CONG HOÀ X HOI CHÙ NGH*A VIT
Doclap-Ty do Hanh phúc

BO GIÁO DUC VÀ AO TAO
TRUONG AI HOC SU PHAM
THE DUC THÈ THAO HA NQI

NAM

-

Hà Noi, ngày o1 tháng 8 nm

S0: 312 /TB- HSPTDTTHN

2022

THÔNG BÁO
Vv triên khai xây dung kê ho¡ch giäng d¡y, NCKH, HTBD và

phan công nhiÇm vs nm

hÍc 2022

2023

-

Kính gii: Các don v/ truc thuÙc Truong
Cn

cú chuong trinh công tác nm

hÍc 2022-2023; chê Ù

làm viÇc dôi vÛi

giàng viên tai Quyét dËnh só 03/QÐ-DHSPTDTTHN ngày 10/01/2021; chéc nng,

nhim vy cça cácom vi; kÃ ho¡ch công tác giäng day, hoc tâp nm hÍc 2022- 2023;
Ban Giám hiÇu è nghË TruÛng các on

vË thuc hiÇn phân công nhiÇm vu

näm hÍc 2022 - 2023 cho các viên chéc, nguòi lao Ùng

thuÙc don vi minh quan

lý và nÙp vê phòng TCCB&TT.

TRUC

DAI HOCS

1. Khôi giàng viên:
-

THE DUC T

KÃ ho¡ch giäng day, NCKH, Hoc tâp bôi drong

cua giang viên nm

và các

ho¡t Ùng

hÍc 2022-2023 (mau 1)

khác

- K¿ ho¡ch phân công giäng d¡y, nghiên cúu khoa hÍc và các nhiÇm vå

khác nm

hÍc 2022-2023 (mau 2)

- Du ki¿n nhiÇm vå NCKH, hÍc tâp bôi duong cça giäng viên nm

hÍc

2022-2023 (mau 3)
2. Khoi hành chính
Bán phân công nhiÇm vy cua don vË nm

hÍc 2022-2023

Thoi gian nÙp: truóc ngày 12/8/2022, nÙp cho Phông TCCB&TT.

De nghË các don vi nghiêm túc triên khai và nÙp ây dü hô so dúng thòi gian trên/.
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THE DUC THËIHAQ*F

H MO

Nguyên Duy Quyét

HA
9

(Mau 1)

BO GIÁO DrC VÀ ÀO TAO
TRUONG DAI HOC SU PHAM

CONG HÒA X HOI CHn NGHÍA VIÆT NAM
DÙe l-p - Ty do - H¡nh phúc

THE DUC THE THAO HA NOQI

KÉ HOACH

(Mãu)

DAY, NCKH, HOC TAP BOI DUÖNG
VÀ CÁC HOAT ONG KHÁC cjA GIÄNG VIËN

GIANG

NM

HOC 2022 - 2023

Ho và tên: ...

Chuc danh nghê nghiÇêp:..
.
Chuc vu chính quyên:...
Chuc vy kiêm nhiÇm doàn thÃ (néu có):.
on

Hang:...

M

sô:...

..He sô luong..

vi..

***

urÝng; Cn cé phân công nhiÇm
vu giang day trong nm hÍc cça Truong khoa; Cn oé quy dËnh vê chê Ù làm viÇc dôi vÛi
giang vien; Tôi du kiên xây dung ké ho¡ch giáng d¡y, NCKH, hÍc t-p bôi duõng và các
Cn

cú

chuong trinh kê ho¡ch công tác cça Nhà-

hoat dong nhiÇm vå khác n m

hÍc 2022 - 2023 cu thê nhu sau:

L NÙi dung kê hogch công tác:

Noi dung

TT

INhiÇm vy giäng dy và huânluyÇn:
1

Trrctiep giáng dy

a

Hoc ky I

Môn hÍc.

Lóp:..
b

Khóa:...

Hoc ky II

Môn hoc.

Lóp:........ Khóa:..
Tong cong måc 1 (a+b):

2 Huan luyen dÙituyên
Môn:..

Thoi gian:.

