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TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

PHÒNG ĐÀO TẠO 
Số: 01/2022/TB-PĐT 

 

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

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2022 

THÔNG BÁO 
Phân công nhiệm vụ các thành viên phòng Đào tạo 

(Áp dụng từ ngày 05 tháng 01 năm 2022) 
 

Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn do Nhà trường quy định, Trưởng phòng Đào tạo phân 
công nhiệm vụ cho các thành viên phòng Đào tạo như sau: 
1. TS. Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng 

1.1. Lĩnh vực công tác 
 Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ Nhà trường 
quy định; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo về công tác 
đào tạo, tuyển sinh chính quy chương trình đại trà. 

1.2. Các công việc cụ thể 
- Tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai công tác giảng dạy, học tập trình độ đại học, 

cao đẳng chính quy chương trình đại trà; 
- Quản lý chung, phân quyền chức năng hệ thống quản lý đào tạo PMT-EMS Education 

trong đơn vị; 
- Tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai công tác tuyển sinh trình độ đại học chính quy 

chương trình đại trà; xây dựng đề án tuyển sinh hàng năm; 
- Nghiên cứu đề xuất phương án ngành đào tạo; xây dựng kế hoạch phát triển các chương 

trình đào tạo, mở ngành đào tạo; 
- Quản lý khối lượng giảng dạy, phối hợp thanh toán giảng dạy chính quy chương trình 

đại trà theo quy định; 
- Quản lý kết quả học tập, xét điều kiện công nhận tốt nghiệp, xét học vụ cho sinh viên 

chính quy chương trình đại trà; 
- Tổ chức quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ theo quy định; 
- Quản lý toàn bộ việc xây dựng các văn bản, hướng dẫn, quy định trong quản lý điều 

hành lĩnh vực được giao; thống nhất duyệt các văn bản do Phòng tham mưu cho Ban Giám 
hiệu; 

- Chủ trì quản lý, cập nhật chương trình đào tạo vào hệ thống quản lý đào tạo PMT-EMS 
Education; 

- Nghiên cứu đề xuất cho Ban Giám hiệu cùng các Hội đồng chức năng của Trường về 
các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, tuyển sinh đại học chính quy; 

- Phụ trách công tác đối ngoại, công tác nhân sự, thi đua khen thưởng trong đơn vị;  
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- Công tác đảm bảo chất lượng, công tác kiểm định có liên quan đến đơn vị; 
- Thành viên các hội đồng theo quy định; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng 

phụ trách đào tạo. 
1.3. Người báo cáo và thay thế khi vắng mặt 
- Báo cáo cho: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách Đào tạo 
- Người thay thế:  

+ Phó Trưởng phòng về các nội dung được ủy quyền cụ thể; 
+ Tổ trưởng Tổ tuyển sinh về công tác tuyển sinh. 

2. ThS. Trần Đình Long, Phó Trưởng phòng  
2.1. Lĩnh vực công tác 
Giúp Trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ được phân công; thường xuyên báo cáo và 

tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành của Trưởng phòng; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về 
các công việc được phân công. 

2.2. Công việc được giao 
- Phụ trách công tác xây dựng tiến độ năm học, kế hoạch chi tiết đào tạo theo năm học, 

lập thời khóa biểu theo từng học kỳ cho các ngành/ chuyên ngành đào tạo trình độ đại học 
chính quy chương trình đại trà; 

- Phối hợp với phòng Quản lý chất lượng tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch dạy 
và học, công tác tổ chức thi kết thúc học phần; 

- Phối hợp với các đơn vị/ cá nhân liên quan nghiên cứu, đề xuất, triển khai thực hiện 
các giải pháp đổi mới phương pháp dạy - học, phương pháp đánh giá, các yêu cầu đảm bảo 
và nâng cao chất lượng đào tạo; 

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị triển khai xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào 
tạo; xây dựng đề án mở ngành đào tạo phù hợp với chủ trương phát triển của Trường;  

- Hỗ trợ xây dựng các văn bản, hướng dẫn, quy định trong phạm vi công việc được giao; 
- Quản lý Bộ phận cố vấn học tập, báo cáo kết quả cụ thể của hoạt động này định kỳ 

hàng tháng cho Trưởng phòng để đánh giá hiệu quả công việc của Bộ phận; 
- Phụ trách công tác ký bảng điểm cho sinh viên theo đề nghị;  
- Giải quyết đơn thư của sinh viên trong phạm vi công việc được giao: đơn thư khiếu 

nại của sinh viên, mở lớp theo đơn yêu cầu của sinh viên, chuyển nhóm thi theo yêu cầu của 
sinh viên…; 

- Thực hiện các báo cáo tổng hợp thống kê về hoạt động đào tạo và hiệu suất sử dụng 
cơ sở vật chất phục vụ đào tạo; 

- Nghiên cứu và đề xuất lên Lãnh đạo phòng và Ban Giám hiệu về phương hướng đầu 
tư cơ sở vật chất phục vụ đào tạo trong Trường; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công, ủy quyền. 
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2.3. Người báo cáo 
- Báo cáo cho: Nguyễn Anh Tuấn 

