
GIỚI THIỆU KHOA XÃ HỘI 

 
I. KHÁI QUÁT 
           Cùng với sự trƣởng thành của trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên, sự ra đời 

của khoa Xã hội đã đánh dấu sự phát triển không ngừng của ngành sƣ phạm tỉnh Điện 

Biên: từ một trƣờng sƣ phạm đào tạo giáo viên có trình độ trung cấp sƣ phạm đã trở 

thành trƣờng Cao đẳng đào tạo đa hệ, đa ngành với các phƣơng thức đào tạo đa dạng 

đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực cho xã hội. 

Khoa Xã hội, trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Điện Biên đƣợc thành lập theo Quyết 

định số 132/QĐ-UB ngày 10/5/2001 của UBND tỉnh Lai Châu trên cơ sở nâng cấp Tổ 

Xã hội lên thành Khoa Xã hội. Nhiệm vụ chính của khoa là đào tạo đội ngũ giáo viên 

Trung học cơ sở có trình độ cao đẳng nhƣ ngành Văn – Sử, Văn - Địa, Văn – Công tác 

đội, Tiếng Anh... đào tạo hoàn chỉnh trình độ cao đẳng các ngành ngoài sƣ phạm nhƣ 

Công tác xã hội, Quản lí văn hoá, Việt Nam học, Khoa học Thƣ viện... Ngoài ra, khoa 

Xã hội còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác và trao đổi khoa học với các tổ 

chức nghiên cứu, đào tạo giáo dục trong và ngoài nƣớc nhằm tăng cƣờng năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên của khoa. Cán bộ, giảng viên trong 

khoa đã có nhiều đổi mới trong phƣơng pháp dạy và học, đánh giá ngƣời học theo 

hƣớng tích cực, hƣởng ứng và thực hiện có chất lƣợng cuộc vận động “Mỗi thầy cô 

giáo là một tấm gƣơng đạo đức, tự học và sáng tạo”. 

 Những gì mà Khoa Xã hội làm đƣợc trong thời gian qua là kết tinh của biết bao 

công sức, trí tuệ của một tập thể cán bộ giáo viên tài năng, tâm huyết với sự nghiệp 

giáo dục – đào tạo và nghiên cứu khoa học, của những khóa sinh viên đã và đang học 

tập ở Khoa. Với những thành tích đạt đƣợc sau hơn một thập niên kể từ ngày thành 

lập, khoa Xã hội đã, đang khẳng định đƣợc vị trí và vai trò quan trọng trong các hoạt 

động đào tạo, nghiên cứu khoa học; đóng góp tích cực vào việc cung cấp nguồn nhân 

lực có chất lƣợng cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển giáo dục của tỉnh Điện Biên 

nói riêng và của đất nƣớc nói chung trƣớc những yêu cầu ngày càng cao của Giáo dục 

Đào tạo hiện đại. Không những thế, Khoa còn góp phần đào tạo sinh viên cho các tỉnh 

Bắc Lào, thắt chặt thêm mối quan hệ truyền thống và gắn bó Việt Lào. 

II. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CƠ BẢN 

1. Chức năng 

- Khoa Xã hội là một đơn vị trong trƣờng có chức năng quản lí và tổ chức các 

hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học theo kế hoạch đƣợc giao. 

- Khoa phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lí toàn diện giảng viên 

và sinh viên trong khoa. 

2. Nhiệm vụ 

- Tổ chức các hoạt động giáo dục khác theo chƣơng trình kế hoạch chung của 

nhà trƣờng;    



- Tổ chức xây dựng chƣơng trình chi tiết các học phần liên quan đến chuyên 

ngành đào tạo của khoa và các môn học đƣợc phân công quản lí, giảng dạy. Tổ chức 

nghiên cứu, cải tiến phƣơng pháp giảng dạy; triển khai, quản lí và đánh giá toàn diện 

công tác đào tạo trong phạm vi khoa đảm nhiệm, thông qua các bộ môn. 

-  Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lƣợng, tiến độ giảng dạy các học phần 

trong chƣơng trình, kế hoạch giảng dạy của khoa; trực tiếp kiểm tra, đánh giá toàn diện 

giảng viên và sinh viên trong khoa. 

