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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM 

TRTJQNG DAI HOC NGOAI NGO' 
	

We 1ap - Tr do - Hanh phuc 

So:A34T-/OHNN-TTr-PC 	Da Nang, ngay C',! thong J-p nom 2015 

KE HOACH 

Ve cong tac thanh tra, phap the va thi dua nom hoc 2015 - 2016 

I. NOI DUNG CONG VIEC 

1. Cong tic thanh tra 

STT Ni dung Thb'i gian Don vi Don vi Lanh ciao 
chu tri phoi hop 

Thanh tra, kiem tra viec chap hanh 
phap luat lien quan d n to chUc, hoat Ban Giam 

1 
dong cua cac don vi va ca nhan thuoc 

Ca nom P.TTr-PC Cac coon vi 
hieu 

tnrbng. 

Tham muu cho nha trixo'ng ban hanh 
Ban Giam 

2 QD cir can bo dam nhiem Thanh tra Thong 9/2015 P.TTr-PC Cac don vi 
hieu 

vien kiem nhiem & cac don vi. 

Xay dirng Quy the hoat dong cua Ban Giam 
Thong 9/2015 P.TTr-PC Cac don v i 

Thanh tra vien kiem nhiem b cac don vi. hieu 

Kim tra viec chap hanh ne nep giang Ban Giam 
4 Hang ngay P.TTr-PC Cac don vi 

day va lam vies trong Truong. hieu 

Thanh tra, kiem tra viec thixc hien ke 
hooch cong tac, ke hoach giang day Ban Giam 

5 Ca nom P.TTr-PC Cac don vi 
trong 	nom 	cua 	cac 	clan 	vi trong Hieu 
Trtrong. 
To chirc tap huan cong tac thanh tra Thanh tra 

Thong Ban Giam 
6 cho Thanh tra vien kiem nhiem a cac P.TTr-PC vien kiem 

10/2015 hieu 
don vi. nhiem 

Ban chi 
dao theo 

Thanh tra, kiem tra viec thuc hien "Ks QD s6 
Thong 

7 hooch nom van hoa, van minh coo thi P.TTr-PC Cac don vi 267/QD- 
10/2015 

2015". 
DAN 

ngay 

14/4/2015 

P. TTr-PC 
Thanh tra, kiem tra viec ban hanh, luu Thong P.TC-HC Ban Giam 

8 
~tham muu 

trir va quan 1' van ban o cac don vi. 10/2015 Cac don vi hieu 
thank lap 



Doàn 

thanh_tra)  

Giám sat cOng tác thi gifla ks', thi kt 
P. DAo 

thüc h9c ph.n h6 chInh quy và h6 tao, P. 
không chInh quy (DH & SDH), giám Theo KH cüa 

P.TTr-PC KT&DBC 
Ban Giám 

sat các k 	thi khão sat, dánh giá näng Nhã tnrng 
LGD vd 

hiu 

hrc ngoi ng, thi các chüng chi ngoai ác don vi 
ngir guôc gia Va guôc tê.  

Thanh tra, kim tra vic thrc hin 
Thang P.KH&HT Ban Giám 

10 trin khai k hoach Khoa hçc và Cong 
01/2016 

P.TTr-PC 
QT hiu  

nghe^ 

Thanh tra, kim tra vic hru tra Va 
Thang Ban Giám 

11 quán 1 	hO^ so sinh viên và h6 so chInh P.TTr-PC P.CTSV 
hiu 03/2016 

sách cho sinh viên.  

12 
Các cong vic khác do Hiu trung 

Ca nàm P. TTr-PC Các do n Vi  
Ban Giám 

giao iêu  h 

2. COng tác pháp ch 

Dan vi Don vi Länh dao 
STT Ni dung ThOi gian 

chü trI phoi hçrp 

Ph& hçip soan thão "Quy trInh ban Tháng P.TC-HC Ban Giám 
1 Cácdcrnvi 

hành van bàn" cüa trumg. 9/2015 P.TTr-PC hiu 

Theo KH 
P.CTSV Ban Giám 

2 Pho bin pháp 1ut cho sinh vien. "Tu.n Các don vi 
P. TTr-PC hiêu 

SHCD"  

Ph& hcrp lap bang tng hçrp danE 

miic các van bàn pháp 1 	hin hành Tháng P.TC-HC Ban Giám 
Các don vi 

di vói các hot dng cüa nba 10/2015 P. TTr-PC hiu 

trnäng.  

To chirc tp huân cOng tác son 
Tháng Ban Giám 

4 thao va hru trU van bàn cho các don P.TTr-PC Các don vi 
9&10/2015 hiêu 

Vi.  

