế thi của sinh viên đã có sự chuyển biến rõ rệt so với 
học kỳ trước, tình trạng sinh viên vi phạm quy chế đã giảm.  
6. Công tác tuyển sinh, nhập học, khai giảng 

* Các công việc đã hoàn thành: 
- Hoàn thành đề án tuyển sinh năm 2017 và tư vấn tuyển sinh năm 2017 tại 

Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang, Nghệ An, Thanh Hóa, tư vấn trực tuyến công 
tác xét tuyển và hướng nghiệp năm 2017; phổ biến đề án tuyển sinh tới toàn thể 
cán bộ, viên chức và hơn 13.000 sinh viên… 
     - Tổ chức thi tuyển sinh, nhập học; tổ chức khai giảng chương trình chất 
lượng cao; khai giảng hệ Liên thông ĐH khoá 19 (kỳ thi tháng 11/2016) số 
lượng thí sinh trúng tuyển là: 259 ; sau đại học đợt 2 năm 2016 tại đơn vị hợp 
tác đào tạo; hệ vừa làm vừa học đợt 2 năm 2017. Số lượng thí sinh trúng tuyển 
là 246. Số thí sinh đã nhập học là 212, trong đó: 

+ Hệ đại học vừa làm vừa học khóa 47: 111 sinh viên. 
+ Hệ văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học khóa 16: 34SV 
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+ Hệ liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 19: 67 SV [Ban 
QLĐT, Khoa SĐH, Khoa TC, các đơn vị liên quan]. 

* Công việc đang triển khai: 
- Tiếp tục triển khai các công việc liên quan đến hoạt động tuyển sinh hệ 

ĐHCQ năm 2017, hệ LTĐH khóa 20, ĐHVB2 khóa 17, hệ đại học vừa làm vừa 
học khóa 47, hệ liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học khóa 20 và hệ đại 
học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học khóa 17, tuyển sinh các chương trình 
liên kết đào tạo Đại học Leeds - Beckett, Vương quốc Anh. Đại học Toulon, 
Cộng hòa Pháp. [Khoa TC, Ban HTQT, các đơn vị liên quan] 

* Đánh giá chung: Các đơn vị luôn chủ động phối hợp để triển khai tốt các 
hoạt động liên quan đến tuyển sinh như: Quảng bá thông tin tuyển sinh, tư vấn tuyển 
sinh. Tuy nhiên, thí sinh có nhiều cơ hội lựa chọn ngành học ở các trường khác 
nhau, do vậy  kết quả tuyển sinh đối với một số hệ đào tạo chưa đạt được như mong 
muốn. Cụ thể  việc tuyển sinh các hệ LTĐH và ĐHVB2 còn gặp nhiều khó khăn, nhu 
cầu học hệ LTĐH & ĐHVB2 không nhiều (hiện nay số hồ sơ chuẩn bị thi vào tháng 
5/2017  Liên thông, VB 2 chính quy là 150 bộ).  
7. Tốt nghiệp, bế giảng và cấp bằng tốt nghiệp 

* Các công việc đã hoàn thành: 
- Các ban chức năng phối hợp với các Khoa tổ chức Bế giảng và trao bằng 

tốt nghiệp Hệ LTĐH khóa 18 (hệ 1.5 năm gồm 2 năm), hệ ĐHVB2 khóa 13 (hệ 
3 năm), ĐHVB2 khóa 14 (hệ 2.5 năm), ĐHVB2 khóa 15 (hệ 1.5 năm), Hệ 
VLVH khóa 43 (TS đợt 1/2012),  trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ kinh tế (2014-2016) 
Thạc sĩ Tài chính và Đầu tư khóa 3 cho chương trình LKĐT. Trao bằng cử nhân 
Ngân hàng – Bảo hiểm khóa 4 liên kết với đại học Toulon, Cộng hòa Pháp [Ban 
QLĐT, Ban KT&QLCL,Khoa SĐH, Khoa TC, Ban HTQT, Viện ĐTQT, các 
đơn vị liên quan] 