3

Dykién só gio quy ôi khác(nêucó)

Ra dethi, kiém tra
Coi thi, giám sátthi,thanh trathi
Châm thi hocphân,hoctrinh...
Châm thyuc hành TDTT

Châm thi khóa lu-n tôt nghiÇp, lu-n vän

Huong dán SV di kiën tap

Huóng dan SV dithuet-p sur pham
Huóng dan SV di thuetê
Báo cáochuyêndê
Huóng dân SV làm khóa luan, lu-n vän

So gio

dr kiên

Ghi chú

Dua dÙi tuyên SV di thi dâu các giài; huân

luyên+hÙi thao QP, DQTV

Ducáclóp t-p huân, bôiduröng CMNV

Di dr hÙi nghi, hÙithào ngoàitruong

Các gio quy dôi khác(nêu có)

Tong cong måc 3:
ll | NhiÇm vs Nghiên céu khoa hÍe
De tài cap:..

Ten dê tài
.den..
Thoi gian tër.....
Là chu nhiÇm hay tham gia.
III

Các hoat Ùng và nhiÇm vå kháce

1Sinh ho¡t don vË, sinh hoat chuyên môn

2 Dugiò
4

Thi gi£ng
Hoc tap chinh trË

5

Hoi hop, hÙi thào, hÙi nghi

6

Các hoat Ùng

khác do on vË, nhà truong tô

chúc.

VHoc t-p bôi duong CMNV
(ghi cu the de kién hoc táp, bôi durong nÙi

dung gi ?)
Thoi gian tër..

dên..

IL Dinh méc giÝ chuân giäng dy trong nm hoc:
1. Dinh mtc giÝ phäi äm nhiÇm:.
gio
2. So gio dugc miên giàm (nêu có) theo quy dinh:....... gio

Ly do dugc miên giam:..
3. Du kien sô giÝ vurot inh múc (nêu có):....

4. Du kién só gio thiêu (nêu có):

g10

. gio. Lý do:....

IIL Y kiên dê nghË (nêu có):

Hà

Noi, ngay

TRUONG KHOA

thang
GIANG VIEN

(Ky. ghi rõ ho tên)

(Ký. ghi rð ho ten)

nam 2022

Tông

HK1 HK2

HLtrong8
trurong

Gio dy+

nam

Tông
Chi

KL,
LV

thi

HIEU TRUÖNG

Ghi chú: Giäi pháp è nghË oi vói giäng viên thiÃu giÝ

Tông

day,

chuc
danh

PHONG TCCB&TT

XXX

XXX

gio

múe

Dinh

chuan
|HL và| theo

cong
gio

Tông

KT,B guy| quy
doi
oi
TT

dan dao

châm

coi

Ra de, Huóng|

QÐ

Các gid quy dôi khác theo

Thra | Thiêu

nhiem và so
gio thyc té

phai dam

So sánh só gio|

NC

HT

Dua| Tâp
ngoài

H.thao

Dy
HN,

giò

D

trË

Hoc
tap

| giäng | chinh

Thi

(nêu có6)|

(Mau 2)

vy khác

nam 2022

CM

SH

TRUÖNG KHOA

tháng

giäi DQTV| truong|

hoi
thao

TD
các

DT di huân,|

Hà Noi, ngày

KH BD

Vr KHÁC

Só gio thrc hiÇn các nhiÇm

KÉ HOACH PHÂN CÔNG GIÁNG DAY VÀ CÁC NHIM
NM HQC: 2022 -2023

Ghi chú: Kê khai tât cå các gio d¡y trong và ngoài truong theo kê hogch

10

GV

GVHD

GVC, TBM

Chúc danh

2 Nguyên Vn B
Nguyên Vn C

Hoten

1Nguyên Vn A

TT

PHONG:.......

THE DYC THÈ THAO HÀ NOI

TRUONG DAI HOC SU' PHAM

LE --|--|1-:EEL

TRUÖNG AI HOC SU PHAM
THE DUC THE THAO HÅ NÖI

(Mau só 4)
cONG HOÀ X HOI CHÙ NGH*A VIET NAM

DÙcl-p-Ty do -Hanh phúe

DON VI:.....

Hà Noi, ngày

Ban

phân công nhim

vy cça don

tháng

nm

2022

v/

Nam hoc2022 -2023
Don vi:
Cn

cú chúc

nng, nhiÇm vå cça các on vi;

Cn cé kê ho¡ch công tác giäng d¡y, hoc t-p nm hoc 2022-2023;

Phòng
lao dÙng nm

phan cöng viên chúc, nguOi

hÍc 2022-2023:

1. Nguyen Vn A

2. Nguyén Vn B
3......

Kién nghi/ dè xuát:
-

Sô

lugng nguoi

làm

viÇc

+Viên chúc:

+Nguroi lao dÙng (Nghi dËnh 68)

-Tuyêndung (nêu có)
HIgU TRUÖNG

Nguyen Duy Quyét