Phi hap vái các &m vi lien quan 
Ban Giám 

5 tham mini ve các vn d6 pháp 11,  cUa Ca nãm P. TTr-PC Các don vi 
hiêu  

don vi.  

Tham gia 	kin ve^ m.t pháp l 	d& 
VC van bàn do các don vi soan  thào Thumg Ban Giám 

6 P. TTr-PC Các don vi 
trtrâc khi trinh Hiu trisOng k 	ban xuyên hiu 

_____ hành. 



Phi hp vài các don vi chi.'zc näng 

lien quan kirn tra, giám sat viçc Ban Giám 
7 thirc hin cong tác tuyên truyn, Ca näm P. TTr-PC Các don vi 

hiêu 
giáo due nâng cao 	thrc pháp 1ut 

trong phm vi don v.  

Giám sat viêc thçrc hin cac van bàn 

8 
quy pham pháp Iut cüa Nhà nuc, Ban Giám 
cüa ngành, van bàn quàn 1, chi Ca nãm P. TTr-PC Các don vi 

hiêu 
dao, di &u hành cüa Nhà trung và 
cüa don vi. 

Thuc hiên các cong vic khác do 
Trong näm P. TTr-PC Các don vi 

Ban Giám 

Hiu_trirnggiao  Hiu 

3. Cong tic thi dua, khen thu'öng 

STT Ni dung Thèi gian 
Dom vi Do'nvi 

LAnh do 
chütrI phôihy 

To chirc và diu hành cong tác khen 

1 thuông tp the^ và Ca nhân Co thành tIch Tháng Các dan Ban Giám 
trong näm hoc 2014-2015 tai  Hi nghj 9/2015 P.TTr-PC 

vi hiu 
dai biu CBVC. 

Trin khai dang k 	danh hiu thi dua Tháng Các dan Ban Giám 
2 P.TTr-PC 

näm hoc 2015-2016. 10/2015 vi hiu 

Diu hành cong tác khen thi.rO'ng tp th 
Tháng Các don Ban Giám 

3 và Ca nhân, nhân k' nim 30 nm thành P. TTr-PC 
11/2015 vi hiu 

lp Trung.  

Trin khai dánh giá các lTnh vrc cong Tháng Các don Ban Giám 
P .TTr-PC 

tácnäm hoc 2Ol5-2016. 3&4/2016 vj hiu 

Trin 	khai 	cong 	tác 	thi 	dua, 	khen Tháng Cãc dun Ban Giárn 
P. TTr-PC 

thth ngnàmh9c2015-2016. 5&6/2016 vi hiu 

Thirc hin cong tác thi dua - Khen 
Các don Ban Giárn 

6 thu&ng chuyên d6 và dt xut theo chi Ca närn P. 'ITr-PC 
vi hiêu 

dao cüa DHDN và Tnràng DHNN.  

Tham gia hi dng k' 1ut CBVC và Các don Ban Giám 
Cãnãm P.TTr-PC 

SV  vi hiêu 



4. Cong tác khác 

STT Ni dung ThOi gian 
Dan vi Don vi 

I Lãnh dao 
chü trI phôi hçrp  

P.TC-HC 
Trin khai và thixc hiên k 	hoach v Ban Giám 

1 
"Nãm van hóa, van minh do thj 2015". 

Ca nãm P.TTr-PC và 
hiêu 

P.CsvC 
P.KT&D 

Tong hgp 	kin phän hi cUa sinh viên 
Tháng 

BCLGD 
Ban Giám 

2 v& hoat dng giãng dy cüa giãng vien 
10/2015 

P.TTr-PC và To 
hiu 

(näm hoc 2014-2015). quãn tn 
mng  

Tong kt cong tác thirc hin "Näm van Thang Các dan Ban Giám 
P.TTr-PC 

M hóa, van minh 	thj nãm 2015". 01/2016  vi hiu 

II. TO CH1YC THU'C HIN 

PhOng Thanh tra Pháp che^ có trách nhiêm chü tn, ph6i hap vài các don vi có lien 

quan de^ xây dung phuong an trin khai k6 hoach phü hap, CO ni dung cu the, chi tit 

cho trng cong vic và báo cáo kêt qua sau khi kêt thüc. 

Các don vi, Ca nhân phi hop cO trách nhim h07  trçl, tao  diu kin de^ hoat dng 	
) 

thanh tra, pháp ch6 và thi dua khen thung cüa Nhà tnrng dam bão dung kê hoach và 

dt hiu qua. 

U TRUNG 
Nei n/lan: 
- Ban Giám hiêu (d clii dao); 	 7 	O 

- Lu VT, TTr-PC. 

TS, DI.ING QUOC CJONC 

4 


