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THÔNG BÁO 
Két lun HÙi nghË giao ban tháng 8/2022 giïa Ban Giám hiçu, 

Chu tich HÙi dông truong, Chü tich Công �oàn, 
Bi thr Doàn thanh niên và trröng, phó các don vË 

Ngày 01/8/2022, Truong Dai hÍc Su ph¡m TDTT Hà NÙi tó chítc HÙi nghi 
giao ban thuong ký. HÙi nghi gôm: Bí thu Dång ùy, Chç tich HÙi �Óng truong; 
Ban Giám hiÇu; Cho tich Công �oàn truÝng; Bí thu �oàn thanh niên; Truöng, phó 
các dom vi phòng, khoa, trung tâm. Sau khi nghe báo cáo két quá thyc hiÇn nhiÇm 

V trong tháng 7 n�m 2022 và ý kiên thào lun cça các thành viên tham duå, HÙi 
nghË thông nhât kêt luân vÛi các nÙi dung sau: 

1. Ve dánh giá kêt quä thyc hien 
Trong tháng 7/2022, các �on vË d� tp trung trién khai hoàn thành nhiÇm vu 

theo dúng kê ho¡ch �·t ra. 
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2. Thông nhât phân công tp trung các công viÇe trong tháng 8 n�m 2022. 
2.1. NhiÇm vs chung dôi vói các don v/ 
- Tap trung triên khai tô chéc các ho¡t �Ùng làm viçc theo dúng vÛi quy dinh; 

t�ng cuong công tác quàn lý công viÇc, viên chiéc, si quan, nguroi lao �Ùng d£m 
bào thurc hien ký cuong, nê nêp �úng vÛi quy dinh �¡o dtc nhà giáo, các quy �Ënh 
quy dinh vê an ninh m¡ng; quy dinh vê phòng, chông tác h¡i cça ruqu, bia; thuÑc 
lá; täng cuòng công tác phòng chông cháy no chju trách nhiÇm theo dõi, �ôn �Ñc, 
dánh giá chât lugng, côrng tác quän lý viên chérc, si quan, nguröi lao �Ùng chuyên 
môn thuÙc don vË minh. 

Xây dung ké ho¡ch triên khai chiên lugc cia dom vi minh; ké ho¡ch công 
tác n�m hoc �àm b£o dúng tiên �Ù, thÝi gian. 

- Tap trung hoàn thiÇn báo cáo 9 nhiÇm vå, 5 giäi pháp n�m hÍc 2021-2022 

dúng thoi gian quy dËnh. 
-Tiêp tyc tp trung täng cuong công tác tu vân tuyén sinh. 
Rà soát hô so, hÇ thông vän bàn thuÙe chrc n�ng quan lý cça don vË �£mn 

bão dúng guy �Ënh; s�p xêp, b£o quân tài liÇu ng�n n�p hô so tài liÇu. 
Doi vói các khoa, trung tâm t�ng cuòng công tác quân Iý viên chc, giàng 

vién, sí quan, bô uri phân công giäng d¡y cho phù hãqp; chù �Ùng viÇe xây dung 
hoe lieu, nÙi dung; Tham gia cùng các don vi chéc n�ng xây dung dËnh míc, tiêu 
chuán CSVC; phôi hop vÛi BCN SV, phòng QT�ào t¡o & CTsV Nâng cao viÇc 
quàn Iy sinh vién; Rà soát l¡i tông thé nhân su, khói luçng công viÇc, chm nha 
30/8 phai xong viÇe xác dinh dËnh mre cho GV; Ràa soát co so vt ch¥t phue vu 
cho dào tao nám hÍc 2022-2023. 

2.2. Dôi vói Phong Quån lý dào tao và Công tác sinh viên 
-Tp trung triên khai kê ho¡ch dào tao n�m hoe 2022-2023; k¿ ho¡ch hoc 

lai cho sinh viên các khóa. 



-Tiêp tue trién khai k¿ ho¡ch rå soát, bó sung chuong trinh dào t¡o �¡i hÍc 
chinh quy thåc hiÇn cho khoa dào t¡o të n�m 2022. Rà soát, cp nhp, s�p x¿p, 
chinh sra các hô sø, v�n bàn liên quan dên công tác �ào t¡o và sinh viên. 

