
Khoa Toán – Tin                                                                                                                           Phân công nhiệm vụ 
 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA 

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy – Trưởng Khoa 

 Quản lý điều hành chung hoạt động của khoa;  

 Trực tiếp phụ trách các công tác: công tác tổ chức; công tác chính trị tư tưởng; công tác đào tạo sau đại 

học; công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên; Phụ trách Hội đồng Khoa học và Đào tạo của khoa;  

 Phụ trách công tác đối ngoại, thi đua khen thưởng khoa;  

 Phụ trách công tác tài chính khoa; Phụ trách các dịch vụ về đào tạo, tư vấn tuyển sinh sau đại học khoa;  

 Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động, sự kiện lớn của khoa như: trao bằng tốt nghiệp, kỷ niệm ngày Nhà giáo 

Việt Nam hằng năm …; 

 Phụ trách bộ phận văn phòng khoa. 

2. ThS. Nguyễn Thanh Mai – Phó trưởng Khoa 

 Trực tiếp phụ trách các công tác:  

- Công tác đào tạo hệ liên thông, vừa làm vừa học; Phụ trách các dịch vụ về đào tạo, tư vấn tuyển sinh 

đại học hệ liên thông, vừa làm vừa học cấp Khoa;  

- Công tác thanh tra pháp chế; 

- Quản lý các hoạt động: hoạt động thường xuyên của HSSV; hoạt động phong trào của HSSV;  

- Bình xét kết quả, khen thưởng, kỷ luật, các hoạt động văn hóa, thể thao HSSV; Liên lạc với gia đình 

HSSV…;  

- Quản lý công tác cố vấn học tập các lớp sinh viên trong toàn khoa;  

- Thay mặt BCN khoa phối hợp công tác với công đoàn khoa trong các hoạt động, sự kiện liên quan đến 

đời sống của cán bộ, giảng viên trong khoa, các đơn vị trong và ngoài khoa;  

 Thực hiện các công việc khác theo sự ủy quyền và phân công của Trưởng khoa. 

3. TS. Trương Minh Tuyên – Phó trưởng Khoa 

 Trực tiếp phụ trách Bộ môn Giải tích;  

 Trực tiếp phụ trách các công tác: 

- Công tác đào tạo đại học chính quy; công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục;  

- Công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên (về Hội thảo NCKH sinh viên; công trình NCKH của sinh viên 

và các hoạt động khoa học sinh viên khác); 

- Chỉ đạo tổ chức công tác sơ kết, tổng kết năm học khối sinh viên, đón tiếp tân sinh viên hằng năm;  

- Phụ trách các dịch vụ về đào tạo, tư vấn tuyển sinh đại học;  

- Quản lý thông tin khoa học và đào tạo, công tác thông tin, tuyên truyền của Khoa;  

- Thay mặt trưởng khoa phối hợp công tác với tổ chức Đoàn thanh niên của Khoa và Trường;  

 Thực hiện công tác khác theo sự ủy quyền và phân công của Trưởng khoa. 

 


