
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số: 02/KH-THMN 

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 
 

      Sơn La, ngày 03 tháng 9 năm 2021  
	

KẾ HOẠCH 

HOẠT ĐỘNG WEBSITE NĂM HỌC 2021 - 2022 

Căn cứ vào Kế hoạch số 01-KH/KTH-MN ngày 27/6/2021 kế hoạch năm học 
2021 - 2022 của Khoa Tiểu học - Mầm non; căn cứ vào tình hình hoạt động thực tiễn 
của đơn vị năm học 2021 - 2022; 

Khoa Tiểu học - Mầm non xây dựng Kế hoạch hoạt động Website của Khoa 
năm học 2021 - 2022 như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu 

1.1. Mục đích 

- Tổ chức hoạt động website của Khoa nhằm phục vụ cho việc triển khai và lưu 
trữ một cách hệ thống các văn bản, quy định của Nhà trường, của Khoa; tuyên truyền 
tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lõi, triết lý đào tạo của Trường đến cán bộ, giảng viên, 
sinh viên trong Khoa để thực hiện.  

- Tổ chức hoạt động website của Khoa nhằm phục vụ cho việc trao đổi các 
nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong Khoa, góp phần hoàn thành tốt 
nhiệm vụ dạy học và nghiên cứu khoa học của đơn vị.  

-  Tổ chức hoạt động website của Khoa nhằm quảng bá hình ảnh, chất lượng 
giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động phong trào, tình nguyện… của cán 
bộ, giảng viên, sinh viên Khoa Tiểu học - Mầm non, thuận lợi cho công tác quảng bá 
tuyển sinh của đơn vị và Nhà trường.  

1.2. Yêu cầu 

1.2.1. Về công tác tổ chức hoạt động của website 

- Trưởng khoa Quyết định thành lập Ban Biên tập website năm học 2021 - 
2022. 

- Ban Biên tập website điều hành toàn bộ hoạt động của website. 

- Giảng viên, sinh viên trong Khoa là cộng tác viên viết bài đăng website. Đối 
với giảng viên có bài viết đăng website của Khoa sẽ được tính tiết thực hiện nhiệm vụ 
và quy ra tiết chuẩn; đối với sinh viên có bài đăng website của Khoa sẽ được tính cộng 



điểm rèn luyện. Việc tham gia viết tin, bài cho website, sử dụng website để thực hiện 
công tác quảng bá tuyển sinh là trách nhiệm của giảng viên, sinh viên trong đơn vị. 

- Giảng viên, sinh viên truy cập website của Khoa để cập nhật tin hoạt động của 
đơn vị; nghiên cứu và sử dụng các văn bản quy định, biểu mẫu, đơn từ theo quy định; 
cập nhật các nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên phục vụ cho công tác trao 
đổi, nâng cao chất lượng chuyên môn dạy và học. 

1.2.2. Về nội dung và hình thức của website 

- Nội dung của website phải đảm bảo tuân thủ các quy định theo Luật An ninh 
mạng năm 2020; quy định về công tác truyền thông; là trang chính thức của Khoa Tiểu 
học - Mầm non. Website đăng tải các tin, bài, nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ tốt 
cho công tác chuyên môn, công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động phong trào, hoạt 
động khác, quảng bá tuyển sinh cho đơn vị.  

-  Giao diện, hình thức của website phải đảm bảo đúng quy định về kĩ thuật, 
thẩm mỹ, thể hiện được đặc thù hoạt động của đơn vị.  

2. Nội dung hoạt động  

2.1. Quản trị hoạt động website 

- Quản trị và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của website: Trưởng khoa. 

- Quản trị về kĩ thuật: Quản trị viên. 

2.2. Nội dung hoạt động 

- Đăng tải lịch công tác của khoa hàng tuần. 

- Đăng tải thông báo, kế hoạch của khoa. 

- Đăng tải tin tức hoạt động của khoa. 

- Đăng tải các văn bản quy định, biểu mẫu. 

- Đăng tải các nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên. 

- Đăng tải các bài trao đổi, thuyết trình của giảng viên, sinh viên về các vấn đề 
được quan tâm trong phạm vi dạy và học, hoạt động phong trào, hoạt động xã hội, hỗ 
trợ Lưu học sinh Lào.  