Triên khai các buóc quy trinh thông báo tói thi sinh du thi tuyên sinh dot 
1; thông báo tuyên sinh d¡i hÍc chính quy �ot 2. 

2.3. Doi vói Khoa �ào tao sau �¡i hÍc 
Hoàn thiÇn hÙ so NCS khóa 1 và xây dung kê hogch tuyên sinh khoá 2; 

triên khai quy trinh, ké ho¡ch tó chirc b£o vÇ lun vän th¡c s+; xây dyng k¿ ho¡ch 
khai giang th¡c s+ khoá 10. 

Triên khai rà soát, xây dung chuân �âu ra �àm b£o �áp úng yêu câu v 
quy dinh. 

2.4. Doi vói Phòng �àm báo chât lrong và Thanh tra 
- Tiep tåc kiêm tra, dôn �ôc các nhóm chuyên trách triên khai công tác tu 

dánh giá 2 chuong �àào t¡o theo kê ho¡ch. 
Tap trung phôi hop vÛi các don vË tiên hành rà soát báo cáo hÇ thông v�n 

ban të n�m 2018 - nay. 
- Phôi hop các khoa, trung tâm triên khai rå soát, xây dung �ê cuong chi tiêt 

các môn hÍc. 

-Trien khai báo cáo 3 công khai, dúng vÛi quy �inh, thÝi gian. 
2.5. Dôi vói Phòng Quan lý khoa hÍc- Hop tác quôc tÃ và Thr viÇn 

- Chu dong liên hÇ vói Vå KHCN&MT - BÙ Giáo dåc và �ào t¡o vê các �ê 

tài câp BÙ thåc hiÇn tr 2023; Bám sát viÇc hãp tác vÛi Lào; Phôi hop vÛi Ban quàn 
ly luu hÍc sinh triên khai công tác qu£n lý Luu hÍc sinh Lào. 

- Chuân bj các �iêu kiÇn, triên khai kê ho¡ch tô chéc HÙi nghË sinh viên 

nghiên céu khoa hÍc toàn quôc khôi TDTT. 
- Tham muu BGH triên khai thåc hiÇn công nhân nhiÇm vå NCKH dúng quy 

dinh. 
- Nghiên cúru triên khai tham gia triên läm giáo dåc Lào nghiên céu triên khai 

phù hop vói thre tê, hiÇu quà. 
- Xuât bån Giáo trinh thåc hiÇn dúng quy dËnh vê �âu thâu dúng quy �Ënh 

2.6. Doi vói Trung tâm Giáo dye quôc phòng và an ninh 
- Chu dong triên khai nhiÇm vy chuyên môn theo kê ho¡ch. 

Rà soát quân lý, së dung tài s�n; tu chç trong viÇc dàm bào an ninh trât tu, 
phong chông dËch... rong quá trinh triên khai tiêp nhn các khóa hÍc. 

- Phoi hop vÛi Khoa GDQP&AN quan lý, së dung, phân công giàng viên �e 

tó chéc triën khai nhiÇm vy �ão tao Gião dyuc quóc phóng an ninh khóa 1. 
- Thuc hiÇn tiep nhn khoá hÍc dåm bào �úng quy �Ënh. 
- Nghiên ctu viÇc thrc hiÇn giäng day tryre tuyên; rà soát các hop dông �âm 

bào dúng quy dinh. 
2.7. Doi vói phông TCCB&TT 

- Triên khai kê ho¡ch thi dua theo l+nh vrc công tác cça n�m hÍc 2021 

2022; kê hoach dánh giá viên chérc n�m hÍc 2021 2022. 
- Tiép tuc ràå soát hô so dåm bào thyc hiÇn theo chéc n�ng, nhiÇm vu. 

Tham muu BGH kiÇn toàn Ban chi d¡o chiên luoc phát triên nhà truong; 
t6 chúc hÙi nghË chuyên dê vê xây dung chiên luoc các don vi. 

Tham muu BGH rà soát co câu tô chrc bÙ máy d£m bào hoat dÙng hiÇu 

quá, dúng quy dinh. 



Tham mru cho BGH t�ng curòng công tác quàn lý viên chúc, sï quan, 
nguoi lao dông, �·c biÇt chúý dói tuong cù di hÍc. 