Đánh giá chung: Học viện đổi mới công tác bế giảng các hệ đảm bảo 
được ý nghĩa chính trị, trang trọng được phụ huynh và sinh viên đánh giá cao; 
các khoa chủ động triển khai và ngày càng chuyên nghiệp trong khâu tổ chức bế 
giảng tạo ra động lực tốt cho sinh viên khóa sau phấn đấu. Đây là sự kiện để 
Học viện tổng kết khoá học, ghi nhận những thành tích trong học tập, rèn luyện 
của sinh viên, đồng thời chúc mừng các tân cử nhân, hoạt động này còn góp 
phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Học viện đến đông đảo các bậc phụ 
huynh, sinh viên tốt nghiệp. 
   8. Công tác thanh tra, quản lý chất lượng giáo dục đại học 

* Các công việc đã hoàn thành: 
Công tác thanh tra, kiểm tra tình hình học và thi của hệ sau đại học; kiểm 

tra công tác quản lý điểm, bài thi của các hệ đại học chính quy, liên thông đại 
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học và ĐH văn bằng 2; kiểm tra thi kết thúc học phần/môn học, thi lại học kỳ I 
năm 2016-2017; kiểm tra công tác tuyển sinh hệ đại học chính quy khóa 54, liên 
thông đại học khóa 19, đại học văn bằng 2 khóa 16, hệ vừa làm vừa học. [Ban 
TTGD, QLĐT, KT&QLCL, Khoa TC] 

* Công việc đang triển khai: 
Kiểm tra lịch trình giảng dạy học kỳ II năm học 2016-2017 của giảng viên 

trong BM. [Các BM] 
 Đánh giá chung: Công tác thanh tra giáo dục, quản lý chất lượng giáo 
dục thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên, vẫn còn một số sinh viên vi phạm quy 
chế thi, nhất là sinh viên năm thứ nhất. Cần tăng cường giáo dục sinh viên và 
nâng cao kỷ luật phòng thi . Công tác tổ chức thi đã được thực hiện theo đúng kế 
hoạch đã đề ra. Việc chấp hành quy chế thi của sinh viên đã có sự chuyển biến 
rõ rệt so với học kỳ trước, tình trạng sinh viên vi phạm quy chế đã giảm. Trong 
Học kỳ I năm học 2016-2017, Thanh tra giáo dục phát hiện và đề nghị xử lý 74 
sinh viên vi phạm quy chế (Học kỳ I năm học 2015-2016 là 122 sinh viên, trong 
đó có 01 sinh viên nhờ người thi hộ. Tuy nhiên vẫn còn một số hiện tượng như: 
    + Một số môn thi còn thiếu cán bộ coi thi, nhất là các môn thi vào buổi tối, 
thứ 7 và chủ nhật. 
     9. Công tác phục vụ đào tạo và các vấn đề khác 

- Tăng cường đẩy mạnh công tác cố vấn học tập cho sinh viên tại các 
Khoa QLSV, thông qua các hoạt động của ĐTN, HSV và các Câu lạc bộ SV…  
Tuyên truyền vận động  sinh viên chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của 
Học việnnhằm khơi dậy ý chí phấn đấu tự giác trong học tập, nghiên cứu khoa 
học. Tổ chức các hoạt động phong trào vận động sinh viên hăng hái nhiệt tình 
tham gia các hoạt động xã hội trao đổi về định hướng nghề nghiệp, cơ hội việc 
làm ... [Ban CTCT&SV, Khoa, ĐTN, HSV, các đơn vị liên quan] 
         - Tổ chức tốt công tác tuyên truyền quảng bá hình ảnh của Học viện ra xã hội 
thông qua các chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2017 do BGD&ĐT phối hợp với 
báo Tuổi trẻ tổ chức, hội thi “ sinh viên ngành tài chính ứng dụng các mô hình kinh 
tế lượng trong nghiên cứu khoa học” [Ban QLĐT, BM KT lượng, đơn vị liên quan] 
10. Công tác thực hiện ngoài kết luận giao ban: 
     -  Phổ biến quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ cho sinh viên CQ54 
     - Phổ biến đề án tuyển sinh hệ ĐHCQ năm 2017 cho cán bộ, giáo viên và sinh 
viên trong toàn Học viện. 