- Đăng tải các bài giới thiệu, quảng bá công tác tuyển sinh của Khoa.  

2.3. Phân công nhiệm vụ  

1, Quản trị hoạt động của website: TS. Điêu Thị Tú Uyên - Trưởng khoa. 

2, Quản trị kĩ thuật: ThS. Dương Thị Thanh - Giảng viên. 



3, Biên tập tin, bài, nghiên cứu khoa học: 

- TS. Điêu Thị Tú Uyên (Duyệt đăng toàn bộ nội dung của website thông 
qua báo cáo của các thành viên trong Ban biên tập; biên tập thông báo, kế hoạch 
của Chi bộ, Khoa; các văn bản quy định; nghiên cứu khoa học; các bài giới thiệu, 
quảng bá tuyển sinh của Khoa), chuyển đến quản trị đăng tải lên website. 

- TS. Lê Thị Thu Hà: Chỉ đạo các bộ phận thực hiện công tác viết tin bài theo 
kế  hoạch; phụ trách thường trực thông tin tuyển sinh của Khoa trên website, báo cáo 
Trưởng khoa, chuyển các thông tin tuyển sinh đến quản trị đăng tải lên website. 

- ThS. Khúc Thị Hiền, ThS. Kiều Thanh Thảo: biên tập tin tức hoạt động; phụ 
trách kết nối mạng lưới cựu sinh viên trên Website của Khoa, báo cáo Trưởng khoa, 
chuyển đến quản trị đăng tải lên website. 

- ThS. Nguyễn Huyền Anh: biên tập tin tức hoạt động; phụ trách hoạt động viết 
tin bài của Câu lạc bộ Truyền thông, báo cáo Trưởng khoa, chuyển đến quản trị 
đăng tải lên website. 

- CN. Nguyễn Thị Thanh: biên tập lịch công tác; biểu mẫu quy định, báo cáo 
Trưởng khoa, chuyển đến quản trị đăng tải lên website. 

4, Kế hoạch kinh phí hoạt động của Website: CN. Nguyễn Thị Thanh. 

3. Kế hoạch cụ thể 

(Dự kiến trên kế hoạch năm học, trong quá trình thực hiện, các bộ phận được 
phân công phụ trách viết tin bài sẽ điều chỉnh, bổ sung phù hợp). 

Thời gian, 
dự kiến số 
lượng tin 

bài 

 

Chủ điểm, nội dung chính của tin, bài 

 

Đơn vị viết tin, 
bài, số lượng 

9/2021 

11 tin 

- Lịch tuần. 

- Thông báo của khoa:  

+ Thông báo cơ cấu tổ chức của Khoa năm học 2020 
- 2021 (Số lượng cán bộ, giảng viên; số lượng lớp 
chính quy; danh sách cố vấn học tập, cán bộ lớp) (đ/c 
Điêu Thị Tú Uyên). 

+ Thông báo điểm thi Năng khiếu ngành GDMN năm 
2021, chuyển tiếp từ Thông báo của Trường (đ/c 
Điêu Thị Tú Uyên). 

+ Dự thảo Kế hoạch số 01/KH-KTHMN năm học 
2021 - 2021. 

Đ/c Nguyễn 
Thanh, Dương 
Thanh, BCN 
khoa (3) 

 

 

 

 

 

 



+ Kế hoạch số 02/KH-KTHMN hoạt động website 
năm học 2021 - 2022 (đ/c Điêu Thị Tú Uyên). 

+ Kế hoạch số 03/KH-KTHMN tổ chức tập huấn dạy 
học môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học (đ/c Điêu 
Thị Tú Uyên). 

+ Kế hoạch số 04/KH-KTHMN hỗ trợ Lưu học sinh 
Lào năm học 2021 - 2022 (đ/c Lê Thị Thu Hà). 

 

 

 

 

 

- Kế hoạch hoạt động của Liên chi đoàn Liên chi (1) 

- Tin hoạt động chính của Khoa: triển khai dạy học 
trực tuyến.  

