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THÔNG BÁO 
Ket lun HÙi nghË giao ban giïa Ban Giám hiÇu, HÙj dông truong; 

Cong doàn, Doàn Thanh niên và truong các don vË vê dây manh ho¡t dÙng 
chuyén môn trong trang thái "binh throng mói" 

Ngày 20/3/2022, Trurong Dai hoc Su pham TDTT Hà NÙi to chérc HÙi nghË 
giao ban thuong ký. HÙi nghi gôm: Bi thu �àng üy, Chç tËch HÙi �ông truong; 
Ban Giam hiçu: Chù tjch Công doàn Truong; Bi thu �oàn Thanh niên; truong, phó 
các dom vi phóng. khoa. trung tâm. Sau khi nghe báo cáo kêt quá thrc hiÇn nhiem 
vu trong tháng 3 và y kiên thâo lun cça các thành viên tham dy, HÙi nghË thông 
nhàt ket luan vói các nÙi dung sau 

1. Ve dánh giá kêt quà thye hiÇn nhiÇm vy 
Hoi nghË thông nhât dánh giá cao sy cô g�ng, tích cyc, chç dÙng cua các don 

v trong triên khai nhiÇm vu chuyên môn, gán vói công tác phông chông dich. 
Covid-19 �àm bào các công viÇc cüa toàn truÝng hoàn thành dúng tiên dÙ d·t ran HO S 

2. Vê nhiêm vy trong tâm trong tháng 4/2022 

TRUONG 

HÙi nghË thông nhât triên khai các ho¡t �Ùng binh thurong mói, giao cho oáC THE HA DUG THE N 

don vË tp trung uu tiên thrc hiÇn các nhiÇm vå sau: 
2.1. Nhiem vy chung 

- Tång cuòng công tác quàn lý viên chérc, NLÐ thuÙc don vi minh; tuyên 
truyen nang cao nhn théc vë trách nhiÇm, nghïa vå viën chuc trong thi hånh nhi�m 

vu: quán triÇt các thành viên trong �on vË minh nâng cao tinh thân ý théc trách 
nhiem trong công tác, nhât là cóng tác phòng chông djch bÇnh Covid-19, tuyêt dôi 

khong chü quan, lo là; thrc hiÇn nghiêm khuyên cáo "SK* 
- Tiên hành rà soát các v�n bån quy dËnh, quy chê dê tham muu cho BGH ban 

hành dám b£o kip thoi, phù hop vÛi dieu kiÇn thåre të Nhâ truomg. 
- Truong các don vi t�ng cuòng kiêm tra, b£o quan co sß vt chât thuÙc don 

vi minh quàn lý và ch/u trách nhiÇm vê hiÇu quá sir dåung; chú ý viÇc rà soát công 
ic quan lý hô so �äm b£o dúng quy dinh. 

- Täng cuong công tác phôi hÍp gira các don v/ (giäi quyêt �ê nghË, kiên ngh/ 

thong tin ph£n hôi tôi da 15 ngày phái có báo cáo cy thê, trà löi). 
Rà soát công tác quan lý hô so dàm bào dúng quy dinh. 
- Doi vÛi các khoa, trung tâm phôi hãp vÛi phòng QLÐT&CTSV tâp trung rà 

soåt só lugng sinh vién ng món h0c, bó hÍc; Trien khai thsrc hành, thyc tp su 

pham; táng cuong công tác phôi hop quán lý sinh viên.

2.2. Nhiem vy cy thê& 
2.2.1. Vê công tác dào tao, nghiên cru khoa hÍe và hop tác quôc tê 
a) Giao cho Phong Q1LFDT&CTSV
- Triên khai Kê ho¡ch cho tirng khóa trÝ l¡i truròng hÍc tap, däm b£o công tác 

phong chong dich Covid-19 (tô chúc cho sinh viên theo hinh thére 3 tai chô dê dam 
bao công tác phông chông dËch). 



Ra soát toàn bÙ tông thÃ thåc hiÇn chuong trinh, kê ho¡ch, thi, kiêm tra, 
danh gia vI�c trien khai thåc hiÇn giáng d¡y, hÍc tp trrc tuyen. 

- Rà soát, quan lý luru trï hô so vê tuyên sinh. 
- Triên khai xây dung phuong án tuyên sinh 2022 (theo huóng t�ng curong 

phoi hop vÛi các dËa phuong). 
- Trien khai công tác thåc tp su ph¡m dàm b£o dúng kê ho¡ch �·t ra. 

Phôi hop vÛi Ban chü nhiÇm sinh viên t�ng cuÝng quan lý sinh viën. 

b) Giao cho Khoa Dào t¡o Sau �¡i hÍc 
- Triên khai thông báo tuyên sinh; kê ho¡ch �ào t¡o trrc tiêp cho hÍc vien. 
- Rà soát, quàn lý lru trï hô so vê công tác tuyên sinh h�ng n�m �am bao 

dúng quy chê. 
- Rà soát quy chê tuyên sinh dào t¡o th¡c s+ dê bô sung theo yeu càu nhiçm vsu moi. 

c) Giao cho Trung tâm GDQP&AN 
Xay dång dê án phát triên tông thê Trung tâm GDQP-AN dên 2025. 
Irien khai tiep nhan sinh viën các truróng vão hÍc theo kë ho¡ch: phoi hop 

vói các don vË chúc n�ng quàn lý sinh viên; bô trí dËa diêm tp luyÇn hop lý; phân 
luông sinh viên trong quá trinh di chuyên dê dâm bão công tác phòng chông dich. 

