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I. Dánh giá vi�c thyc hiÇn công tác tháng 8/2022 

Duói su länh �¡o cça �£ng üy, HÐT, BGH các tô chéc và �on v/ trong Truong 

dã hoàn thành và co ban triên khai tôt nhiÇm vy thåc hiÇn NghË quyêt công tác tháng 

8 n�m 2022 cça Dàng úy Truong �ai hÍc Su ph¡m TDTT Hà Noi. 

II. Trong tâm công tác tháng 9/2022 

1. Lanh �ao công tác xây dyng Däng 
1.1. Lanh d¡o công tác chính trË tu tuong, truyên thông và dân van 

- Tô chúc hÍc tâp, quán triÇt �ên viên chúc, sy quan, nguroi lao �Ùng Ngh/ 

quyêt sô (18, 19, 20 ,21) HÙi nghË Trung uong 5 khóa XII; NghË quyêt sô 15-

NQ/TW ngày 05/5/2022 cça BÙ Chính tri vê phuong huóng, nhiÇm vy phát triên 

Thù �ô Hà NÙi �ên n�m 2030, tâm nhin �ên n�m 2045. 

- Tiêp tåc chi �¡o quán triÇt, hÍc tp Chi thË sô 05-CT/TW vê �ày m¡nh hÍc 

tâp và làm theo tu tuong, d¡o dúc, phong cách Hô Chí Minh. 

- Tiêp tuc triên khai công tác nghien céru, giáo dåc lý lun chính trË thrc hiÇen 

tôt các v�n bàn, chi thË, các quy dËnh cua �ång câp trên và Nhà nuóc; Tích cuc 

nghiên cu quán triÇt các v�n b£n huóng dân cua Ban cán su �ång BÙ Giáo dåc và 

Dào tao, EÐång üy Khôi các truòng �¡i hÍc, Cao d�ng Hà NÙi. 

Quán triÇt tói toàn thÃ dáäng viên, VC, SQ, NLÐ trong truòng nêu cao tinh 

thân trách nhiÇm �ôi vÛi viÇc thåc hiÇn các quy dËnh cça nhà truong vê công tác 

chuyên môn 
- Chi d¡o tuyên truyên, triên khai các ho¡at dÙng chào mùng và tuyên truyên 

truóe, trong và sau �¡i hÙi các chi bÙ nhiÇm ky 2022-2025. 

- Tiêp tåc giao phòng TCCB&TT và các �on vi tiêp tåc chç �Ùng �ây m¡nh 
công tác truyên thông vê tuyên sinh d¡i hoc, th¡c sù, tiên sù n�m 2022 cça truòng 

Dai hÍc Su ph¡m TDTT Hà NÙoi. 

1.2. Lanh dao công tác to chúc xây dung BDáng 
V�n phòng ��ng úy nghiên cru triên khai dên các chi bÙ ��ng ký các buôi 

sinh hoat chuyên dê cça các chi bÙ theo dê xuât cça �ång üy khôi các truòng d¡i 

hÍc, cao däng Hà NÙi. 



- Tiêp tuc giao cho các chi bÙ rà soát, lâp danh sách các quân chúng tích cuc 

tham gia lóp nhn thúc vê �ång du kiên tô chúc vào quý 3 t¡i truòng �ai hÍc Su 

pham TDTT Hà NÙi. 
- Tiêp tuc rà soát, dây manh công tác phát triên dang theo dúng kê ho¡ch phát 

triên dang n�m 2022. 
- Tiêp tuc giám sát và chi �ao các �on vË thåc hiÇn nghiêm vê quy chê dân 

chù co so, phòng chông tham nhkng trong ho¡t dÙng cua Nhà truong quý III /2022. 

- 100% các �ông chí trong cuÙc hop �ông ý thông qua hô so và danh sách �Ã 

nghË kêt nap �àng cho 11 quân chúng tích cyc cua chi bÙ sinh viên, 0l quân chúng 

tich cuc cça chi bÙ giàng viên 2 và 01 quân chúng tích cyc cça chi bÙ Trung tâm 

GDQP&AN; xét chuyên �àng chính théc cho 03 dàng viên thuÙc chi bÙ giang viên 

2 và giang viên 3. Giao cho V�n phòng �àng úy phôi hop vói phòng QLÐT&CTSV 

rà soát các hô so cça các �£ng viên du bË và quân chúng tích cuc trên. 

