
BO GIAO THÔNG V1N TAT 
TRUNG DH HANG HA! VIT NAM 

S4O 7 /KH-DHHHVN-TCHC 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p  - Ti.r do - Hanh phüc 

Hái Phông, ngày 06 tháng 9 nãm 2022 

KE HOACH CONG TAC 
Tháng 9+10 nàm 2022 

KInh giri: Thu trtthng các dcm vj và doàn th trong Trixing. 

Can c'r Nghj quyêt cüa Dãng b Tnring và Chucing trmnh cong tác näm hçc 2022-2023; Hiu trixng yêu câu Thu trumg các dcm vj và doàn the trong 
Tnthng triên khai thrc hin các nOi  dung cong vic trong thang 9+10 näm 2022 nhu sau: 

TT Ni dung cong tác Chi dto thirc hin Thôi gian 
thc hin 

- Trin khai thirc hin các Nghj quyt Dai  hi Dãng khóa XIII; 
- Thirc hin Chi thj 05-CT/TW cUa BO ChInh trj v hçc ttp và lam theo tii tuàng, dto due, phong each 
H ChI Minh; Trin khai k hotch thire hin chi thi vâi chü d& näm 2020 là: "Tang cu&ng khôi di doàn 
kt toàn dan tOe,  xây dung Dàng và h thng chmnh trj trong sch, vftng mnh theo tu trnmg, do dic, 
phong cách H ChI Minh"; Tip tiic thirc hin Quy djnh 08-QDiTW ngày 25/10/2018 ciia BCHTW ye 
trách thim nêu gucing cüa CB, DV; 
- Trin khai CTHD thirc hin NQ s 36-NQ/TW ngày 22/10/20 18 cüa BCHTW v Chin hxçic phat trin 
bn vt?ng kinh t bin VN dn näm 2030, tam nhIn 2045;NQ s 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 cüa BO CT 
v xây drng va phát trin TP Hãi PhOng dn näm 2030, tam nhIn 2045. 

DU, BGH va cac div trong toàn 
Tnring. 

Thuông 
xuyên 

2. 

- Tip tiic thirc hin nghiêm: Luat  Thirc hành tiM kim, cMng lang phI; Chi thj s 30/CT-TTg ngày 
26/11/20 12 cña Thu tuâng ChInh phü v vic tang cuäng thirc hãnh tiêt kim, chng lang phi; Lut 
GDDH sua di (Lust s 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018); ND 99/ND-CP ngày 30/12/2019 quy djnh chi 
tiM và huàng dn trin khai Lust GDDH süa dii); 
- Tang cix&ng tuyên truyn ph bin và giáo diic pháp 1ut theo qui djnh cua ChInh phñ di th toàn th 
CB,GV,NVvàSV. 

DU, BGH, To Tuyên truyên, 
ph bin và giáo diic pháp 1ut; 
các d/v trong toàn Tnring. 

Thung 
xuyên 

- Trin khai Ngh quyM và CTHD thirc hin Nghj quyM DH Dáng bO Tru?ng ln thu XXVII; 
- Tip tic thrc hin KH cOng tác cüa dan vj barn sat CTHf) cüa Dang bO Trung, cua Chi bO,  Dãng bO 
cap ca sà "Thirc hin Nghj quyM DH Dáng toàn quc 1n thu xiii, Nghj quyM DH Dáng bO TP l.n thu 
XVI, Nghj quyM DH Dãng bO Triing ln thu XXVII". 

DU, BGH va các div lien quan. 
Thung 
xuyên 

Tip tic trin khai thirc hin Dix an "Du tt.r nâng cp toàn din Tru?rng DHHH Vit Nam" (Theo quyM 
djnh s 768/QD-BGTVT, ngày 14/3/20 14 phê duyt D an Xây drng Tri.thng DH trQng dim quc gia). 

BGH, Ban QLDAHH và các 
div trong toàn Tru?rng. 

Theo 
k hotch 
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TT Noi dung cong tac Chi dao thu'c hien Thôi gian 
thirc hiçn 

5. Hçp Hi dông trucmg dnh ky (dir kien Tb). Chu tch HDT. 
Tháng 

10/2022 

6 Tip tuc hoàn thiên Quy ch Chi tiêu nôi bô cüa Tnr&ng; Phucmg an chi TNTT di vâi CB, VC va NLD. 
HDT, BGH, Ban XD Quy ch 
va cac d/v lien quail. 