Bộ môn Mĩ thuật 
- Âm nhạc (1) 

- Tin hoạt động chính của Khoa: Chương trình tập 
huấn trực tuyến dạy học môn Tin học và Công nghệ ở 
tiểu học. 

Bộ môn Khoa 
học cơ bản (1) 

- Tin hoạt động chính của Khoa: công tác tiếp nhận 
sinh viên K62 (đ/c Điêu Thị Tú Uyên). 

Ban chủ nhiệm 
khoa - Tổ Văn 
phòng (1) 

- Nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên BM Khoa học cơ 
bản (1 - 2) 

10/2021 

8 tin 

 

- Lịch tuần.  

- Thông báo của khoa (về các hoạt động chuyên môn, 
nghiên cứu khoa học, nghiệp vụ sư phạm) (đ/c Điêu 
Thị Tú Uyên, Khúc Thị Hiền). 

- Kế hoạch số 05/KH-THMN Kết nối và Phục vụ 
cộng đồng năm học 2021 - 2022 (đ/c Khúc Thị Hiền) 

Đ/c Nguyễn 
Thanh, Dương 
Thanh, BCN 
khoa (3) 

 

- Tin hoạt động chính của khoa: hoạt động chào 
mừng ngày 20/10. 

Công đoàn (1) 

- Tin hoạt động chính của khoa: Hội nghị học tốt Liên chi đoàn (1) 

- Báo cáo chuyên đề NVSP cho sinh viên khoá cuối 
(đ/c Khúc Thị Hiền). 

BCN Khoa (1) 

- Giới thiệu quảng bá tuyển sinh (giới thiệu gương 
cựu sinh viên, sinh viên tiêu biểu).  

CLB truyền 
thông (1) 

- Nghiên cứu khoa học của giảng viên BM Mĩ thuật - 
Âm nhạc (1) 

11/2021 

8 tin 

- Lịch tuần.  

- Thông báo của khoa (về các hoạt động nghiên cứu 
khoa học, các hoạt động chuyên môn, hỗ trợ người 

Đ/c Nguyễn 
Thanh, Dương 
Thanh, BCN 



 học); các kế hoạch của Khoa (đ/c Điêu Thị Tú Uyên, 
Khúc Thị Hiền, Lê Thị Thu Hà).  

khoa (3) 

- Tin hoạt động chính của khoa: hoạt động kiểm tra 
chuyên môn kì I. 

- BM Mĩ thuật - 
Âm nhạc (1) 

- BM Khoa học 
cơ bản (1) 

- Tin hoạt động chính của khoa: phong trào thi đua 
chào mừng ngày 20/11. 

Liên chi đoàn (1) 

- Tin hoạt động chính của khoa: Hội nghị Sinh viên 
nghiên cứu khoa học. 

Liên chi đoàn (1) 

- Tin hoạt động chính của khoa: Hoạt động hỗ trợ 
Lưu học sinh Lào học tập (Đ/c Lê Thị Thu Hà). 

BCN Khoa (1) 

- Giới thiệu quảng bá tuyển sinh  BCN khoa, CLB 
truyền thông (1) 

- Nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên.  BM Khoa học cơ 
bản (1 - 2) 

12 /2021  

6 tin 

 

- Lịch tuần. 

- Thông báo của khoa; của chi bộ; các kế hoạch của 
khoa, chi bộ (Đ/c Điêu Thị Tú Uyên, Lê Thị Thu Hà, 
Khúc Thị Hiền, Đoàn Anh Chung). 

Đ/c Nguyễn 
Thanh, Dương 
Thanh, BCN 
khoa,  Ban Chi 
uỷ (3) 

- Tin hoạt động chính của Khoa: hoạt động kết nối và 
phục vụ cộng đồng.  

CĐ Giáo viên + 
Câu lạc bộ 
Truyền thông (1) 

- Giới thiệu quảng bá tuyển sinh.   CLB truyền 
thông (1) 

- Nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên. BM Mĩ thuật - 
Âm nhạc (1) 

01/2022 

6 tin 

- Lịch tuần. 

- Thông báo, kế hoạch của khoa; của chi bộ (Đ/c 
Điêu Thị Tú Uyên, Lê Thị Thu Hà, Khúc Thị Hiền, 
Đoàn Anh Chung).  