3. ThS. Mai Duy Phương, Tổ trưởng Tổ tuyển sinh  
3.1. Công việc được giao 

 Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc cụ thể sau:  
- Quản lý chung các công việc liên quan đến Bộ phận tuyển sinh; 
- Xây dựng kế hoạch, chương trình quảng bá, tư vấn tuyển sinh trình độ đại học chính 

quy; quản lý việc cập nhật các thông tin trên trang tuyển sinh đại học chính quy, fanpage 
tuyển sinh; 

- Liên hệ với các đơn vị truyền thông ngoài trường (đơn vị Báo chí) để lên kế hoạch cho 
Đoàn tư vấn của Nhà trường tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp tại các tỉnh, thành hàng năm; 

- Giải đáp thắc mắc cho phụ huynh và thí sinh quan tâm đến ngành nghề đào tạo đang 
tuyển sinh tại trường; 

- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp cải tiến công tác liên quan đến kế hoạch tư vấn, quảng 
bá và mảng truyền thông tuyển sinh; 

- Hỗ trợ việc xây dựng các văn bản có liên quan; 
- Cung cấp các số liệu có liên quan cho Bộ phận thư ký hành chính của Phòng khi có 

yêu cầu làm báo cáo; 
- Phối hợp thực hiện công tác kiểm kê tài sản tại Bộ phận tuyển sinh; 
- Thực hiện các công việc khác của Hội đồng Tuyển sinh (Ban thư ký) khi được phân 

công: 
- Tham gia nghiên cứu, soạn thảo Đề án tuyển sinh hàng năm. Theo dõi và cập nhật 

thông tin Đề án tuyển sinh của Trường lên Cổng thông tin của Bộ GDĐT theo quy định; 
- Tham gia góp ý các quy định, quy chế tuyển sinh để thực hiện phần mềm xét tuyển 

trực tuyến; 
- Tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính 

quy hàng năm; 
- Giải đáp thắc mắc cho phụ huynh/thí sinh khi đăng ký trong quá trình xét tuyển tại 

Trường; 
- Phối hợp thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ xác nhận nhập học của thí sinh trúng tuyển; 
- Phối hợp thực hiện cung cấp các số liệu có liên quan đến báo cáo kết quả tuyển sinh 

hàng năm;  
- Lưu trữ hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính quy; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công. 
3.2. Người báo cáo hoặc thay thế khi vắng mặt 
- Báo cáo cho: Nguyễn Anh Tuấn 
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- Người thay thế: Ngô Xuân Diệu 
4. ThS. Khúc Thủy Liên, Giảng viên  

4.1. Công việc được giao 
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ tuyển sinh và Trưởng phòng về các 

công việc cụ thể sau: 
- Hỗ trợ thanh toán khối lượng giảng dạy cho giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ theo quy 

định; 
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ tuyển sinh về các công việc cụ thể 

sau: 
- Phụ trách việc tư vấn tuyển sinh, đào tạo trên Fanpage tuyển sinh, điện thoại…; 
- Phụ trách, phối hợp với các đơn vị trong tường tổ chức các hoạt động liên quan các 

chương trình quảng bá, tư vấn tuyển sinh trình độ đại học chính quy tại các Ngày hội tư vấn, 
gian hàng, và tại các tỉnh/thành;  

- Phối hợp thực hiện chương trình sinh viên đồng hành tư vấn hướng nghiệp hàng năm; 
- Giải đáp thắc mắc cho phụ huynh và thí sinh quan tâm đến ngành nghề đào tạo đang 

tuyển sinh tại trường; 
- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp cải tiến trong công việc; 
- Hỗ trợ việc xây dựng các bài viết trên các trang thông tin tuyển sinh; 
- Thực hiện các công việc khác của Hội đồng Tuyển sinh (Ban thư ký) khi được phân 

công 
- Thực hiện tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến hồ sơ đăng ký xét tuyển đại 

học chính quy hàng năm; 
- Giải đáp thắc mắc cho phụ huynh/thí sinh khi đăng ký trong quá trình xét tuyển tại 

Trường; 
- Phối hợp thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ xác nhận nhập học của thí sinh trúng tuyển; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng, Trưởng phòng phân công. 
4.2. Người báo cáo hoặc thay thế khi vắng mặt 
- Báo cáo cho: Mai Duy Phương, Nguyễn Anh Tuấn 
- Người thay thế: Ngô Xuân Diệu, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thanh Bình 

5. ThS. Ngô Xuân Diệu, Chuyên viên  
5.1. Công việc được giao 
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ tuyển sinh và Trưởng phòng về các 

công việc cụ thể sau: 
- Phụ trách thực hiện công tác truyền thông tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh; 
- Phụ trách việc viết bài và đăng thông tin trên trang tuyển sinh, Fanpage tuyển sinh; 

quản lý email tuyển sinh, điện thoại (hotline); 
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- Phối hợp với Đoàn Thanh Niên thực hiện chương trình sinh viên đồng hành tư vấn 
hướng nghiệp hàng năm; 

- Liên hệ với các Trường THPT để lên kế hoạch cho Đoàn tư vấn của Nhà trường tư vấn 
tuyển sinh tại các tỉnh/thành hàng năm; 