Thang 
9+10/2022 

Tuyên truyn, khánh ti&, cong tác chun bj và phiic vii các sir kin: Don tip thI sinh trOng tuyn DH CQ nam 
2022; gp mt tan sv K.63; Khai giáng nàm hçc; HN CB, VC và NLD; ngày Phi ni VN 20/10... 

BGH, CD, DTN, P. TCHC và 
các div lien quail. 

Tháng 
9+10/2022 

8 

- Tip tiic thrc hin Quy ch b nhim, b thim l?i,  luãn chuyn can bO,  rà soát cong tác can b di vi 
các vj trI truOng, phó dcm vj cap 2 và cap 3 con thiêu (din Tru&ng quãn 1k). 
- Tip tiic chuyn di vj tn Cong tác, b sung nhãn sr cho cac &m vi cOn thiu theo quy djnh. 
- Tip tiic t chc sp xp lai  các dcm vi lien quan dn D an sp xp laj  dcin vj thuc Tn.rng và so hiçmg 
cap phO theo ND 120/ND-CP cüa ChInh phü khi có chi dao và theo nhu câu cüa dn vi trong Tru&ng. 
- Tiêp tiic Xây drng dir thào Quy dnh Tuyên ding, sir ding và quãn l viên chiic; diêu kin, tiêu chuãn 
bô nhim, tuyên ding GV và các vj trI vic lam, trinh HOi  dông trumg. 
- Quyt djnh phê duyt danh sách rà soát, b sung quy hotch can b lãnh dao,  quán l thuOc  Trumg giai 
doan 202 1-2026 và danh sách quy hoach 2026-203 1 khi có chi dao  cüa Dãng üy. 

DU HDT BGH P TCHC và 
' . ' 

cac d/v hen quan. 
Than g 

9+10/2022 

9. 

- Tnin khai thanh toán khi hrçmg giâng day vuçYt gii nàm hçc 2021-2022. 
- Thông báo v vic 1p k hoach b sung nhân sir näm 2023; Tng hçp k hoach b sung nhân sir nãm 
2023 cüa Tnr?ing. 
- Rà soát, xây drng so luçxng ngrOri lam vic cüa TnxOng näm 2023; xây dimg Du thão Quyet djnh so 
hrçmg nguäi lam vic nãm 2023 trInh HDT. 
- Tng hçp k hoach  dào  tao,  bi dixOng näm h9c 2022-2023. 
- Thông báo trin khai k hoach nâng bac  krcing thu&ng xuyên 6 tháng cui näm và nãng bc lircing truc 
thñ han  nãm 2022 dôi vâi CB, VC, NLD. 
- Huàng dn däng k danh hiu thi dua nãm h9c 2022-2023. 

BGH, Hi dng tuyn dung, 
P.TCHC, TT. TDKT V CC 
d/v, cá nhân lien quan. 

Than 
9+10/2022 

10 

- Tip tic lam vic vOi B GTVT, BO Tài chInh v vic phê duyt D an Sp xp nba, dt cña Trumg 
theo ND 167/20171ND-CP và ND 67/2021/ND-CP. 
- Hoãn thin D an Sü ding tài san cong là nhã, dt vao miic dIch cho thuê, trInh cp có thm quyn phe duyt. 
- Hoàn thành dir tháo thm djnh giá các cci sâ nhà, dt cüa Tris&ng ph%ic vii miic dich cho thuê. 

PHT. San, P.TCHC và các div 
lien quan. 

Thang 
9+10/2022 

//
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TT Ni dung cong tác Chi dio thirc hin 
Thôi gian 
thu'c hiên 

- Tip tic t chrc khóa dào tao  ngoi ngr theo D an ngoi ngi Quc gia giai doan  20 17-2025. 
- Thumg xuyên giám sat thirc hin gói djch vii v sinh cong nghip, bão trI am thanh, sánh sang 2023. 
- Tip tc thc hin thu ttc thanh 1 xe ô to dôi du theo quy djnh. 
- Quán 1 sr ding phOng h9c, phOng lam vic các tOa nhà trong toàn Triimg dam báo hiu qua. 

BGH; P.TCHC, QTTB, KHTC, 
TT&DBCL, TT LDSX 
div lien quan. 

Tháng 
9+10/2022 

12.  

- T chüc xét tuyn DH CQ và cong b kt qua; T chirc don tip sinh viên K63 trüng tuyn nhp h9c. 
- Xây dirng ph.n mm kt ni VNPay phuc v1i nh.p h9c trirc tuyn. 
- Xây dg báo cáo Ba cong khai näm hoc 2022-2023. 
- Xây drng và trin khai ljch thi HK Phii näm h9c 2022-2023. 