-  Quản lí giảng viên trong khoa, xây dựng kế hoạch hoạt động, bồi dƣỡng giáo 

viên đáp ứng yêu cầu về chất lƣợng nhằm phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu 

khoa học. 

-  Tổ chức quá trình học tập, các hoạt động rèn luyện nghiệp vụ sƣ phạm và các 

hoạt  động tập thể khác cho sinh viên trong khoa. 

-  Kết hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức quản lí toàn diện sinh viên thuộc 

khoa theo sự phân cấp của Hiệu trƣởng. bao gồm: Chỉ đạo đội ngũ giáo viên chủ 

nhiệm, tổ chức nhân sự, học tập, lao động, nhận xét sinh viên cuối năm, cuối khóa, 

quản lí kết quả học tập, lƣu trữ hồ sơ, xét khen thƣởng, kỷ luật. 

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị đƣợc giao theo quy định của Nhà nƣớc và 

của Trƣờng,  xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập, 

thí nghiệm và thực nghiệm khoa học. 

-  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trƣởng giao. 

III. THÀNH TÍCH VÀ DANH HIỆU ĐẠT ĐƢỢC 

1. Công tác đào tạo 

Trong những năm qua, khoa Xã hội đã góp phần đào tạo những giáo viên THCS, 

những cán bộ tƣơng lai có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục 

vụ nhân dân, có sức khoẻ, có tinh thần say mê yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên 

môn và kỹ năng thực hành giảng dạy phục vụ sự nghiệp giáo dục của tỉnh đáp ứng 

đƣợc nhu cầu học tập của con em đồng bào các dân tộc góp phần nâng cao dân trí, đào 

tạo nguồn nhân lực có chất lƣợng cho tƣơng lai. 

  Khoa là đơn vị luôn tích cực trong việc chỉ đạo đổi mới phƣơng pháp dạy học, 

đặc biệt là tìm cách chuyển dần cách học thụ động của sinh viên thành thói quen tự 

học của sinh viên biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo. Lãnh đạo khoa 

thƣờng xuyên dự giờ, quán triệt, động viên các giảng viên tự học, tự bồi dƣỡng, cập 

nhật để nâng cao chất lƣợng giảng dạy sát với thực tế phổ thông. Trong các cuộc thi thi 

NVSP cấp trƣờng nhiều năm liên tục khoa luôn đạt giải cao. 

Khoa đã tham gia quản lý, chỉ đạo và luôn tổ chức tốt công tác thực hành, thực 

tập đối với sinh viên năm thứ 2 và năm thứ 3. Sinh viên đƣợc trải nghiệm qua các đợt 

thực hành, thực tập sƣ phạm đúng bài bản, tại các trƣờng THCS trong hệ thống các 



trƣờng thực hành trong tỉnh và các cơ quan đơn vị uy tín đối với ngành ngoài sƣ phạm. 

Từ việc nắm vững kiến thức các em sinh viên tự tin vào bản thân và công việc đã lựa 

chọn. Từ đó, sinh viên sẽ yêu và đem hết sức lực cống hiến cho ngành nghề mà mình 

lựa chọn. 

 

CÁC NGÀNH HIỆN ĐANG ĐÀO TẠO CỦA KHOA 

TT Mã ngành Tên ngành học Ghi chú 

1 CAO ĐẲNG SƢ PHẠM - CHÍNH QUY 

2 06 Sƣ phạm Văn - Sử   

3 07 Sƣ phạm Văn – Địa   

4 09 Sƣ phạm Lịch sử - GDCD   

5 10 Sƣ phạm Tiếng Anh   

6 CAO ĐẲNG NGOÀI SƢ PHẠM - CHÍNH QUY 

7 18 Thƣ viện – Thông tin   

8 20 Công tác xã hội   

9 21 Quản lí văn hóa   

10 23 Việt Nam học   

11 TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

12 02 Trung cấp Hành chính văn thƣ   

2. Công tác nghiên cứu khoa học 

- Đối với các giảng viên của Khoa giảng dạy luôn đƣợc coi trọng. Tuy nhiên, 

đây mới chỉ là một nửa yêu cầu của hoạt động chuyên môn của ngƣời giảng viên. Vì 

vậy việc NCKH lâu nay luôn đƣợc đề cao, chú trọng đặt ra nhƣ một nhiệm vụ bắt 

buộc, thƣờng xuyên. Hàng năm, Khoa đều tổ chức các hội thảo với những chủ đề nhƣ: 

