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BÁO CÁO
Kết quả Hội nghị Đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường
với đại biểu HSSV kỳ I năm học 2020 - 2021
A. Tình hình tổ chức đối thọai
Sau khi nhận Kế hoạch số 02/KH-CĐSL ngày 05/01/2021 về việc Tổ chức Hội
nghị đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại biểu học sinh, sinh viên kỳ I năm học
2020 - 2021 của nhà trường, có 08/10 khoa đã tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo khoa
với HSSV và chuyển biên bản họp, những kiến nghị của HSSV với nhà trường về
phòng Công tác HSSV. Có 02 khoa không phải thực hiện (khoa Giáo dục đại cương,
khoa GDTC quốc phòng) do không có sinh viên theo học.
Các khoa có báo cáo văn bản về đặc điểm tình hình khoa, học tập và sinh hoạt
của HSSV, thuận lợi khó khăn của HSSV, những kiến nghị đề xuất của HSSV.
Những kiến nghị thuộc thẩm quyền khoa quản lý thì trả lời trực tiếp với HSSV.
Những kiến nghị đối với Ban Giám hiệu, các phòng, ban hoặc khoa khác được các
khoa tổng hợp gửi về phòng Công tác HSSV. Phòng Công tác Học sinh sinh viên đã
tổng hợp báo cáo của các khoa chuyển các phòng ban chức năng và đơn vị có liên
quan để chuẩn bị nội dung trả lời các câu hỏi.
Hội nghị đối thoại cấp trường kỳ I tổ chức sáng ngày 23 tháng 01 năm 2021.
Chủ trì: Đ/c Nguyễn Đức Long - Phó Hiệu trưởng
Thư ký: Đ/c Trần Thị Thu Huyền - CB Phòng CT HSSV
Đ/c Nguyễn Văn Thanh
Có 35 cán bộ lãnh đạo nhà trường; 42 giáo viên chủ nhiệm .
Có 8 ý kiến được các khoa tổng hợp đề nghị trả lời trước Hội nghị cấp trường.
Có 11 ý kiến hỏi trực tiếp và viết vào giấy gửi thư ký Hội nghị.
Có đại diện HSSV đến dự và cho ý kiến vào phiếu thăm dò ý kiến của HSSV
về tình hình sinh hoạt học tập tại trường.
B. Kết quả:
I. Các nội dung đã thực hiện
Đ/c Nguyễn Đức Long, Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội nghị đã phát
biểu chỉ đạo, phân công và giới thiệu các đồng chí lãnh đạo các đơn vị liên quan trả
lời trực tiếp tại hội nghị.

1. Đ/c Lê Văn Minh. Tổ trưởng tổ quản lý Khu nội trú trả lời các câu hỏi có
liên quan đến phòng Đào tạo. Quản lý HSSV, an ninh trật tự khu nội trú
2. Đ/c Cung Thị Thanh. Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Trả lời các câu hỏi có
liên quan đến phòng KH-TC
3. Đ/c Đoàn Thu Hà. Bí thư đoàn trường: Trả lời các câu hỏi liên quan
tới phòng đoàn thanh niên
7. Đ/c Nguyễn Đức Long trực tiếp trả lời và phân tích rõ thêm một số
nội dung, kết kuận Hội nghị. Phân công Phòng Công tác HSSV tổng hợp ý
kiến của học sinh sinh viên viết trong phiếu trưng cầu ý kiến và tổng hợp kết
quả hội nghị đối thoại báo cáo và Bế mạc hội nghị. (Có biên bản Hội nghị kèm
theo)
C. Các ý kiến đề xuất:
- Đề nghị các thầy cô ở các khoa nên thường xuyên quan tâm đến các em nhiều
hơn không các câu hỏi thuộc thẩm quyền của các đơn vị, phòng ban nên đến trực tiếp
các đơn vị để được giải đáp kịp thời và có báo cáo trước hội nghị đối thoại cấp
trường, Những câu hỏi không giải quyết được mới đưa lên Hội nghị cấp trường để
được giải đáp.
- Trong trường hợp chỉ dưới 15 ý kiến thì sẽ giao câu hỏi cho các đơn vị trực
tiếp trả lời và báo cáo để phòng Công tác HSSv kiểm chứng.
- Những vấn đề như bóng điện cháy, hỏng ... đề nghị làm đề xuất với khoa
chuyển phòng QTTB để được giải quyết kịp thời, nếu quá hạn mà vẫn chưa giải
quyết được thì mới đưa lên đối thoại cấp trường.
- Nội dung về an ninh trật tự và quản lý khu nội trú nếu cần có sự hỗ trợ của
công an thì nhà trường sẽ mời công an vào hỗ trợ để đảm bảo an ninh trật tự trong
khu nội trú, đồng thời cần phải nâng cao trách nhiệm của từng cá nhân trong khu nội
trú để tự bảo quản tài sản cho chính mình, cho bạn và cho toàn trường.
- Đối với các em học sinh học 9+ thì các thầy cô trực tiếp giảng dạy cần trực tiếp
nhắc nhở để các em thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường.
- Đề nghị đoàn thanh niên duy trì hoạt động câu lạc bộ tình nguyện gúp các lưu
học sinh luyện nghe, nói tiếng việt trong thời gian học tiếng việt tại trường.
Trên đây là tổng hợp báo cáo kết quả đối thoại của lãnh đạo nhà trường
đối với HSSV học kỳ I năm học 2020 - 2021. Phòng Công tác HSSV báo cáo
với Ban Giám hiệu, các phòng, ban, khoa, bộ môn, trung tâm.
Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo)
- Các phòng,, khoa, TT, Bộ môn (P/h)
- Đoàn TN, Hội SV (P/h)
- Lưu CTHSSV.
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