
BQ GIAO THÔNG VN TAI CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TR1RNG PH HANG HA! VIT NAM Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Hal Phông, ngày Atháng näm 2022 

KE HOACH 

Kim tra cong tác sinh viên näm 2022 

S  :,f 076 /KH-fJHHHVN-CTSV 

KInh giri: 
PhOng CTSV, Phông Thanh tra & DBCL, Doàn Thanh niën; 
Các khoal viên CO sinh viên; 

- Khu Ni trü C, Quán Nam. 

Th%rc hin K hotch cong tác sinh viên näm h9c 2022-2023; Ban Giám hiu 

nhà tnx?mg chi do t chüc kim tra cong tác sinh viên näm hçc 2021 - 2022 và huàng 

dn trin khai cong tác sinh viên näm hQc 2022-2023, cii th nhu sau: 

I. MJC D!CH, Y NGHiA 

Kim tra, dánh giá th?c t cong tác sinh viên di vâi mt so khoal vinI khu ni 

trü trong nãm h9c 2021-2022 nhm nm bt tInh hInh t chirc và trin khai thijc hin 

v cong tác sinh viên dtp ca sâ, nâng cao hiu qua trong cong tác t6 chirc và trin khai 

CTSV cp Tru?mg näm h9c 2022-2023. 

II. TH(I GIAN, DA DIEM VA THANH PHAN THAM my 

1. Thô'i gian, dla  dim 

STT Don Vj Thôi gian Ngay Dja dim 

1 Khoa May tàu bin 08h00'-09h00' 14/9/2022 Van phông Khoa 

2 Khoa Cong trInh 09h15'-10h15' 14/9/2022 Van phOng Khoa 

3 Khoa QTTC 10h30'-1 1h30' 14/9/2022 Van phông Khoa 

4 KhoaCNTT 14h00'-15h00' 14/9/2022 Van phông Khoa 

5 VinCakhI 15h15'-16h15' 14/9/2022 VanphôngVin 

6 Vin DTQT 09h15'-10h15' 16/9/2022 Van phông Vin 

8 Vin Dào to CLC 08h00'-09h00' 16/9/2022 Van phông Vin 

9 Khu Nôi trU Quan Nam 10h30'-11h30' 16/9/2022 VP Ban QL KNT 

2. Thành phn tham dir 

- Thành phAn doàn kim tra: PhOng CTSV, PhOng Thanh tra & DBCL, Doàn 

Thanh niên. 

- Thành phn d? hp cüa các dan vj cüng vâi doàn kim tra: Lãnh dao  Khoal 
Vin/ phii trách CTSV, Trq 1 CTSV, Giáo vi, Bi thu lien chi doàn. Di vâi Ban Quãn 

1 khu ni trü d nghj cO mt dy dü. 



HIU TRIRNG 
IIU TR— 

III. NO! DUNG KIEM TRA 

Kim tra k hotch trin khai và kt qua thijc hin CTSV cüa các don vj, d6i vài 

các Khoal Vin, tp trung vào nhim vi cong tác CVHT và Trç l CTSV. 

1. Các k hotch t chiiirc hot dng riêng cüa don vj, các quy djnh ni hi). 

2. Danh sách phân cong CVHT, Trq l CTSV, tài lieu v dánh giá CVHT. 

3. H so, s sách theo dOi sinh viên cUa CVHT, ljch lam vic cüa CVHT. 

4. S theo dOi xir l phtt dim, thrnng dim, khen thixOng sinh viên. 

5. H so km các vii vic v CTSV, các quyt djnh khen thuOng, k' lutt. 

6. S liru và theo dOi Cong tác lao di)ng giãm dim, minh chirng v nhp các 

quyêt djnh. 

7. Tng hçrp thông tin vic lam sinh viên t& nghip nãm 2022. 

8. Báo cáo t6ng kt CTSV h9c ki I, II näm h9c 2021 — 2022 cüa don vj (co 
tMng ké s krqng và t l % kt qua phân loai h9c tip,  rèn luyn, sinh viên bj cãnh 

báo hçc t.p, k lutt v rèn luyn, NCKH, thi Olympic, sinh viên kt ntp Bang). 

9. Chun bj các kin d xut, kin nghj trrc tip t?i  bui kim tra ye cong tác 

chi dao,  diu hành chung dip Tn.rmg v dip co sâ; v K hoich CTSV dip Trung và 

cac vn d khác có lien quan. 

IV. TONG KET vA HUONG DAN BE NANG CAO HIU QUA HOT DON%N 
oc Thoi gian: 08h00, ngay 20/9/2022. 

Bja dim: PhOng h9p 3.1 - Tang 3 Nhà Al. NAM 

Thành phn tham dir: Ban Giám hiu, PhOng CTSV, PhOng Thanh tr 

DBCL, Doàn Thanh niên, Trrrmg ban quãn l KNT khu C và Quán Nam, LäIIh dio 

Khoal Vin/ phii trách CTSV, Tro l CTSV, Giáo vi, BI thu lien chi doàn cüa tht câ 

các khoa/ vin cO sinh viên. 

Yêu diu các do'n vj lien quan nghiêm tiIc chun bj các ni dung, kin và 

cac tài iiu din thth theo thIng yêu din d k hoch kim tra dit hiu qua 

Nd n/i In: 
- Nhu trên; 
- Hiu trrning; (dê b/c) 
- Liru: VT CTSV. 
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