“Hoạt động ngoại khóa góp phần nâng cao kĩ năng cho sinh viên”, “Chia sẻ một số 

kinh nghiệm dạy học nhắm phát triển năng lực ngƣời học”... Không dừng lại ở đó 

BCN luôn động viên các giảng viên viết bài tham gia các Hội nghị, Hội thảo chuyên 

ngành trong nƣớc và các nƣớc trong khu vực. 

-  Một số giảng viên tham gia biên soạn tài liệu cho những môn học của một số 

ngành đặc biệt là những ngành ngoài sƣ phạm. 

3. Các danh hiệu thi đua đã đạt đƣợc 

- Tập thể:  Các năm học đều đạt đơn vị Lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc  

- Cá nhân: Trong những năm qua,  một số giảng viên đạt danh hiệu giảng viên 

giỏi cấp tỉnh; CSTĐ cấp tỉnh, cấp cơ sở; giáo viên giỏi việc nƣớc, đảm việc nhà cấp tỉnh. 

IV. NHỮNG ĐỊNH HƢỚNG TRONG TƢƠNG LAI 



Ngoài nhiệm vụ đào tạo đội ngũ giáo viên Ngữ văn - Lịch sử, Ngữ văn – GDCD, 

... cho  trƣờng THCS, khoa tiếp tục tham gia giảng dạy các lớp Cao đẳng và THSP tiểu 

học, mầm non, giảng dạy một số học phần cho các lớp ngoài chuyên ngành Sƣ phạm. 

Tăng cƣờng hơn nữa hoạt động NCKH của giảng viên. Đây cũng là cơ sở cần 

thiết để tiến hành đổi mới nội dung, phƣơng pháp giảng dạy, góp phần nâng cao chất 

lƣợng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội, hƣớng đến đào tạo, bồi 

dƣỡng và phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lƣợng cao. 

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong biên soạn bài giảng, trong quá 

trình lên lớp, đổi mới phƣơng pháp dạy học nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo. 

Mở rộng mối quan hệ với các đơn vị trong và ngoài trƣờng để hợp tác nghiên 

cứu, đào tạo ... phục vụ giảng dạy và giáo dục. 

Tích cực tự học nâng cao trình độ, chất lƣợng đào tạo góp phần thực hiện mục 

tiêu chung của nhà trƣờng phấn đấu đƣa trƣờng CĐSP Điên Biên đƣợc nâng cấp thành 

trƣờng Đại học đa ngành của tỉnh. 

 V. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

 1. LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

STT HỌ TÊN NĂM SINH 
TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN MÔN 
CHỨC VỤ 