- Phối hợp, thực hiện tổ chức các hoạt động liên quan các chương trình quảng bá, tư vấn 
tuyển sinh trình độ đại học chính quy tại các Ngày hội tư vấn, gian hàng, và tại các tỉnh/thành;  

- Giải đáp thắc mắc cho phụ huynh và thí sinh quan tâm đến ngành nghề đào tạo đang 
tuyển sinh tại trường; 

- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp cải tiến trong công việc; 
- Hỗ trợ cung cấp các số liệu có liên quan cho Bộ phận thư ký hành chính của Phòng khi 

có yêu cầu làm báo cáo; 
- Thực hiện các công việc khác của Hội đồng Tuyển sinh (Ban thư ký) khi được phân 

công 
- Tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính 

quy hàng năm; 
- Giải đáp thắc mắc cho phụ huynh/thí sinh khi đăng ký trong quá trình xét tuyển tại 

Trường; 
- Phối hợp thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ xác nhận nhập học của thí sinh trúng tuyển; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổ trưởng và Trưởng phòng phân công. 
5.2. Người báo cáo hoặc thay thế khi vắng mặt 
- Báo cáo cho: Mai Duy Phương, Nguyễn Anh Tuấn 
- Người thay thế: Khúc Thủy Liên, Mai Duy Phương 

6. ThS. Len Văn Nam, Chuyên viên  
6.1. Công việc được giao 
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc cụ thể sau:  
- Chủ trì lập và xử lý thời khóa biểu từng học kỳ cho chương trình chính quy đại trà; 
- Xử lý kỹ thuật đăng ký học phần, quản lý kết quả đăng ký học phần của sinh viên chính 

quy chương trình đại trà; 
- Tham mưu cho Trưởng phòng các vấn đề liên quan hệ thống quản lý đào tạo PMT-

EMS Education; 
- Phối hợp quản lý các chương trình đào tạo ngoại khóa, kiến thức bổ trợ; 
- Phối hợp quản lý, cấp phòng học dùng cho chương trình đại trà; 
- Hỗ trợ tư vấn sinh viên; 
- Chủ động liên hệ với các đơn vị trong công việc được giao; 
- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp cải tiến trong công việc; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công. 
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6.2. Người báo cáo hoặc thay thế khi vắng mặt 
- Báo cáo cho: Trần Đình Long 
- Người thay thế: Trần Thị Yến, Nguyễn Thị Phương 

7. ThS. Nguyễn Thanh Bình, Chuyên viên chính  
7.1. Công việc được giao 
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc cụ thể sau: 
- Phụ trách chính xét công nhận tốt nghiệp sinh viên chính quy chương trình đại trà; đề 

xuất ban hành các quyết định công nhận tốt nghiệp; lưu trữ hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp; 
- Thực hiện xét điều kiện thi/ giao đồ án tốt nghiệp/ học bù tốt nghiệp cho sinh viên 

chính quy chương trình đại trà;  
- Soạn thảo và ban hành các quyết định sinh viên theo đơn đề nghị của sinh viên đã được 

phê duyệt;  
- Thanh toán khối lượng giảng dạy cho giảng viên trong trường theo quy định; -

 Phụ trách thanh toán, lưu trữ và trình ký hồ sơ liên quan đến giảng viên thỉnh giảng khi 
có đề nghị của các đơn vị; 

- Hỗ trợ tư vấn sinh viên; 
- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp cải tiến trong công việc; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công. 
7.2. Người báo cáo hoặc thay thế khi vắng mặt 
- Báo cáo cho: Nguyễn Anh Tuấn 
- Người thay thế: Nguyễn Thị Phương, Trần Thị Yến 

8. ThS. Lê Huỳnh Long, Chuyên viên  
8.1. Công việc được giao 
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc cụ thể sau:  
- Quản lý phân hệ điểm trong hệ thống quản lý đào tạo PMT-EMS Education và hệ 

thống quản lý điểm (cũ), chủ động mở/ khóa điểm đúng thời hạn, quy định; phụ trách chính 
quản lý, lưu trữ định kỳ bảng điểm, kết quả học tập của người học theo đúng quy định; phối 
hợp với đ/c Yến liên hệ với Trung tâm DL & CNTT xử lý dứt điểm phần điểm trung bình, 
điểm rèn luyện trên hệ thống quản lý đào tạo PMT-EMS Education; 

- Rà soát, cập nhật tỷ lệ điểm học phần trên hệ thống quản lý đào tạo PMT-EMS 
Education;  

- Chủ trì kiểm tra dữ liệu sinh viên hoàn thành chương trình học GDTC và GDQP-AN; 
soạn thảo và trình ký quyết định đủ điều kiện cấp chứng chỉ GDTC và GDQP-AN (trước mỗi 
đợt xét tốt nghiệp); 

- Phụ trách in cấp bảng điểm liên quan; 
- Hỗ trợ tư vấn sinh viên; 
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- In văn bằng/ chứng chỉ cho sinh viên chính quy đại trà; quản lý dữ liệu tra cứu văn 
bằng/ chứng chỉ; 

- Trực tiếp triển khai số hóa tài liệu hoạt động đào tạo; cải tiến, ứng dụng công nghệ 
thông tin vào giải quyết công việc; nghiên cứu phát triển các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; 