Đ/c Nguyễn 
Thanh, Dương 
Thanh, BCN 
khoa (3) 

- Tin hoạt động chính của khoa: hoạt động chào 
mừng ngày sinh viên Việt Nam 9/1.  

Liên chi  (1) 



- Hoạt động quảng bá, tư vấn tuyển sinh.  BCN khoa (1), 
Ban Tư vấn 
tuyển sinh của 
khoa (1), Câu lạc 
bộ Truyền thông 
(1).  

- Nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên BM Khoa học cơ 
bản (1 - 2) 

2/2022 

07 tin 

 

- Lịch tuần. 

- Thông báo của khoa; của chi bộ; các kế hoạch của 
khoa, chi bộ (Đ/c Điêu Thị Tú Uyên, Lê Thị Thu Hà, 
Khúc Thị Hiền, Đoàn Anh Chung). 

Đ/c Nguyễn 
Thanh, Dương 
Thanh, BCN 
khoa; Ban Chi uỷ 
(3) 

- Tin hoạt động chính của khoa: xét tốt nghiệp cho 
sinh viên học vượt. 

BCN khoa (1) 

- Tin hoạt động chính của khoa: hoạt động kết nối và 
phục vụ cộng đồng.  

Liên chi (1) 

- Hoạt động trọng tâm quảng bá tuyển sinh.  Ban Tư vấn 
tuyển sinh (1).  

- Nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên BM Mỹ thuật - 
Âm nhạc (1) 

3/2022 

07 tin 

 

- Lịch tuần. 

- Thông báo của khoa; của chi bộ; các kế hoạch của 
khoa, chi bộ (Đ/c Điêu Thị Tú Uyên, Lê Thị Thu Hà, 
Khúc Thị Hiền, Đoàn Anh Chung). 

Đ/c Nguyễn 
Thanh, Dương 
Thanh, BCN 
khoa; Ban Chi uỷ 
(3) 

- Tin hoạt động chính của Công đoàn bộ phận khoa: 
hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/03.  

Công đoàn bộ 
phận (1) 

- Tin hoạt động chính của Liên chi đoàn: các hoạt 
động chào mừng ngày 26/3.  

Liên chi (1 - 2) 

- Nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên BM Khoa học cơ 
bản (1 - 2) 

4/2022 

07 tin 

 

- Lịch tuần. 

- Thông báo của khoa; của chi bộ; các kế hoạch của 
khoa, chi bộ (Đ/c Điêu Thị Tú Uyên, Lê Thị Thu Hà, 
Khúc Thị Hiền, Đoàn Anh Chung) 

Đ/c Nguyễn 
Thanh, Dương 
Thanh, BCN 
khoa; Ban Chi uỷ 
(3) 

- Tin hoạt động chính của khoa: hoạt động chuyên 
môn kì 2 (2021 - 2022) 

BM Mỹ thuật - 
Âm nhạc (1) 



- Hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng.  Chi đoàn CB-GV 
(1) 

- Hoạt động tư vấn tuyển sinh  Ban Tư vấn 
tuyển sinh của 
khoa (1) 

- Nghiên cứu khoa học của giảng viên - Bộ môn Khoa 
học cơ bản (1) 

5/2022 

07 tin 

 

- Lịch tuần. 

- Thông báo của khoa; của chi bộ; các kế hoạch của 
khoa, chi bộ (Đ/c Điêu Thị Tú Uyên, Lê Thị Thu Hà, 
Khúc Thị Hiền, Đoàn Anh Chung) 

Đ/c Nguyễn 
Thanh, Dương 
Thanh, BCN 
khoa; Ban Chi uỷ 
(3) 

- Tin hoạt động chính của khoa: hoạt động nghiên 
cứu khoa học (sinh viên K60 ĐH nghiệm thu đề tài 
cấp trường năm học 2021 - 2022).  

BCN khoa (1) 

- Tin hoạt động chính của khoa: hoạt động phong trào 
nhân dịp chào mừng các ngày lễ 30/4, 1/5, 19/5.  