Hiu tru6ng, PHT. Diirc, P. Dao 
tao, các khoa, viên và các div 
lien quan. 

Thang 
9/2022 

13.  T chirc L khai giãng nàm h9c 2022-2023 vào ngày 18/10/2022 DU, BGH và các dv lien quan 
Thang 

10/2022 

14.  

- To chrc: k' thi tuyn sinh trInh do thac si dt 11/2022; xét tuyn 01 NCS. 
- Khai giáng lap VB2 - Ngôn ngü Anh. 
- Tip tiic tuyn sinh h Cao ding K.63 d9't II, Xét TN dçt III näm 2022 h trung cp, cao ding. 
- Chinh sra, hoàn thin 02 mô hInh thit bj dào tao  tr lam chun bj tham dir Hi thi toàn quc näm 2022. 

BGH, V.DTSDH, IT. Ngoi 
ng1t HH, Trithng CD VMU và 
các d/v lien quan. 

Thang 
9+10/2022 

15.  

- Trin khai hoc tap HK I näm hoc 2022-2023. 
- T chüc cac hôi tháo v CDR các CTDT DH CQ sau süa di và cong b chun du ra. 
- Tng kt chiring trInh kt ni doanh nghip nãm h9c 202 1-2022, xây dmg k hoach  Kt ni doanh 
nghip näm h9c 2022-2023 

PHT. Dirc, P. Dào tao,  cac 
khoa, vin và các div lien quan. 

Tháng 
9+10/2022 

16.  T chirc Hi nghj B mon näm hçc 2022-2023 (dir kin 27-29/10). 
DU, BGH, CD, P. Dào tao  và 
các dv lien quan. 

Tháng 
10/2022 

17.  

- Tuyn sinh, khai giãng các lOp: SQQL K06/2022; SQVH, Thuyn truOng, May trixOng K06/2022; dào 
tao chüig chi chuyên môn, nghip vii thuyn viên. 
-B giãng các Khóa DiRng thüy ni dja näm 2022 cho liJy ban 1iJng phó sr c thiên tai & TKCN. 
- Quàn 1 và khai thác táu VMU Viêt - Han theo k hoach. 

BGH, TT. HLTV và các d/v 
lien quan. 

Tháng 
9+10/2022 
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TT Noi dung cong tac Chi dao thu'c hien Thôi gian 
thirc hien 

18. 

- Thirc hin cong tác thanh kim tra giàng day, hçc tp tti các giáng dumg HK I närn hoc 2022-2023. 
- T chirc thi HK phii näm h9c 2022-2023. 
- Hoàn thin, triên khai áp diing H thng ph.n mm quãn l dfr lieu kim djnh chit hiçing trong Trix&ng. 
- Tip tiic thirc hin K hoch: T%r dánh giá Tru&ng; Tir dánh giá 4 CTDT. 
- Tip tixc: thrc hin cong tác dam bão chit 1ung, hu kim djnh dçit dánh giá ngoài theo khuyn nghj 
cüa các Doànchuyên gia dánh giá ngoài (TT KDCL DHQGHN và AUN); rà soát hoat dng cüa H 
thông ISO, khac phiic các diem ton tai  cüa H thông trong qua trInh vn hành. 

Hiu tnr?mg, PHT. Düc, ' 
TT&DBCL; các khoa, Vifl va. 
CáC d/V, Ca nhán lien quan. 

Than 
9+10/2022 

19 

- Xét h9c bang KKHT cüa 1-1K II näm hc 2021 -2022; Tng hçp dánh giá c vn hc tip; Lp k hoach 
kim tra CTSV các khoa, vin Co sv. 
- Kim tra ni vii, ni quy, quy ch KNT, kim tra thirc hin nOi  quy giâng drnmg thai gian thi HK phii 
và HK II nam hoc 2022-2023. 

• , . - Sap xep on drnh cho a cho SV cac khoa nam hoc 2022-2023 va bo tn cho a tiep don SV K63 
- Xây dimg Ke hoach quan ly va ren luyçn SV thich ung lrnh hoat  vrn tinh hrnh phOng chông dch mói. 
- Hoàn thin Phn mm quãn l SV bang ma QR t?i  KNT Quán Nam. 

PHT. Due; P. CTSV; çac Ban 
QL KNT, Trm Y tê, Doan 
TN, Hôi SV, các khoa, viên và 

. 
cac div lien quan. 

Thang 
9+10/2022 

20.  