- Công tác báo cáo thống kê; 
- Hỗ trợ xét học vụ sau khi kết thúc học kỳ; 
- Thực hiện các công việc khác của Hội đồng Tuyển sinh khi được phân công  
- Tiếp nhận và xử lý các thông tin liên quan đến hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học chính 

quy hàng năm; 
- Xử lý, thống kê dữ liệu liên quan đến công tác xét tuyển, trúng tuyển, giấy báo nhập 

học… 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công. 
8.2. Người báo cáo hoặc thay thế khi vắng mặt 
- Báo cáo cho: Nguyễn Anh Tuấn 
- Người thay thế: Trần Thị Yến 

9. ThS. Trần Thị Yến, Chuyên viên  
9.1. Công việc được giao 
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc cụ thể sau:  
- Hỗ trợ lập thời khóa biểu từng học kỳ cho chương trình chính quy đại trà; 
- Hỗ trợ tư vấn sinh viên; 
- Dịch và trình Trưởng phòng ký bảng điểm tiếng Anh khi có yêu cầu của người học; 
- Chịu trách nhiệm quản lý và xử lý các dữ liệu đăng trên trang web, email, tin nội bộ 

và hộp thư điện tử của phòng; 
- Trực tiếp triển khai số hóa tài liệu hoạt động đào tạo; cải tiến, ứng dụng công nghệ 

thông tin vào giải quyết công việc, nghiên cứu phát triển các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; 
- Phụ trách xét học vụ sinh viên chính quy chương trình đại trà (mỗi học kỳ); soạn thảo, 

trình ký ban hành các quyết định, thông báo học vụ. 
- Báo cáo thống kê liên quan; 
- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp cải tiến trong công việc; 
- Trực tiếp triển khai số hóa tài liệu hoạt động đào tạo; cải tiến, ứng dụng công nghệ 

thông tin vào giải quyết công việc; nghiên cứu phát triển các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; 
- Hỗ trợ công tác quản lý điểm sinh viên chính quy chương trình đại trà;  
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công 
9.2. Người báo cáo hoặc thay thế khi vắng mặt 
- Báo cáo cho: Nguyễn Anh Tuấn 
- Người thay thế: Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thanh Bình. 



 

 8 

10. CN. Nguyễn Thị Phương, Chuyên viên  
10.1. Công việc được giao 
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc cụ thể sau:  
- Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về công tác tư vấn sinh viên/ giảng viên tại cơ 

sở quận 12;  
- Hỗ trợ lập thời khóa biểu từng học kỳ cho chương trình chính quy đại trà;  
- Hỗ trợ sinh viên, phụ huynh;  
- Trả chứng chỉ GDQP-AN và chứng chỉ GDTC đã in cấp; 
- Trực tiếp triển khai số hóa tài liệu hoạt động đào tạo; cải tiến, ứng dụng công nghệ 

thông tin vào giải quyết công việc; nghiên cứu phát triển các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công. 
10.2. Người báo cáo hoặc thay thế khi vắng mặt 
- Báo cáo cho: Nguyễn Anh Tuấn 
- Người thay thế: Trần Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thanh Bình 

11. CN. Nguyễn Thị Ngọc, Chuyên viên  
11.1. Công việc được giao 
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc cụ thể sau: 
- Lập, lưu trữ và quản lý hồ sơ đề xuất cấp phôi văn bằng/ chứng chỉ;  
- Phụ trách cấp/ trả văn bằng, chứng chỉ, bản sao; xác minh văn bằng, chứng chỉ; 
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo đúng quy định; 
- Trực tiếp tư vấn hỗ trợ sinh viên, phụ huynh; 
- Quản lý cấp trả, đề nghị cấp phôi bằng chứng chỉ các loại; 
- Cập nhật chứng chỉ GDTC và GDQP-AN lên hệ thống PMT-EMS Education sau khi 

đã có quyết định; 
- Trực tiếp triển khai số hóa tài liệu hoạt động đào tạo; cải tiến, ứng dụng công nghệ 

thông tin vào giải quyết công việc; nghiên cứu phát triển các dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; 
- Phối hợp kiểm tra, in cấp bảng điểm cho người học theo quy định; xác nhận kết quả 

học tập; cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp; 
- Báo cáo thống kê liên quan; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công. 
11.2. Người báo cáo hoặc thay thế khi vắng mặt 
- Báo cáo cho: Nguyễn Anh Tuấn 
- Người thay thế: Trần Thị Yến, Nguyễn Thị Phương 

12. CN. Vũ My Trang, Chuyên viên  
12.1. Công việc được giao 
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Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc cụ thể sau:  
- Chủ trì công tác lập lịch thi, quản lý dữ liệu thi chương trình chính quy đại trà (chú ý 

hình thức thi và quy ước tỷ lệ điểm học phần); 
- Trực tiếp theo dõi quá trình giảng dạy, xử lý lịch báo nghỉ - dạy bù của giảng viên; 

phối hợp với phòng Quản lý chất lượng kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy cho 
chương trình chính quy đại trà;  