- Sơ kết học kỳ I năm học 2016-2017 công tác đào tạo Chương trình chất 
lượng cao hệ đại học chính quy khóa 54; 

-  Hội nghị tổng kết đào tạo học cùng lúc hai chương trình giai đoạn 2010-
2016 [Ban QLĐT, đơn vị liên quan] 
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Phần 2 

 CÔNG TÁC TRỌNG TÂM ĐẾN HẾT HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2016 - 2017 

 
1. Hoàn thiện các Quy định liên quan đến quản lý đào tạo 

- Hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ trên cơ sở ý kiến đóng góp của các 
đơn vị. [Ban TCKT, các đơn vị có liên quan] 
     - Xây dựng và hoàn thiện quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ theo 
Thông tư 19/2016/BGDĐT ngày 8/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo [Tiểu 
ban XD, Văn phòng]; 

- Xây dựng Quy đinh miễn học miễn thi và quy đổi điểm các học phần 
Tiêng Anh tại Học viện Tài chính;  [Ban TCKT, các đơn vị có liên quan] 

- Rà soát, chỉnh sửa, bổ sung quy định học phần thực tập tốt nghiệp của 
sinh viên Đại học chính quy; . [Tiểu ban rà roát, các đơn vị liên quan] 

- Rà soát, chỉnh sửa quy định đào tạo chất lượng cao; [Tiểu ban rà roát, 
các đơn vị liên quan] 

- Rà soát, chỉnh sửa quy định học lại, học cải thiện; [Tiểu ban rà roát, các 
đơn vị liên quan] 
2. Ngành, chương trình đào tạo, giáo trình và bài giảng 

- Rà soát chương trình học cùng lúc hai chương trình hệ đại học chính quy 
khóa 52 theo hệ thống tín chỉ. [Ban QLĐT, các đơn vị liên quan] 

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi CTĐT phù hợp với tình hình thực tế [Khoa, BM] 
- Rà soát nội dung và xây dựng đề cương chi tiết các môn học đặc biệt là 

các môn học trong CTĐT Chất lượng cao, viết giáo trình và bài giảng gốc các 
môn học đã được duyệt theo kế hoạch NCKH của năm 2016-2017.  
3. Công tác lập kế hoạch, quản lý thực hiện kế hoạch và thanh toán giờ 
giảng 

 - Lập và lưu hành kế hoạch đào tạo, lịch giảng và khóa luận tốt nghiệp các 
hệ đào tạo năm học 2017-2018. [Ban QLĐT, Khoa TC, Khoa SĐH] 

- Lưu hành kế hoạch học lại (gồm học cải thiện, học bù) đợt 2 học kỳ II năm 
học 2016-2017; lưu hành lịch thi kết thúc học phần/ môn học đợt 2 năm học 
2016-2017; lập và lưu hành lịch thi lại học kỳ II năm học 2016-2017; lập và lưu 
hành kê shoachj học và thi học kỳ phụ năm học 2016-2017.Gửi dự thảo lịch 
giảng học kỳ I năm học 2017-2018 các hệ đào tạo cho các Bộ môn. [Ban QLĐT, 
các đơn vị liên quan] 

- Tiếp tục triển khai kế hoạch giảng dạy năm học 2016-2017 các hệ đào tạo 
đại học, sau đại học. [Ban QLĐT, Khoa TC, Khoa SĐH] 
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- Hoàn thành và báo cáo thanh toán giờ giảng năm học 2016-2017 (gồm cả 
học lại, học cùng lúc 2 chương trình). [Ban QLĐT, TCKT, BM liên quan] 

- Tiếp tục theo dõi quản lý thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên các hệ đào 
tạo. [Ban QLĐT, KT&QLCL] 

- Bộ môn, ban chức năng tăng cường quản lý việc thực hiện giảng dạy theo 
kế hoạch đề cương chi tiết môn học.  
4. Tổ chức thi, đề thi, quản lý điểm, quản lý sinh viên 
      -Tổ chức thi kết thúc học phần/môn học và thi lại, chấm, trả điểm thi, thông 
báo kết quả thi học kỳ II năm học 2016-2017 đối với các hệ đào tạo đảm bảo 
đúng quy trình, quy định của Học viện [Ban KT&QLCL, Khoa, Bộ môn, 
TTTT] 
    -Tăng cường các hình thức truyền thông để nâng cao ý thức của sinh viên 
trong việc chấp hành quy chế thi. [Ban CTCT&SV, Khoa QLSV, Đoàn TN] 
    - Tiếp tục phối hợp với các đơn vị tăng cường quản lý chặt chẽ khâu tổ chức 
thi kết thúc học phần/ môn học tại các địa điểm học tại Đức Thắng, quản lý điểm, 
quản lý hồ sơ sinh viên, xóa tên, bảo lưu, ngừng học. [Khoa, Bộ môn, các đơn vị 
liên quan] 
5. Công tác tuyển sinh, nhập học, khai giảng 