- Chi dao V�n phòng dàng üy rà soát, chinh sua, ban hành các v�n bàn liên 

quan dên công tác �ång và Quy chê phôi hop giïa �ång üy, HÙi dông truong và 

Ban Giám hiÇu g�n vói diêu kiÇn thrc tiên hiÇn nay cça Nhà truóng 

- Chi d¡o V�n phòng dàng üy nghiên cuu chinh sua, hoàn tât các hô so theo 

khuyên ngh/ cça �oàn kiêm tra �ång üy khôi các truong �¡i hÍc, cao ��ng Hà NÙi. 

1.3. Lanh dgo công tác kiêm tra, giúm sát 

Chi dao t�ng cuòng công tác kiêm tra, giám sát cça các dàng viên, các tô chéc 

dàng thuc hiÇn tôt các quy �Ënh cça �iêu lÇ �àng. Giao cho Uy ban kiêm tra �ång 

üy tiêp tuc triên khai công tác kiêm tra giám sát trong quý III/2022 theo kê ho¡ch �ã 

de ra 
1.4 Lanh dao HÙi dông truong và các tô chúe chính tr/ - x� hÙi 

a) Lanh dao Hßi dông truong 
- Tiêp tuc chi �¡o HÙi dông truòng triên khai theo kê ho¡ch hoat �Ùng trong 

nám 2022; kiêm tra giám sát viÇc thuc hiÇn các nhiÇm vy theo kê ho¡ch �ê ra. 

- Rà soát viÇc ban hành, triên khai các v�n b£n thuÙc chúc n�ng, nhiÇm vå cça 

Hoi �ong truong. 
- Chi dao công tác rà soát co câu tô chúc và kê ho¡ch kiÇn toàn BGH. 

h) Lanh dao các to chúc chính trË - xâ hÙi 
- Chi d¡o �oàn thanh niên phôi hop vÛi Ban nï công tô chúc trung thu "Dêm 

hoi tr�ng r�m" n�m 2022 cho các cháu d�m b£o vui v�, an toàn. 

- Giao cho �oàn thanh niên nghiên céu phôi hop Ban chç nhiÇm sinh viên 

xay dyng công trinh thanh niên "cài t¡o các bôn hoa, cây xanh ß khu vrc gi£ng 

duong nh�m chào mung 20 n�m Nhà truòng lên d¡i hÍc". 
- Chi d¡o Công doàn trurong và các don vË xây dång kê ho¡ch �ê tô chéc HÙi 

nghi cán bÙ, vién chúc n�m 2022 cúa truong �¡i hÍc Su ph¡m TDTT Hà NÙi. 
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Doan thanh niên, phôi hop vÛi các don vi, các cá nhân to chéc trong và ngoài 
truong tô chéc tôt các ho¡t �Ùng thiêt thuc chào mùng ngày lë chç diêm trong tháng 

9 n�m 2022 và huóng tói chào mng Tân SV K55, n�m hÍc hÍc mói. 

2. L�nh d¡o thåe hiÇn nhiÇm vå chuyên môn 

2.1 Lanh dao công tác tó chúc eán bÙ 
- Chi dao Phòng TCCB&TT trien khai kê ho¡ch và giám sát chât chë viÇc 

tham gia sinh hoat chính trË cho cán bÙ viên chúc, sý quan, nguoi lao dÙng trong 

n�m hÍc 2022-2023; 
- Giao cho Phòng TCCB&TT tham muru xây dung kê ho¡ch kiÇn toàn Ban 

Giám hiêu trong quý 4 n�m 2022; �è xu¥t kiÇn toàn co câu to chéc cua mÙt sô don 
vi trong toàn truòng; tinh gon bÙ máy, sát nhp hoãc giäi thê các don vi ho¡t dÙng 

chra hiêu quà. 
- Tiêp tåc chi d¡o Phòng tó chéc cán bÙ và các don vË tiêp tye t�ng cuong 

cong tác kiêm tra, giám sát viÇc thuc hiÇn chéc n�ng nhiÇm vu theo vi trí viÇc làm, 

thuc hiÇn chê �Ù sinh ho¡t chuyên môn, tham gia hÙi hÍp cça cán bÙ, giáo vien; 

- Rà soát chinh sua, bô sung các vän bàn pháp quy có liên quan dên chê �Ù 

chính sách, công tác tô chrc cán bÙ. 