- Phụ trách công tác kiểm kê và quản lý tài sản của phòng;  
- Đảm nhận công tác văn thư cho phòng, lưu trữ hồ sơ, đầu mối quản lý minh chứng cho 

các hoạt động của phòng;  
- Chịu trách nhiệm chung về công tác báo cáo của phòng (các đồng chí có liên quan 

trong đơn vị chịu trách nhiệm hỗ trợ, cung cấp số liệu khi có yêu cầu); 
- Hỗ trợ cập nhật thông tin 3 công khai trên trang web trường; 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công. 
12.2. Người báo cáo hoặc thay thế khi vắng mặt 
- Báo cáo cho: Nguyễn Anh Tuấn 
- Người thay thế: Len Văn Nam, Trần Thị Yến, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thanh 

Bình 
13. ThS. Phan Thúy Hà, Chuyên viên  

13.1. Công việc được giao 
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc cụ thể sau:  
- Theo dõi quá trình học tập của sinh viên (đăng ký học phần, học phí, thi/ kiểm tra, kết 

quả học tập, cảnh báo học vụ, buộc thôi học/ cứu xét, nghỉ học tạm thời/ nhập học lại, thôi 
học, chuyển trường/ nhập trường, tốt nghiệp...) - kiểm tra dữ liệu trên phần mềm PMT, phối 
hợp cô Hồ Thị Hiền quản lý sinh viên Khoa Điện - ĐTVT và CNTT, bộ môn Ngoại ngữ; làm 
việc luân phiên tại cơ sở quận 12 và cơ sở Bình Thạnh; 

 - Hỗ trợ đơn vị chuyên môn (Khoa/ Viện/ Bộ môn) tư vấn cho sinh viên và gia đình các 
công tác có liên quan đến quá trình học tập của sinh viên; 

 - Hỗ trợ rà soát, cập nhật chương trình đào tạo/ học phần tương đương, thay thế lên 
phần mềm PMT; 

 - Xét thử tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký, trên hệ thống phần mềm PMT; báo cáo số 
liệu xét Tốt nghiệp hàng tháng cho lãnh đạo khi có yêu cầu; 

 - Thống nhất hệ thống sổ sách/ biểu mẫu/ hồ sơ công tác giáo vụ trong toàn trường; lưu 
trữ các tài liệu có liên quan. 

 - Hỗ trợ đ/c Trần Thị Yến xét học vụ sinh viên chính quy chương trình đại trà (mỗi học 
kỳ); soạn thảo, trình ký ban hành các quyết định, thông báo học vụ, in gửi thông báo về gia 
đình sinh viên; lưu trữ quyết định, thông báo liên quan; 

- Phối hợp xét học bổng với phòng Công tác sinh viên; 
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- Cập nhật chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học lên hệ thống PMT-EMS Education sau khi đã 
có quyết định công nhận của Trường hoặc sinh viên nộp các chứng chỉ theo quy định thuộc 
các ngành phụ trách; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công. 
13.2. Người báo cáo hoặc thay thế khi vắng mặt 
- Báo cáo cho: Trần Đình Long 
- Người thay thế: Hồ Thị Hiền 

14. CN. Hồ Thị Hiền, Chuyên viên  
14.1 Phân công nhiệm vụ: 
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc cụ thể sau:  
- Theo dõi quá trình học tập của sinh viên (đăng ký học phần, học phí, thi/ kiểm tra, kết 

quả học tập, cảnh báo học vụ, buộc thôi học/ cứu xét, nghỉ học tạm thời/ nhập học lại, thôi 
học, chuyển trường/ nhập trường, tốt nghiệp…) - kiểm tra dữ liệu trên phần  mềm PMT; phối 
hợp với cô Phan Thúy Hà quản lý sinh viên Khoa Điện - ĐTVT và CNTT, bộ môn Ngoại 
ngữ; làm việc luân phiên tại cơ sở quận 12 và cơ sở Bình Thạnh; 

 - Hỗ trợ đơn vị chuyên môn (Khoa/ Viện/ Bộ môn) tư vấn cho sinh viên và gia đình các 
công tác có liên quan đến quá trình học tập của sinh viên; 

 - Hỗ trợ rà soát, cập nhật chương trình đào tạo/ học phần tương đương, thay thế lên 
phần mềm PMT; 

- Xét thử tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký, trên hệ thống phần mềm PMT; báo cáo số 
liệu xét Tốt nghiệp hàng tháng cho lãnh đạo khi có yêu cầu; 

- Thống nhất hệ thống sổ sách/ biểu mẫu/ hồ sơ công tác giáo vụ trong toàn trường; lưu 
trữ các tài liệu có liên quan; 

- Cập nhật chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học lên hệ thống PMT-EMS Education sau khi đã 
có quyết định công nhận của Trường hoặc sinh viên nộp các chứng chỉ theo quy định thuộc 
các ngành phụ trách; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công. 
14.2. Người báo cáo hoặc thay thế khi vắng mặt 
- Báo cáo cho: Trần Đình Long  
- Người thay thế: Phan Thúy Hà 

