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CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN 

 

I. CHỨC NĂNG  

Phòng Công tác chính trị và quản lý sinh viên (CTCT&QLSV) là đơn vị 

có chức năng tham mưu, đề xuất ý kiến và tổ chức thực hiện công tác chính trị 

tư tưởng, văn hóa, xây dựng môi trường giáo dục trong sinh viên. Tổ chức các 

hoạt động phong trào, tổ chức quản lý và đánh giá về rèn luyện của sinh viên. Tổ 

chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Bộ, Trường liên quan học 

bổng (tài trợ, khuyến khích học tập, vay vốn đi học), học phí, miễn, giảm học 

phí, trợ cấp xã hội, khen thưởng, kỷ luật đối với sinh viên. Quản lý sinh viên 

ngoại trú trong thời gian học tập tại trường. 

II. NHIỆM VỤ  

1. Công tác tham mưu 

- Xây dựng hướng dẫn thực hiện các qui định cụ thể trong Quy chế học 

sinh sinh viên tại Trường Đại học Bạc Liêu và các văn bản khác liên quan đến 

quản lý sinh viên trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành. 

- Xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Nhà trường 

liên quan đến công tác chính trị và quản lý sinh viên.   

- Giám sát, kiểm tra các Khoa, Bộ môn GDTC trong việc thực hiện kế 

hoạch hoạt động có liên quan.  

2. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý sinh viên 

 a). Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và Nhà trường. Phối hợp với Phòng Đào tạo và các Khoa, 

Bộ môn GDTC sắp xếp sinh viên vào các lớp; trình Hiệu trưởng Quyết định 

công nhận Ban cán sự các lớp theo đề nghị của Khoa, Bộ môn GDTC. Kiện toàn 

hệ thống cán bộ lớp đầu năm học; 

b). Phối hợp với Ngân hàng làm thẻ liên kết cho sinh viên nhập học, giải 

quyết các vấn đề phát sinh về thẻ trong quá trình sinh viên học tập tại trường; 

c). Tổ chức nhập, cập nhật, lưu trữ hồ sơ và báo cáo thống kê có liên quan 

như biến động tăng giảm sinh viên theo lý do, khen thưởng, kỷ luật và các mặt 

có liên quan đến rèn luyện của sinh viên chính quy đang học, tốt nghiệp.  

d). Lập các quyết định ngưng học có thời hạn, thôi học, quyết định cho 

sinh viên học lại và các quyết định khác liên quan đến sinh viên theo đề nghị của 

Khoa, Bộ môn GDTC quản lý người học trình Hiệu trưởng xem xét phê duyệt và 

ra Quyết định; 

e). Làm đầu mối giúp Hiệu trưởng trong việc theo dõi, đánh giá ý thức 

học tập, rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối học kỳ, năm 

học; chỉ đạo các lớp tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng cho 

tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý 

kỷ luật đối với sinh viên vi phạm nội quy, quy chế; xét học bổng, chế độ chính 

sách cho sinh viên; 
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f). Tổ chức thực hiện việc trao đổi kết quả học tập và rèn luyện của sinh 

viên với gia đình; 

g). Phối hợp với các Khoa, Bộ môn GDTC về công tác cố vấn học tập để 

Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt và phối hợp với cố vấn học tập trong quản lý 

sinh viên; 

h). Xây dựng và quản lý hệ thống địa chỉ liên lạc với sinh viên sau tốt 

nghiệp. Phối hợp với Tổ Đảm bảo chất lượng giáo dục thu thập thông tin phản 

hồi t  sinh viên trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp; 

i). Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc tổ chức đánh giá kết 

quả rèn luyện, xét công nhận tốt nghiệp cho sinh viên, hồ sơ sinh viên tốt 

nghiệp. 

j). Tổ chức và quản lý việc sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu 

khoa học, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động 

khuyến khích học tập khác; 

k). H  trợ Phòng Đào tạo trong công tác tuyển sinh. 

3. Giáo dục chính trị tư tưởng cho người học 

a). Tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối 

sống, văn hóa ứng xử cho sinh viên theo kế hoạch của nhà trường; tổ chức các 

hoạt động khác ngoài giờ lên lớp; 

b). Tổ chức và quản lý các đợt sinh hoạt công dân - HSSV theo kế hoạch, 

phổ biến chính sách, pháp luật, chế độ và các sinh hoạt chính trị khác; 

c). Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên, phối hợp với Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên 

quan trong các hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên 

có môi trường rèn luyện, phấn đấu. 

d). Quản lý máy quay phim, máy chụp hình để thực hiện công tác tuyên 

truyền cho các hoạt động của Nhà trường.  

           4. Tư vấn, hướng nghiệp, giải quyết chế độ chính sách đối với người 

học 

a). H  trợ tư vấn pháp lý, tâm lý, xã hội cho sinh viên; triển khai phổ biến 

các chính sách liên quan đến sinh viên; 

b). Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước quy định đối 

với sinh viên về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và 

các chế độ khác có liên quan đến sinh viên; 

c). Đề xuất danh sách sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất để nhà 

trường xem xét giải quyết;     

d). Phối hợp với Tổ y tế (Phòng TC - HC) triển khai công tác bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thân thể, quản lý và chăm sóc sức khỏe cho sinh viên; 

e). Nghiên cứu đề xuất công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh 

viên. 

5. Thực hiện công tác an ninh - chính trị, trật tự, an toàn xã hội, 

phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giáo dục an toàn giao thông 
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a). Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, 

phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS; hướng dẫn sinh viên chấp 

hành pháp luật và nội quy, quy chế; 

b). Phối hợp với Ban quản lý KTX (Phòng TC - HC) về sinh viên vào ở 

nội trú; tư vấn hoạt động của các tổ chức tự quản của sinh viên trong khu nội trú; 

c). Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện công tác 

quản lý sinh viên ngoại trú, sự thay đổi ch  ở của sinh viên t  trong KTX ra 

ngoài và ngược lại; 

d). Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện công tác bảo 

vệ chính trị nội bộ trong sinh viên, là đầu mối liên hệ giữa Nhà trường, gia đình 

và địa phương các vấn đề liên quan đến sinh viên. 

e). Theo dõi các thông tin của báo, đài có liên quan đến Nhà trường, kịp 

thời thông báo cho Đảng ủy, Ban giám hiệu; đề xuất biện pháp xử lý thông tin 

và trình Hiệu trưởng quyết định. 

6. Công tác văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, y tế và vệ sinh môi 

trường 

a). Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các đơn vị tổ 

chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao 

cấp trường và các hoạt động của tỉnh; 

b). Tổ chức tuyên truyền, phổ biến công tác y tế trường học, vệ sinh môi 

trường; phối hợp với Tổ y tế tổ chức khám sức khỏe đầu khóa, thực hiện công 

tác phòng chống dịch, bệnh;  

c). Phối hợp với các đơn vị trong Trường xây dựng môi trường giáo dục 

lành mạnh, nếp sống văn minh, trường xanh - sạch - đẹp;  

d). Cập nhật, cung cấp các thông tin về mảng công tác của đơn vị trên 

website trường; cập nhật các thông tin, hình ảnh trên bảng tin của trường. 

e). Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác do Nhà trường 

giao./. 
           

 

 

 

 

 

 

 

  


