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QUI ĐỊNH LÀM VIỆC CỦA KHOA Y 

 
Khoa Y thuộc Đại học Y Dược Cần Thơ, họat động theo chức năng, nhiệm vụ 

do Trường giao. 
Các cấp quản lý, cán bộ giảng và viên chức trong Khoa làm việc theo những 

nhiệm vụ được giao theo qui định. 
Khoa được phân thành 2 cấp quản lý Khoa và Bộ môn. 
1. PHÂN CẤP TRONG TRONG KHOA Y. 

Khoa Y quản lý theo 2 cấp Khoa và Bộ môn: 
Cấp Khoa 

1.1. Cấp Khoa gồm Ban chủ nhiệm Khoa, Đảng Bộ bộ phận Khoa Y, Công 
đoàn Khoa Y, Đoàn Thanh niên Khoa và Văn phòng Khoa Y, Hội đồng 
khoa học đào tạo Khoa, Hội đồng thi đua Khoa. 

1.2. Ban chủ nhiệm Khoa chịu trách nhiệm quản lý, phân công điều hành công 
việc của Khoa và chịu trách nhiệm với Ban Giám hiệu về kết quả công việc 
của Khoa Y. 

1.3. Những việc phải có ý kiến của Đảng bộ bộ phận Khoa Y, Trưởng Khoa 
xin ý kiến Ban chấp hành hoặc thường vụ Đảng bộ. Những vấn đề phải có 
ý kiến Bộ tứ, Ban chủ nhiệm khoa chịu trách nhiệm tổ chức họp và xin ý 
kiến.  

1.4. Ban chấp hành Đảng Bộ bộ phân Khoa Y lãnh đạo Khoa bằng các Nghị 
quyết và thông báo đến Ban chủ nhiệm Khoa Y. 

1.5. Văn phòng Khoa Y chịu trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ do Ban 
chủ nhiệm Khoa giao, là đầu mối liên lạc giữa Khoa với các đơn vị của 
Trường và các Bộ môn thuộc Khoa. 

1.6. Công đoàn Khoa phải tham gia góp ý, quyết định những việc trong khoa 
theo chức năng nhiệm vục của mình. 

1.7. Đoàn Khoa phải tham gia góp ý, quyết định những việc trong khoa theo 
chức năng nhiệm vụ của mình, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến sinh 
viên. 
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1.8. Hàng tuần Ban chủ nhiệm khoa họp, có chánh văn phòng Khoa tham gia 
để đánh giá công tác trong tuần, xem xét các văn bản của Trường, ý kiến 
chỉ đạo của Ban Giám hiệu, các đề nghị của các Bộ môn, của cán bộ, đề ra 
biện pháp thực hiện và phân công công việc cho tuần sau. 

1.9. Văn phòng họp hàng tuần và chánh văn phòng báo cáo công việc với ban 
chủ nhiệm khoa. 

1.10. Những công văn của Trường được Ban chủ nhiệm Khoa xem và ghi bút 
phê cách thực hiện. 

1.11. Ý kiến chỉ đạo của Ban giám hiệu phải trình Trưởng khoa, Ban chủ nhiệm 
Khoa sẽ xác định giải pháp thực hiện và phản hồi trực tiếp đến Ban giám 
hiệu hoặc đến phòng hành chính trường 

1.12. Ý kiến của cán bộ thuộc Khoa, Ban chủ nhiệm Khoa phải trả lời trực tiếp 
chậm nhất sau 3 ngày, những trường hợp chậm hơn qui định phải thông 
báo và hẹn ngày cụ thể. 

1.13. Ý kiến của cán bộ phải do Ban chủ nhiệm Khoa trả lời trực tiếp, một số 
trường hợp ban chủ nhiệm Khoa có thể ủy quyền chánh văn phòng Khoa 
trả lời. 

1.14. Hội động khoa học đào tạo Khoa thực hiện nhiệm vụ theo qui định, thư ký 
hội đồng có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung theo ý kiến chủ tịch hội đồng. Các 
quyết định của hội đồng phải được lưu giữ trong hồ sơ văn phòng Khoa. 

1.15. Hội đồng thi đua Khoa thực hiện nhiệm vụ theo qui định. Hồ sơ thi đua 
lưu tại văn phòng khoa theo qui định. 

1.16. Tất cả nội dung liên quan đến công việc của Khoa, chánh văn phòng và 
thư ký văn phòng chịu trách nhiệm lưu giữ theo qui định của Trường. 

Thời gian làm việc của văn phòng khoa: Từ thứ 2 đến thứ 6 theo giờ hành chính. 
Quị định quản lý hộp thư góp ý và sử lý các nội dung góp ý 

Thứ ký văn phòng quản lý, các ý kiến chuyển chánh văn phòng xem để trình 
ban chủ nhiệm khoa xem giải quyết. 

Tất cả các góp ý, đề nghị đều phải được trả lời. Nội dung trả lời phải lưu tại 
văn phòng khoa.  

2. Qui trình giải quyết công việc của Khoa 
2.1.  Kế hoạch công tác của Trường, công văn chỉ đạo công tác sẽ được ban 

chủ nhiệm Khoa triển khai thực hiện  
2.2. Kế hoạch công tác của Khoa được Ban chủ nhiệm Khoa triển khai cho văn 

phòng và các Bộ môn thực hiện.  
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