15. CN. Võ Thúy Hằng, Chuyên viên 
15.1 Phân công nhiệm vụ 
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc cụ thể sau:  
- Theo dõi quá trình học tập của sinh viên (đăng ký học phần, học phí, thi/ kiểm tra, kết 

quả học tập, cảnh báo học vụ, buộc thôi học/ cứu xét, nghỉ học tạm thời/ nhập học lại, thôi 
học, chuyển trường/ nhập trường, tốt nghiệp…) - kiểm tra dữ liệu trên phần  mềm PMT; phối 
hợp với cô Nguyễn Thị Phương Thư quản lý sinh viên khoa Kỹ thuật xây dựng, Công trình 
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giao thông, Viện NC Môi trường & GT; làm việc luân phiên tại cơ sở quận 12 và cơ sở Bình 
Thạnh; 

 - Hỗ trợ đơn vị chuyên môn (Khoa/ Viện/ Bộ môn) tư vấn cho sinh viên và gia đình các 
công tác có liên quan đến quá trình học tập của sinh viên; 

 - Hỗ trợ rà soát, cập nhật chương trình đào tạo/ học phần tương đương, thay thế lên 
phần mềm PMT; 

- Xét thử tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký, trên hệ thống phần mềm PMT; báo cáo số 
liệu xét Tốt nghiệp hàng tháng cho lãnh đạo Phòng khi có yêu cầu; 

 - Thống nhất hệ thống sổ sách/ biểu mẫu/ hồ sơ công tác giáo vụ trong toàn trường; lưu 
trữ các tài liệu có liên quan; 

- Cập nhật chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học lên hệ thống PMT-EMS Education sau khi đã 
có quyết định công nhận của Trường hoặc sinh viên nộp các chứng chỉ theo quy định thuộc 
các ngành phụ trách; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công; 
15.2. Người báo cáo hoặc thay thế khi vắng mặt 
- Báo cáo cho: Trần Đình Long 
- Người thay thế: Nguyễn Thị Phương Thư 

16. ThS. Nguyễn Thị Phương Thư, Chuyên viên 
16.1 Phân công nhiệm vụ 
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc cụ thể sau:  
- Theo dõi quá trình học tập của sinh viên (đăng ký học phần, học phí, thi/ kiểm tra, kết 

quả học tập, cảnh báo học vụ, buộc thôi học/ cứu xét, nghỉ học tạm thời/ nhập học lại, thôi 
học, chuyển trường/ nhập trường, tốt nghiệp…) - kiểm tra dữ liệu trên phần  mềm PMT; phối 
hợp với cô Võ Thúy Hằng quản lý sinh viên khoa Kỹ thuật xây dựng, Công trình giao thông, 
Viện NC Môi trường & GT; làm việc luân phiên tại cơ sở quận 12 và cơ sở Bình Thạnh; 

 - Hỗ trợ đơn vị chuyên môn (Khoa/ Viện/ Bộ môn) tư vấn cho sinh viên và gia đình các 
công tác có liên quan đến quá trình học tập của sinh viên; 

 - Hỗ trợ rà soát, cập nhật chương trình đào tạo/ học phần tương đương, thay thế lên 
phần mềm PMT; 

- Hỗ trợ thanh toán cùng đồng chí Nguyễn Thanh Bình và Khúc Thủy Liên; 
- Xét thử tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký, trên hệ thống phần mềm PMT; báo cáo số 

liệu xét Tốt nghiệp hàng tháng cho lãnh đạo Phòng khi có yêu cầu; 
 - Thống nhất hệ thống sổ sách/ biểu mẫu/ hồ sơ công tác giáo vụ trong toàn trường; lưu 

trữ các tài liệu có liên quan; 
- Cập nhật chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học lên hệ thống PMT-EMS Education sau khi đã 

có quyết định công nhận của Trường hoặc sinh viên nộp các chứng chỉ theo quy định thuộc 
các ngành phụ trách; 
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- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công; 
16.2. Người báo cáo hoặc thay thế khi vắng mặt 
- Báo cáo cho: Trần Đình Long 
- Người thay thế: Võ Thúy Hằng 

17. ThS. Hoàng Thị Xuân, Chuyên viên 
17.1 Phân công nhiệm vụ 
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc cụ thể sau:  
- Theo dõi quá trình học tập của sinh viên (đăng ký học phần, học phí, thi/ kiểm tra, kết 

quả học tập, cảnh báo học vụ, buộc thôi học/ cứu xét, nghỉ học tạm thời/ nhập học lại, thôi 
học, chuyển trường/ nhập trường, tốt nghiệp…) - kiểm tra dữ liệu trên phần  mềm PMT; phối 
hợp với cô Chu Thị Thủy quản lý sinh viên khoa Kinh tế vận tải; làm việc luân phiên tại cơ 
sở quận 12 và cơ sở Bình Thạnh; 

 - Hỗ trợ đơn vị chuyên môn (Khoa/ Viện/ Bộ môn) tư vấn cho sinh viên và gia đình các 
công tác có liên quan đến quá trình học tập của sinh viên; 

 - Hỗ trợ rà soát, cập nhật chương trình đào tạo/ học phần tương đương, thay thế lên 
phần mềm PMT; 

- Xét thử tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký, trên hệ thống phần mềm PMT; báo cáo số 
liệu xét Tốt nghiệp hàng tháng cho lãnh đạo Phòng khi có yêu cầu; 

 - Thống nhất hệ thống sổ sách/ biểu mẫu/ hồ sơ công tác giáo vụ trong toàn trường; lưu 
trữ các tài liệu có liên quan; 