ĐIỆN THOẠI - EMAIL 

Mobile Telephone 

1 ThS.Nguyễn Thị Hƣơng 30/5/1974 Th.S Địa lý 

Bí thƣ Chi bộ 

Trƣởng khoa 

0986.531.363 02303.828.207 

ntt.huongcdspdienbien@gmail.com 

2 ThS. Nguyễn Thu Thuỷ 
19/6/1974 

   Th.S Văn học P.Trƣởng khoa 
0983.027.162 02303.828.929 

thuthuy_nt74@yahoo.com.vn 

3 Ths. Nguyễn Hồng Miên 10/3/1973 Th.S Lịch sử P.Trƣởng khoa huymien73@gmail.com 

2. CÁN BỘ GIẢNG VIÊN 

STT HỌ TÊN 
NĂM 

SINH 

TRÌNH ĐỘ 

CHUYÊN MÔN 
CHỨC VỤ 

ĐIỆN THOẠI 

Mobile Telephone 

1 Ngô Kim Anh 23/7/1976 Th.S Địa lí TTCM 
0947.280.101 02303.825.694 

kimanhn61@gmail.com 

2 Trần Thanh Bắc 
2/4/1988 CN. Việt Nam học 

Bí thƣ Đoàn 

trƣờng 
0978.614.027 01658.702.027 

tranthanhbac.sp2@moet.edu.vn 

3 Quàng Thị Ngọc Bích 25/9/1986 CN. Anh văn Giảng viên 
0975.090.086 

bichyeu86@gmail.com 

4 Nguyễn Minh Châu 22/9/1969 Th.S Văn học Trợ lí HT 
01697.375.998 02303.828.024 

Chau69cdsp@gmail.com 

5 Hoàng Văn Định 12/10/1990 CN. Việt Nam học Trợ lí CTSV 
0973313360 03213826080 

hoangvandinh1210@gmail.com 

6 Lê Thị Hải 13/9/1984 Th.S Anh văn Giảng viên 01683.358.501 02306.291.766 

mailto:ntt.huongcdspdienbien@gmail.com
mailto:thuthuy_nt74@yahoo.com.vn
mailto:huymien73@gmail.com


7 Phạm T. Thanh Hải 31/12/1971 Th.S Văn học TTCM 
0914.835.093 02303.810.134 

hanhphuc71@gmail.com 

8 Quàng Thị Hạnh 15/10/1992 
CN. Công tác xã 

hội 
Giảng viên 01682.199.118  

9 Nguyễn Thuý Hằng (sử) 24/3/1986 Th.S Lịch sử 
Bí thƣ Liên chi 

đoàn Khoa 
0986.814.404 02303.83.623 

10 Phạm Thị Hằng (T.V) 20/6/1981 
CN. Thông tin thƣ 

viện 
Giảng viên 0989.837.248  

11 Nguyễn Thị Hiền (N.N) 22/8/1979 CN. Anh văn TTCM 0912.946.909 02303.829.941 

12 Nguyễn Thị Hiền (địa) 28/10/1973 Th.S Địa lí 
Tổ trƣởng công 

đoàn 
0945.906.027 02303.810.703 

13 Lê Thị Huyên 28/7/1989 CN. Địa lí Giảng viên 0945.983.406  

14 Lê Thanh Huyền 06/09/1987 CN. Tiếng Anh Giảng viên   

15 Mùa A Hử 21/1/1989 
CN. Công tác xã 

hội 

Phó Bí thƣ Liên 

chi đoàn Khoa 
0961.507.247  

16 Phạm Thị Hƣơng 28/4/1986 CN. Anh văn Giảng viên 01679.530.953  

17 Trịnh Thị Khánh Hòa  CN. Anh văn Giảng viên   

18 Nguyễn Hải Long 5/10/1976 Th.S Anh văn Giảng viên 0912.748.270 02303.827.654 

19 Trần Thị Ngọc Mai 12/11/1989 CN. Anh văn Giảng viên 0987.511.366  

20 Cao Thanh Nga 12/9/1976 
Th.S Lí luận ngôn 

ngữ 
Giảng viên 

0949.405.847 02303.830.803 

caongaspdb2010@gmail.com 

21 Nguyễn Tuyết Nhung 25/8/1986 CN. Anh văn Giảng viên 
0914.874.505 02303.810.728 

nguyentuyetnhung2508@gmail.com 

22 
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 
30/5/1989 CN. Địa lí Giảng viên 0979.383.476  

23 Lò Văn Pấng 15/8/1976 TS. Anh văn Giảng viên 
0985.906.023 

lovanpang@gmail.com 

24 Phạm Thị Kim Thu 27/12/1989 CN. Anh văn Giảng viên 0989.745.618  

25 Trần Thị Minh Tâm 28/3/1982 CN. Anh văn Giảng viên 01233.705.256 02303.824.023 

26 Trần Thị Tuyết 12/7/1978 Th.S Lịch sử TTCM 
01239.571.148 02303.825.700 

trantuyet148@gmail.com 

27 Lê Thị Thêm 4/1/1985 
CN. Công tác xã 

hội 
Giảng viên 0973.394.129  

 