2.2 Lanh dao cong tác dào tao, �äm b£o chât lugng và thanh tra 

- Chi d¡o Phong QLÐT&CTSV, Khoa dào t¡o Sau d¡i hÍc chuân bË các diêu 

kiÇn tót cho công tác tuyên sinh trinh dÙ d¡i hoc chinh quy dot 2, trinh �Ù th¡c s+ dot 

2 và trinh �Ù tiên si n�m 2022. 

Chi d¡o cho don vË chéc n�ng phôi hop vói các Phòng, Khoa, Trung tâm 

t�ng cuong công tác quàn lý, kiêm tra, giám sát trong quá trinh hoc tp, trong ho¡t 
dong ngoai khóa, sinh hogt t¡i ký túe xá cça sinh viên và kiêm tra, giám sát, du giò 

trong viÇc triên khai gio lên lóp cua giäng viên trong hÍc ky I n�m hÍc 2022-2023. 
- Chi d¡o HÙi �ông tuyên sinh và ban thu ký hÍp xét và Quyêt dinh danh sách T ANG TRUO! 

trúng tuyên cho các thí sinh tham du và ��ng ký tuyên sinh �HcQ dot 1, n�m 2022. 
Chi dao Phòng QLÐT&CTSV xây dung kë ho¡ch tó chéc nhp hÍc cho các 

sinh viên trúng tuyên trong ký thi tuyên sinh �HCQ �ot 1, n�m 2022; phôi hop vÛi 

NG S 

HOC SU 

HA N 

UONO 

các don vi xây dung kê ho¡ch khai giáng n�m hÍc mÛi 2022-2023. 

- Chi dao Khoa �ào t¡o Sau d¡i hÍc to chúc tôt dot xét tuyên nghiên cúru sinh 
khóa 2 nám 2022; xây dung kê ho¡ch và chuân bj các diêu kiÇn cho Lë bào vÇ lun 

v�n tôt nghiÇp khóa 8, n�m 2022. 

Giao cho Phòng QLÐT&CTSV phôi hãp vÛi các �on vË xây dung kê ho¡ch 
và triên khai tô chúéc tôt dot thi tôt nghiÇp và xét công nhn tôt nghiÇp cho sinh viên 

dai hoc chính quy, dai hÍc liên thông trong n�m 2022 

-Giao cho Phông QLKH-HTQT&TV, Phòng QLÐT&CTsV, Khoa d�ào t¡o 
SDH phôi hop vói các don vË trong và ngoài truong tô chúéc tu vân, tuyên sinh luru 

hoc sinh trong n�m 2022. 
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- Giao cho Phòng QLÐT&CTSV, �BCL&TT, Khoa dào t¡o SDH tiêp tåc rà 

soát các v�n bàn quy dËnh, quy chê có liên quan dên công tác dào tao, công tác sinh 

viên, dam bào chât lugng và công tác tuyên sinh n�m 2022; 

- Giao cho Phòng QLÐT&CTSV phôi hãp vÛi BCN sinh viên, Doàn thanh 

nien tò chuc hÙi ngh/ chuyên dê vê giài pháp nâng cao hiÇu quå quan lý, giáo dåc 

sinh vien trong giai doan hiÇn nay. 
2.3. Lanh dao công tác khoa hoc, tap chí, hgp tác trong và ngoai nuóc. 

- Giao phòng QLKH- HTQT và TV phôi hop cùng các don vË chuân bj tôt các 
diêu kiÇn cho �oàn công tác tham gia triên l�m giáo dåc d¡i hÍc ViÇt Nam - Lào 

n�m 2022: Tiêp tuc triên khai tôt công tác hop tác quôc tê vÛi các nuóc trong khu 

vyc: quan lý tôt luu hÍc sinh dang hÍc tp t¡i Nhà truòng. 
Tiep tåc giao cho các Ban trong Tap chí khoa hÍc GDTC và TTTH phôi hop 

voi các don vË hoàn thành và xuât b£n tôt tap chí sô 3 n�m 2022. 

Giao cho Phòng QLKH-HTQT và TV nghiên céru triên khai tôt kê ho¡ch 

khoa hÍc công nghÇ trong n�m hÍc 2022-2023. 
- Tiêp tuc phôi hop vÛi các �on vË chéc n�ng trong nhà truong và các don vË 

ngoài truòng chuân b/ tôt các diêu kiÇn �ê tô chúc HÙi nghj sinh viên nghiën ciu 

khoa hoc v� l+nh vrc TDTT toàn quôc. 