- Cập nhật chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học lên hệ thống PMT-EMS Education sau khi đã 
có quyết định công nhận của Trường hoặc sinh viên nộp các chứng chỉ theo quy định thuộc 
các ngành phụ trách; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công; 
17.2. Người báo cáo hoặc thay thế khi vắng mặt 
- Báo cáo cho: Trần Đình Long 
- Người thay thế: Chu Thị Thủy 

18. CN. Chu Thị Thủy, Chuyên viên 
18.1 Phân công nhiệm vụ 
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc cụ thể sau:  
- Theo dõi quá trình học tập của sinh viên (đăng ký học phần, học phí, thi/ kiểm tra, kết 

quả học tập, cảnh báo học vụ, buộc thôi học/ cứu xét, nghỉ học tạm thời/ nhập học lại, thôi 
học, chuyển trường/ nhập trường, tốt nghiệp…) - kiểm tra dữ liệu trên phần mềm PMT; phối 
hợp với cô Hoàng Thị Xuân quản lý sinh viên khoa Kinh tế vận tải; làm việc luân phiên tại 
cơ sở quận 12 và cơ sở Bình Thạnh; 

 - Hỗ trợ đơn vị chuyên môn (Khoa/ Viện/ Bộ môn) tư vấn cho sinh viên và gia đình các 
công tác có liên quan đến quá trình học tập của sinh viên; 
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 - Hỗ trợ rà soát, cập nhật chương trình đào tạo/ học phần tương đương, thay thế lên 
phần mềm PMT; 

- Xét thử tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký, trên hệ thống phần mềm PMT; báo cáo số 
liệu xét Tốt nghiệp hàng tháng cho lãnh đạo Phòng khi có yêu cầu; 

 - Thống nhất hệ thống sổ sách/ biểu mẫu/ hồ sơ công tác giáo vụ trong toàn trường; lưu 
trữ các tài liệu có liên quan; 

- Cập nhật chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học lên hệ thống PMT-EMS Education sau khi đã 
có quyết định công nhận của Trường hoặc sinh viên nộp các chứng chỉ theo quy định thuộc 
các ngành phụ trách; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công; 
18.2. Người báo cáo hoặc thay thế khi vắng mặt 
- Báo cáo cho: Trần Đình Long  
- Người thay thế: Hoàng Thị Xuân 

19. TC. Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Chuyên viên 
19.1 Phân công nhiệm vụ 
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc cụ thể sau:  
- Theo dõi quá trình học tập của sinh viên (đăng ký học phần, học phí, thi/ kiểm tra, kết 

quả học tập, cảnh báo học vụ, buộc thôi học/ cứu xét, nghỉ học tạm thời/ nhập học lại, thôi 
học, chuyển trường/ nhập trường, tốt nghiệp…) kiểm tra dữ liệu trên phần  mềm PMT; quản 
lý sinh viên Viện Cơ khí; làm việc tại cơ sở Quận 12; 

 - Hỗ trợ đơn vị chuyên môn (Khoa/ Viện/ Bộ môn) tư vấn cho sinh viên và gia đình các 
công tác có liên quan đến quá trình học tập của sinh viên; 

 - Hỗ trợ rà soát, cập nhật chương trình đào tạo/ học phần tương đương, thay thế lên 
phần mềm PMT; 

- Xét thử tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký, trên hệ thống phần mềm PMT; báo cáo số 
liệu xét Tốt nghiệp hàng tháng cho lãnh đạo Phòng khi có yêu cầu; 

 - Thống nhất hệ thống sổ sách/ biểu mẫu/ hồ sơ công tác giáo vụ trong toàn trường; lưu 
trữ các tài liệu có liên quan; 

- Cập nhật chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học lên hệ thống PMT-EMS Education sau khi đã 
có quyết định công nhận của Trường hoặc sinh viên nộp các chứng chỉ theo quy định thuộc 
các ngành phụ trách; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công; 
19.2. Người báo cáo hoặc thay thế khi vắng mặt 
- Báo cáo cho: Trần Đình Long  
- Người thay thế: Nguyễn Thị Phương 

20. CN. Lê Thị Bẩy, Chuyên viên 
20.1 Phân công nhiệm vụ 
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Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc cụ thể sau:  
- Theo dõi quá trình học tập của sinh viên (đăng ký học phần, học phí, thi/ kiểm tra, kết 

quả học tập, cảnh báo học vụ, buộc thôi học/ cứu xét, nghỉ học tạm thời/ nhập học lại, thôi 
học, chuyển trường/ nhập trường, tốt nghiệp…) - kiểm tra dữ liệu trên phần  mềm PMT; phối 
hợp với cô Trần Thị Kim Oanh quản lý sinh viên Viện Hàng hải; Bộ môn GDQP-AN 
&GDTC; làm việc tại cơ sở Tp. Thủ Đức; 

 - Hỗ trợ đơn vị chuyên môn (Khoa/ Viện/ Bộ môn) tư vấn cho sinh viên và gia đình các 
công tác có liên quan đến quá trình học tập của sinh viên; 

 - Hỗ trợ rà soát, cập nhật chương trình đào tạo/ học phần tương đương, thay thế lên 
phần mềm PMT; 