d) Giao cho Phông Dám bäo chât lrong và Thanh tra 
- Rå soát, xây dång hÇ thông dàm bào chât lugng, dám bào phù hop vÛi måc 

tiêu dào tao cça Truong. 
- Phôi hop vói Phòng QLDT&CTSV, Khoa DTSDH triên khai viÇc quàn lý 

luu trï hô so vê tuyên sinh. 
- Tâp trung triên khai công tác rà soát dánh giá kiêm djnh Truong theo chu 

ky; kê ho�ch dánh giá 02 chuong trinh dàio t¡o. 
- Trién khai kê ho¡ch ho¡t dÙng thanh tra nÙi bÙ d�m b£ão dúng quy trinh, quy dinh. 
- Chú dong phôi hãp voi các don vË dê ngh/ giäi quyêt nhïng tôn t�i dã duge 

kêt luân sau thanh tra. 
e) Giao cho Phòng Quän lý khoa hÍe - Hop táe quôc tê và Thur viÇn 

- Tâp trung phôi hop vÛi các døn vË ho£n thi�n các thù tuc, thanh quy�t toán 
các công viÇc cça HÙi thào khoa hÍc quôc te. 

Triên khai công tác khoa hÍc công nghÇ và SKKN, in, xuât bàn giáo trinh 
dám bao theo dúng kë ho¡ch. 

- Nghien ciru thöi diém triên khai HÙi nghi nghiên céru khoa hÍc sinh vi¿n. 

- Nghiên céu tham muu tô chuc hÙi ngh/ trao dôi hÍp tác vói các trurong, dôi 

tác nuóc ngoài qua hinh thúc truc tuyên. 
- Chù dÙng hróng dan các don vi triên khai d�ng båi báo quÑc té. 

2.2.2. Công tác quän trË Nhà truòng 
a) Giao cho Phòng Tô chíre cán bÙ và Truyên thông 

- Co biÇn pháp quän lý viên chirc, si quan, NLÐ dê �àm bào triên khai nhiÇm 
vu chuyên môn. 

Tham muu, xây dårng chiên lugc vê công tác cán bÙ (Có kê ho¡ch dào t¡o 
boi duong, nâng chuân dÙi ngù �âm bào tinh �ông bÙ (có tiêu chí �Ù tuôi, tiêu chí 
hoc tp, bôi duõng tât cà các v/ tri). 

Hoàn thien ca câu bÙ máy, dánh giá nhïng don vi mói thành lâp: Nghien 
cru bô sung nhân su cho các don vË con thiÃu; rå soát vË tri viÇc làm (viên chérc, 
NLD nào không dáp úung yêu câu, de nghË chuyén dôi vË tri). 



Phoi hop voi Trung tâm GDQP&AN, Phòng QLDT&CTSV xay dung quy 
che dào tao QPAN, trien khai dura Khoa GDQPAN vào ho¡t dÙng. 

-Tap trung rà soát hò so tuyen dung vièn chirc dam b£o dúng theo quy dinh. 

Nay dumg ké ho¡ch cóng tác tuyén thöng cac ssr kiÇn dam bao phát huy the 

manh và nguðn l\re hiçn có tao sr lan toa rÙing råi. 

b) Giao cho Phòng Quan trj - Thiêt bË 

- Tàng cuOng phoi hop voi các khoa quan ly co so vt chât; bám sát dé án dé 

co ke hoach trien khai. 
-Chu dong trièn khai sua chïa. tap trung các nhà KTX. 

Tang cuong cong tác quån lý dich vu (chi cho phép bán hàng mang vê dê 

dam bao công tàc phòng chong dËch). 
Tham mnu cho BGH xäy dng quy ho¡ch các cõng trinh, khu dËch vy de 

trinh Bo GD&ÐT. 
Tap trung Nay dåmg ke ho¡ch cai t¡o séa chïa phåc vå cho dào t¡o chuyên môon. 

c) Giao cho Phòng KHTC 
Phoi hop Phong QTTB bám sát du án nhà thi dâu; du án chuyên dôi sô vê 

iao duc. 
Ra soat quy trinh, quy dËnh vê mua s�m dam bào dúng nguyên t�c theo quy 

dinh cua Nhà nuóc. 
d) Giao cho Phòng Hành chính - Tông hãp 

- Tham muu ban hành nhïng v�n bàn cân lru trï 

- Tham muu cho BGH theo dõi, dôn dôc nhïng cong viÇe theo kêt lun giao 

ban và c£c vän bän chi d¡o hàng tuân. 
d) Giao cho Tram Y te 
Tiep uc có kê ho¡ch, phuong án cu thê vê công tác phòng chông dËch Covid-19. 

2.2.3 Dôi vói công tác �ång, Công doàn, Doàn Thanh niên 

a) Công tác �ång 
Tap trung triên khai theo kê hoach tông kêt công tác Dàng n�m 2022. 

b) Cong tác Công �oàn, �oàn thanh niën 
Các hoat dÙng cân có kê ho¡ch cu thê chi tiêt, phài có su phôi hop ch·t ch�, 

các phong khoa, trung tâm de kip thÝi xir lý, giäi quyêt công viÇc. Tp trung trieên 
khai phát dÙng các hoat dÙng phong tråo thi dua dám b£o thiêt thuc, ý nghia. 

Trên däy là thóng báo kêt lun HÙi nghi giao ban dánh giá tinh hinh nhiÇm vu 
tháng 3 và dáy m¡nh các ho¡t dong chuyèn môn trong tr¡ng thái "binh thuong 
múi. De nghË truong các �on vË phô bien, quán triÇt tói toàn thê viên chúc, sî quan, 

guoi lao dÙng cua don vË minh chù dÙng triên khai cå thë hóa các nhiÇm vå de 

dáp úng yéu cáu d·t ra./ 
Noi nhan: 

Hoi dóng Truong; 
- Các don vi; 
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