2.4 Länh dgo công tác tài chinh và co sß vt chât, dy án 

- Chi d¡o BGH, các phông QTTB, phòng KHTC tiêp tåc bám sát các �ê án, 

du án dã duoc phê duyêt dê triên khai kip thÝi và hiÇu quå. 
Giao cho Phòng KHTC tiêp tuc triên khai kê ho¡ch rà soát, chinh sua và ban 

hanh quy chê chi tiêu nÙi bÙ cça Nhà truong; rà soát, cân �ôi �àm bào công tác thu 

chi cua Nhà truòng trong 6 tháng cuôi n�m 2022. 

- Tiep tuc giao Phòng QTTB chuân b/ tôt các co sß vât chât phyuc vå công tác 

dao tao cho n�m hÍc mái 2022-2023; tiëp tåc t�ng curong công tác an ninh, trt tu., 

ve sinh môi truong, an toàn vÇ sinh thsre phâm; phòng chông cháy nô, bâão lut và 
AM 

dich bénh. 
2.5. Lanh dao to chirc �ai hÙi các chi bÙ 

- Giao cho Ván phòng dàng üy ban hành kip thÝi các v�n b£n cho các tô chúc 

dang de chuán bË cho d¡i hÙi các chi bÙ trong dáng bÙ cua Nhà truong. 

- Giao cho các Chi bÙ Giáng viên 2 làm tôt công tác chuân bË �ê tô chúc d¡i 

hoi diém; Tiêp tyc chi d¡o các chi bÙ trre thuÙc �áng bÙ truong chuân b/ tôt các 

diéu kien dé to chúc d¡i hÙi theo ké ho¡ch só 389 KH/DU ngày 12/07/2022 cua 

Dang uy truong. 
- Chuán bj tót các diéu kiÇn cho cong tác d�i hÙi các chi bÙ tryre thuÙe dang 

bo uruong; duyÇt dë án nhan så cça các chi bÙ cho �ai hÙi các chi bÙ true thuÙc; 
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2.6. Lanh dao công tác khác 
- Giao cho Ban phòng chÑng dËch, Phòng, Ban chúe n�ng tiêp tue t�ng cuòng 

công tác phòng chông, quàn lý sinh viên, luu hoc sinh khi trong tinh hinh dËch bÇnh 

van còn nhïng di¿n biên phúc t¡p. 
Giao Trung tâm GDQP và An ninh täng cuong công tác quàn lý giäng viên, 

sinh viên �e tô chéc tÑt các ho¡t �Ùng �ào t¡o cua Trung tâm. 

Giao cho các �on vi trong Nhà truòng xây dumg các kê hogch hogt dÙng 

chuân bË cho ngày ký niÇm nhà giáo Viet Nam 20/11. 
III. TÕ chéc thyrc hiÇn 
Các �ong chí Üy viên Ban thuong vu, Üy viên BCH Dång bÙ Truong; câp üy 

các to chéc �àng trong �àng bÙ Truong: Chù tich HÙi dông truong, Ban Giám hiéu, 

Trrong các tô chéc doàn thÃ có trách nhiÇm quán triÇt, chi �¡o, kiêm tra, �ôn �ôc 

các to chéc chéc �£ng và �on vË tråc thuÙc xây dung ké ho¡ch, tô chúc triên khai 

thuc hiÇn hiÇu quå NghË quyêt công tác tháng 9/2022. Truóc ngày 30/9/2022, các tô 

chéc, don vi báo cáo k¿t quà thre hiÇn, �·c biÇt lunu ý báo cáo kip thÝi nhïng tón 

tai, phát sinh trong quá trình thuç hiÇn lên �ång úy trudng thông qua các �ông chí 

Dång üy viên phå trách./. 

Noi nhan: ENBANG ÜY 
- Các d/c DUV, HÐT, BGH; 

- UBKT �U, Công �oàn, �oàn TN; 

- Các chi bÙ; 

DARBUTH 
TRUONG/ 

DAIHOC SUPyAM 
THE DUC THE TA 

NO1 
- Luu: VPÐU. 

Nguyên Duy Quyêt 


