SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẠC LIÊU

TRƯỜNG TH KINH TẾ – KỸ THUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHUẨN ĐẦU RA
CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH VĂN THƯ

1. Giới thiệu ngành đào tạo
- Trình độ đào tạo : Trung cấp chuyên nghiệp
- Ngành đào tạo

: Hành chính văn thư

- Mã ngành đào tạo: 42340502
- Đối tượng người học: Học sinh tốt nghiệp THPT, THBT
- Thời gian đào tạo

: 2 năm

- Giới thiệu chương trình:
Chương trình đào ta ̣o trung cấp chuyên nghiệp chuyên ngành Hành chính văn
thư cung cấp cho người học hê ̣ thố ng kiến thức cơ bản về nghiệp vụ hành chính văn
phòng và văn thư lưu trữ.
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành hành chính văn thư, người học có thể làm việc
tại các cơ quan, tổ chức , đơn vi ̣ thuô ̣c k hu vực nhà nước và các thành phầ n kinh tế ,
đồ ng thời có thể học tiế p ở bậc ho ̣c Cao đẳng hoặc Đại học
2. Những nhiệm vụ chính (của người tốt nghiệp):
- Trực tiếp thực hiện các nội dung kỹ thuật, nghiệp vụ văn thư, lưu trữ và các
nghiệp vụ hành chính văn phòng, tổng hợp và cung cấp thông tin đảm bảo phục vụ cho
hoạt động lañ h đa ̣o, quản lí.
- Tham mưu và hướng dẫn cho các bộ phận, đơn vị trong cơ quan về nghiệp vụ
văn thư lưu trữ và các nghiệp vụ hành chính văn phòng.
- Thực hiện một số nhiệm vụ công tác hành chính văn phòng khác.
3. Yêu cầu kết quả thực hiện nhiệm vụ: Chính xác, kịp thời, bí mật, khoa học
và thẩm mỹ.
4. Chuẩn năng lực của người tốt nghiệp:
4.1. Về kiến thức
Học sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành Hành chính văn thư có khả
năng:
- Tham mưu tố t công tác hành chính văn phòng, tổng hợp và cung cấp thông tin
đảm bảo phục vụ cho hoạt động lãnh đạo, quản lí.
- Mô tả và liên hệ thực tế được các nội dung công viê ̣c cơ bản về nghiệp vụ văn
thư - lưu trữ và các nghiệp vụ hành chính văn phòng.
- Phân tích công việc, bố trí nơi làm việc, thiết kế chương trình hội nghị, cuộc
họp và hâ ̣u cầ n, chuẩn bị chuyến đi công tác cho lãnh đạo.

- Nêu được các nội dung và nguyên tắc cơ bản về thẩ m mỹ , giao tiếp văn
phòng, tiếp - đaĩ khách và các nghiê ̣p vu ̣ hỗ trợ trong công tác văn phòng;
4.2. Về kỹ năng
- Tham mưu, hướng dẫn và thực hiện thành thạo các nội dung nghiệp vụ và thao
tác kỹ thuật về soạn thảo văn bản, nghiệp vụ văn thư - lưu trữ và nghiệp vụ hành chính
văn phòng.
- Sử du ̣ng tố t các kỹ năng giao tiếp trong công sở.
- Thể hiê ̣n thẩ m mỹ trong tác phong và công viê ̣c .
- Sử dụng thành thạo các phương tiện thiết bị thông dụng đố i với công tác văn
phòng.
4.3. Về thái độ
- Yêu nghề; có tác phong làm việc khoa học , chuẩ n mực , hợp tác chia sẽ v ới
đồng nghiệp, chấ p nhâ ̣n công viê ̣c sẵn sàng nhâ ̣n nhiê ̣m vu ̣ được giao, có tính cầu tiến.
- Có ý th ức công dân, cộng đồng, đa ̣o đức , thẩ m mỹ nghề nghiê ̣p , tôn trọng
pháp luật và các quy định của tổ chức, trung thực và có tính kỷ luật cao.
- Có ý thức học tập , rèn luyện không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức và
kiế n thức chuyên môn – nghiê ̣p vu ̣ hoàn thành tố t nhiê ̣m vu ̣ đươ ̣c giao.
4.4. Về trình độ ngoại ngữ:
Có trình độ A tiế ng Anh do Trung tâm Ngoa ̣i ngữ - Tin ho ̣c Trường TH KT - KT
Bạc Liêu thẩm định và cấp chứng chỉ ; có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp
cơ bản và đo ̣c hiể u đươ ̣c mô ̣t số tài liê ̣u thuô ̣c li ñ h vực chuyên môn.
4.5. Về công nghệ thông tin:
Có trình độ A tin ho ̣c do Trung tâm Ngoa ̣i ngữ - Tin ho ̣c Trường TH KT - KT
Bạc Liêu thẩm định và cấp chứng chỉ ; có khả năng s ử dụng thành tha ̣o tin h ọc văn
phòng.

HIỆU TRƯỞNG