- �ây m¡nh công tác tuyên truyên tuyên sinh. 
2.8. Doi vói phòng Hành chính-Tông hãp 
- Nghiên céu, �ê xuât BGH triên khai dâu môi Ban liên l¡c cru sinh viêên 

- Tp trung theo dõi �ôn �ôc các don v/ triên khai theo kêt luân cça BGH. 
các v�n bán di, dên dám bào düng thÝi gian 

- T�ng curong quàn lý, së dång. b£o quán phuong tiÇn xe ô tô, phòng hÍp, 
hoi truong; con dâu �àm b£o dúng quy �Ënh. 

2.9. Doi vói phòng Qun trË- Thiét bË 
- Xây dung �inh méc sé dung tài sån chung cça Nhà truong; Huóng dan 

các don vË xây dung �inh múc tiêu chuân co sß vât chât cho phù hãp. 
- Rà soát sra chtta, mua s�m n�m hÍc 2022-2023. 
-Quån lý thanh lý tài sån �àm b£o theo �úng quy dËnh. 
- Rà soát xây dårng �ê án khai thác hiÇu quå co sß vt chât, dËch vu... 
Tiêp tyc bám sát viÇc trién khai các dr án: Chuyên dôi só (hoàn thành tiêu 

chuân dinh méc); då án nhà �a n�ng và kinh phí sùa chïa KTX. 
- Phôi hgp vÛi KHTC trinh BGH phê duyÇt kê ho¡ch dâu tu CSVC näm 

2022 
-Triên khai t�ng cuong công tác phòng cháy, chïa cháy dim bào dúng 

quy dinh; T�ng cuÝng an ninh trt tr; quån lý các phuong tiÇn ra vào truòng; bô 
trí chô dê xe ��m bào mù quan, tan toàn phòng chông cháy nô; T�ng cuòng các 

bien pháp quan lý tài sån công theo dúng quy dËnh. 
2.10. Doi vói Phòng Kê ho¡ch- Tài chính 
- Rà soát tông hãp bô sung quy �Ënh tài chính g�n vói thåc tê nhà truong 
- Báo cáo BGH công tác thu- chi. 
- Triên khai chinh sëa, bô sung quy chê chi tiêu nÙi bÙ. 
2.11. Doi vói Tram Y té 

- Tham muru công tác phòng chông dËch phù hop vÛi thåc tê nhà truong 
- Nghien céru các hoat dÙng phòng chông d/ch bÇnh. 
- Phôi hop vÛi co quan y tê dËa phuong triên khai tiêm müi 4 phòng chông 
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Covid-19. 
- T�ng crong công tác kiêm tra vÇ sinh an toàn thrc phâm, vÇ sinh môi 

truong giàng duÝng ký túc xá.. 
2.12. Dôi vÛi các tô chrc doàn thÃ 
a) Công �oàn 
- Nghiên céu, phôi hop triên khai kiêm tra séc khoë cho viên chéc, ngudi 

lao dông. 
- Triên khai công tác quy ho¡ch dÙi ngk cán bÙ công doàn theo huóng dân 

cùa Công doàn GDN 
- Nghiên cru phôi hgp viÇc may trang phuc cho viên chéc, nguroi lao dÙng 

theo diêu kiÇn thåe tê nhà truòng. 
b) Doàn Thanh niên 

- T�ng cuòng ho¡t dÙng hÑ tro sinh viên. 
- KiÇn toàn Ban cô vân hô tro dào t¡o. 
-Tông kêt ho¡t dÙng Doàn. 
Tap trung thyc hiÇn nhiÇm vu theo huóng dân; phôi hop vÛi chinh quyên 

dông câp tiêp tuc �ây manh các hoat dÙng, phong trào thi dua. 



Trên dây là thông báo kêt lun HÙi nghi giao ban dánh giá tinh hinh nhiÇm 
vu tháng 7 näm 2022 và triên khai nhiÇm vu tháng 8 n�m 2022, �ê nghË truong các 
don vi phô bi¿n, quán triÇt tói toàn thÃ viên chírc, sî quan, nguöi lao dÙng cça don 
vË minh cho �Ùng triên khai cu thÃ hóa các nhiem vu dÃ �áp úng yêu câu d·t ra/ 
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