- Xét thử tốt nghiệp cho sinh viên đăng ký, trên hệ thống phần mềm PMT; báo cáo số 
liệu xét Tốt nghiệp hàng tháng cho lãnh đạo Phòng khi có yêu cầu; 

 - Thống nhất hệ thống sổ sách/ biểu mẫu/ hồ sơ công tác giáo vụ trong toàn trường; lưu 
trữ các tài liệu có liên quan; 

- Cập nhật chứng chỉ Ngoại ngữ, Tin học lên hệ thống PMT-EMS Education sau khi đã 
có quyết định công nhận của Trường hoặc sinh viên nộp các chứng chỉ theo quy định thuộc 
các ngành phụ trách; 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công; 
20.2. Người báo cáo hoặc thay thế khi vắng mặt 
- Báo cáo cho: Trần Đình Long 
- Người thay thế: Trần Thị Kim Oanh 

21. CN. Trần Thị Kim Oanh, Chuyên viên 
21.1 Phân công nhiệm vụ 
Thực hiện và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về các công việc cụ thể sau:  
- Theo dõi quá trình học tập của sinh viên (đăng ký học phần, học phí, thi/ kiểm tra, kết 

quả học tập, cảnh báo học vụ, buộc thôi học/ cứu xét, nghỉ học tạm thời/ nhập học lại, thôi 
học, chuyển trường/ nhập trường, tốt nghiệp…) - kiểm tra dữ liệu trên phần mềm PMT; phối 
hợp với cô Lê Thị Bẩy quản lý sinh viên Viện Hàng hải; Bộ môn GDQP-AN &GDTC; làm 
việc tại cơ sở TP. Thủ Đức; 

 - Hỗ trợ đơn vị chuyên môn (Khoa/ Viện/ Bộ môn) tư vấn cho sinh viên và gia đình các 
công tác có liên quan đến quá trình học tập của sinh viên; 

- Lưu trữ các tài liệu có liên quan; 
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công; 
21.2. Người báo cáo hoặc thay thế khi vắng mặt 
- Báo cáo cho: Trần Đình Long 
- Người thay thế: Lê Thị Bẩy 
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Trên tinh thần trách nhiệm cao với người học, với Nhà trường, Trưởng phòng Đào tạo đề nghị 
các thành viên nghiêm túc thực hiện công việc được phân công./. 
 
Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để báo cáo); 
- Các đơn vị trong Trường (để phối hợp); 
- Phòng Đào tạo (để thực hiện); 
- Lưu PĐT (Trang). 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

(Đã ký) 

 

TS. Nguyễn Anh Tuấn 
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TỔNG HỢP CÁC KHỐI CÔNG VIỆC CHÍNH 
 
 

Ký hiệu/Bộ phận Thành viên Ghi chú 
Kế hoạch đào tạo ThS. Trần Đình Long 

ThS. Len Văn Nam 
ThS. Trần Thị Yến  
KS. Nguyễn Thị Phương 
KS. Nguyễn Thị Ngọc 
KS. Vũ My Trang 

 

Điểm  ThS. Lê Huỳnh Long 
ThS. Trần Thị Yến 

 
 

Hồ sơ thỉnh giảng, thanh toán 
giảng dạy 

ThS. Nguyễn Thanh Bình 
KS. Nguyễn Thị Phương 
ThS. Khúc Thủy Liên 

 

Văn bằng, chứng chỉ CN. Nguyễn Thị Ngọc 
ThS. Trần Thị Yến 
KS. Nguyễn Thị Phương 
ThS. Lê Huỳnh Long 

 

Tuyển sinh ThS. Mai Duy Phương 
ThS. Lê Huỳnh Long 
CN. Ngô Xuân Diệu 
ThS. Khúc Thủy Liên 

 

Tư vấn, hỗ trợ của SV học tại 
Trường 

ThS. Trần Thị Yến 
CN. Nguyễn Thị Phương 
CN. Nguyễn Thị Ngọc 
ThS. Lê Huỳnh Long 
ThS. Len Văn Nam 
ThS. Nguyễn Thanh Bình 
CN. Vũ My Trang 
Bộ phận Cố vấn học tập 

 

Tốt nghiệp ThS. Nguyễn Thanh Bình 
CN. Nguyễn Thị Phương 
ThS. Lê Huỳnh Long 
ThS. Trần Thị Yến 
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Ký hiệu/Bộ phận Thành viên Ghi chú 

CN. Nguyễn Thị Ngọc 
Bộ phận Cố vấn học tập 

Báo cáo, tổng hợp số liệu CN. Vũ My Trang 
ThS. Trần Đình Long 
ThS. Mai Duy Phương 
ThS. Nguyễn Thanh Bình 
ThS. Lê Huỳnh Long 
ThS. Trần Thị Yến 

 

Bộ phận Cố vấn học tập  CN. Võ Thúy Hằng 
ThS. Nguyễn Thị Phương Thư  
ThS. Phan Thúy Hà  
CN. Hồ Thị Hiền  
ThS. Hoàng Thị Xuân  
CN. Chu Thị Thủy 
TC. Nguyễn Thị Ngọc Diễm 
CN. Lê Thị Bẩy  
CN. Trần Thị Kim Oanh  

 

 