Liên chi (1 - 2) 

- Tổng kết hoạt động hỗ trợ Lưu học sinh Lào.  BCN khoa (1) 

- Nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên BM Khoa học cơ 
bản (1) 

 

6/2022 

06 tin 

- Lịch tuần. 

- Thông báo của khoa; của chi bộ; các kế hoạch của 
khoa, chi bộ (Đ/c Điêu Thị Tú Uyên, Lê Thị Thu Hà, 
Khúc Thị Hiền, Đoàn Anh Chung) 

Đ/c Nguyễn 
Thanh, Dương 
Thanh, BCN 
khoa; Ban Chi uỷ 
(3) 

- Tin hoạt động chính của khoa: các hoạt động kết 
thúc năm học (thi kết thúc học phần, tổng kết cuối 
khoá); tổ chức dạy hệ vừa làm vừa học. 

BCN khoa (1) 

- Tin hoạt động chính của khoa: tổng kết công tác 
chuyên môn của bộ môn.  

 

BM Khoa học cơ 
bản (1), BM Mỹ 
thuật - Âm nhạc 
(1) 

 

7/2022 

06 tin 

- Lịch tuần. 

- Thông báo của khoa; của chi bộ; các kế hoạch của 
khoa, chi bộ (Đ/c Điêu Thị Tú Uyên, Lê Thị Thu Hà, 
Khúc Thị Hiền, Đoàn Anh Chung).  

Đ/c Nguyễn 
Thanh, Dương 
Thanh, BCN 
khoa; Ban Chi uỷ 
(3) 

- Tin hoạt động chính của khoa: sinh viên tham gia 
học kỳ phụ; tổ chức thi tuyển sinh ngành Giáo dục 

- BCN Khoa (1) 

- Câu lạc bộ 



mầm non.  Truyền thông (1) 

Nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên BM Khoa học cơ 
bản (1)  

8/2022 

07 tin 

 

- Lịch tuần. 

- Thông báo của khoa; của chi bộ; các kế hoạch của 
khoa, chi bộ (Đ/c Điêu Thị Tú Uyên, Lê Thị Thu Hà, 
Khúc Thị Hiền, Đoàn Anh Chung).  

 

Đ/c Nguyễn 
Thanh, Dương 
Thanh, BCN 
khoa; Ban Chi uỷ 
(3) 

- Tin hoạt động chính của khoa: hoạt động tình 
nguyện hè của sinh viên.  

Liên chi (1)  

- Tin hoạt động chính của khoa: Thi kết thúc học kỳ 
phụ; chuẩn bị tiếp nhận sinh viên K63.  

BCN Khoa (2) 

- Nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên BM Mỹ thuật - 
Âm nhạc (1) 

4. Tổ chức thực hiện 

- TS. Điêu Thị Tú Uyên chịu trách nhiệm duyệt đăng tin bài trên website; chịu 
trách nhiệm trước Nhà trường về công tác quản lí hoạt động của website.  

- TS. Lê Thị Thu Hà chỉ đạo các bộ phận thực hiện việc chuẩn bị, viết tin bài, 
gửi Ban Biên tập theo từng lĩnh vực để biên tập, báo cáo Trưởng khoa duyệt để quản 
trị đăng tải trên website. Thời gian triển khai chỉ đạo đến các bộ phận: vào ngày 02 
hàng tháng, riêng tháng 9, thời gian triển khai chỉ đạo vào ngày 10/9/2021.  

- Các bộ phận thuộc khoa chịu trách nhiệm cử cá nhân thực hiện việc chuẩn bị, 
viết tin bài theo phân công.  

- ThS. Dương Thị Thanh chịu trách nhiệm đăng tải toàn bộ tin bài đã được 
Trưởng khoa duyệt đăng hàng tháng và thống kê, báo cáo kết quả số lượng tin bài 
đăng tải trên website vào cuối mỗi học kì của năm học.  

Nơi nhận: 
- Bộ môn KHCB, MT - AN; 
- Liên chi đoàn; các chi đoàn thuộc liên chi; 
- Công đoàn bộ phận; 
- Câu lạc bộ Truyền thông; 
- Trợ lí khoa; 
- Lưu. 

TRƯỞNG KHOA  
 
 
 
 

               TS. Điêu Thị Tú Uyên 
	
	