- Hoàn thành công tác tuyển sinh năm 2017, đảm bảo tuyển đủ chỉ tiêu, 
đúng quy định và đảm bảo được chất lượng đầu vào. 

 - Tổ chức thi tuyển sinh, nhập học, khai giảng theo đúng kế hoạch đào 
tạo [Ban QLĐT, Khoa SĐH, Khoa TC] 

- Tuyển sinh, tổ chức khai giảng chương trình đào tạo Thạc sỹ Tài chính 
liên kết với Đại học Leeds - Beckett, Vương quốc Anh, Đại học Toulon, Cộng 
hòa Pháp, chương trình đào tạo cử nhân Ngân hàng - Bảo hiểm liên kết với Đại 
học Toulon, Cộng hòa Pháp [Ban HTQT, các đơn vị liên quan] 

6. Tốt nghiệp, bế giảng và cấp bằng 
     Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp các hệ theo đúng kế hoạch. Tổ chức bảo vệ 
luận văn và bế giảng trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ kinh tế cho học viên khóa 23, hệ 
liên kết đào tạo nước ngoài [Ban QLĐT, Khoa SĐH, Khoa TC, Ban HTQT, 
Viện ĐTQT, các đơn vị liên quan] 

7. Công tác thanh tra, quản lý chất lượng giáo dục đại học 
- Tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tình hình học và thi của 

hệ ĐHCQ, hệ sau đại học; công tác quản lý điểm, bài thi của các hệ đại học 
chính quy, liên thông đại học và ĐH văn bằng 2; thi kết thúc học phần/môn học, 
thi lại học kỳ II năm 2016-2017; công tác tuyển sinh hệ đại học chính quy khóa 
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54, liên thông đại học khóa 19, đại học văn bằng 2 khóa 16, hệ vừa làm vừa học. 
[Ban TTGD, QLĐT, KT&QLCL, Khoa TC] 

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra lịch trình giảng dạy học kỳ II năm học 2016-
2017 của giảng viên trong BM. [Các BM] 
8. Công tác phục vụ đào tạo và các vấn đề khác 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác cố vấn học tập cho sinh viên ở các Khoa, tăng 
cường giáo dục chính trị tư tưởng, thúc đẩy sinh viên Học viện thực hiện tốt hơn 
nội quy, quy chế của Học viện. Tổ chức tốt  hội thi khoa học sinh viên toàn quốc 
“Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng”, hội thảo khoa học cấp khoa về môn học 
Kinh tế lượng. [Ban CTCT&SV, Khoa QLSV, BM Kinh tế lượng, Đoàn TN, 
HSV]. 

- Khai thác hiệu quả “Trường quay” trong công tác đào tạo, đặc biệt  nghiên 
cứu triển khai ứng dụng cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong công tác đào tạo. 
[TTTT, các đơn vị liên quan]  

- Bổ sung thường xuyên các tài liệu mới phục vụ nhu cầu tham khảo tài liệu 
của CBGV, NCS và sinh viên tại Học viện. [TTTV] 

- Tiếp tục tăng cường kiểm tra và khắc phục các hạn chế về cơ sở vật chất phục 
vụ cho công tác giảng dạy như: đèn chiếu, Mic, máy tính tại các HT học, vệ sinh 
phòng nước, phòng học và khu vực xung quanh hội trường học. [Ban QTTB, TTTT] 
 
Nơi nhận:  
- Ban GĐHV (để báo cáo);  
- Các Ban và đơn vị tương đương; 
- Các Khoa, Bộ môn; 
- Đoàn TN, Hội SV; 
- Lưu QLĐT. 

TRƯỞNG BAN 
 

 
 
 

Nguyễn Đào Tùng 
 

 