- In và phát hành Tài lieu hc tp cho SV HK I näm h9c 20222023. 
- Tip tic th chiirc nghim thu tài lieu giãng dy giao biên soon näm hçc 202 1-2022. 
- Xác nhn khi luçmg gi NCKH di vâi GV näm hc 202 1-2022. 
- Phi hçp t chirc tun l di mâi sang tao  và ngày hi khi nghip HP 2022 (Tech fesh HP 2022). 

PHT. San; P.KHCN, P. DT, 
P.CTSV, NXB HH, các chü 
nhim dê tài và các d/v, cá 
nhân hen quan. 

Tháng 
9+10/2022 

21.  

- Ban hành Quy djnh v vic biên soon, lra chn, thm djnh, duyt và sr diing giáo trinh, tài Iiu giãng day. 
- Ban hành Quy djnh v t chüc và hoat dng cüa Nhóm nghiên cüu mnh va Quy djnh hoat dng NCKH SV. 
- Xet tang Giai thi.rang Nghien ciru khoa hoc Neptune nam 2022. 

. . . . . . 
- Triên khai dang ky Nhom Nghien ciru manh  Tnrang DHHH\TN (giai doan 2022-2024). 
- Quyt djnh giao: K hoach  biên soan giáo trinh, tài lieu giáng dy näm hçc 2022-2023; Nhim vi,i thirc 
hin dê tâi NCKH cüa GV, SV näm hçc 2022-2023. 

PHT. San, P.KH-CN; DT, 
,. 

NXB Hang hai cac d/v trong 
toàn Trumg 

Thang 
9+10/2022 
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TT Noi dung cong tac Chi dao thuc hien 
Thô'i gian 
thirc hien 

22 

- Thu hçc phi HK I (2022-2023), TN cu6i khóa... Thông báo, don dc nçi hpc phi HK Ph%i (2022-2023). 
- Chun bj nhán 1irc thu các khoãn thu tip sinh di vâi SV khóa 63 näm 2022. 
- Chun bj kinh phi: phyc vi xét tuyn DHCQ nAm 2022; thirc hin chi trã thanh toàn giàng dy vi.rçlt gi 
(202 1-2022); kinh phi t chirc RN BO mon (2022-2023); t churc L Khai giàng näm hçc 2022-2023. 
- Thanh toán: hc bng khuyn khIch hçc tp cho SV HK 11(2021-2022); kinh phi khoán van phông 
phãm các dcm vj khOi dào to näm h9c 2022. 

BGH, P.KHTC và các div lien 
quan. 

Tháng 
9+10/2022. 

23. 

- Tip ti,ic trin khai KH dir toán ngãn sách 2022. 
- Cong khai thirc bin d%r toán ngãn sách Qu5r 11112022; Di chiu dr toán vài Kho bc, Ngãn hang T8/2022. 
- Tiêp tue thanh toán: giãi ngan kinh phi các nhim vi KHCN, S%r nghip môi trixmg 2022; giái ngân 
kinh phi các nhim vi mua sam, sra chfta nguOn NSNN chi thuxng xuyên không tr chü näm 2022; giái 
ngán kinh phi min giãm h9c phi, h trçl chi phI h9c ttp, chlnh sách nOi  trü SV nguôn NSNN näm 2022. 

Hiêu lri.râng, PHT. Scm, P.KHTC 
vacac div lien quan. 

Tháng 
9+10/2022. 

24 

- Tip tiic trin khai DA "Tang ctrmg näng 1rc và co hi tip can  ngh nghip cho thanh thiu niên có 
hoàn cành khó khän tti TP. Hãi Phông, phãn do Tnning DHHHVN thii huOng". 
- Tip tiic trin khai các hng m%ic dA duçic phê duyt cüa DA "Nãng cao nang 1%rc TT. Dào to Logistics 
Tiêu vüng Me kong-Nht Bàn ti VN - GD 2" do Qu Hi nhp Nhat Bàn - ASEAN tài trçr. 
- Tiep tue phoi hop voi cac doi tac rnrcrc ngoai trien khai cac chuong trinh hoc bong SDH cho CB, GV 

. , . Truong ti Hoa Ky, Uc, Trung Quoc, Han Quoc, Nhat Ban... 
- Ph6i hop vâi: Co quan Dang kim Hoa K' ABS trin khai chuong trInh h9c bng cho SV Khoa May 
TB, Dóng tàu; Trtrng DHHH và Hãi throng Ran Quôc (KMOU) triên khai cáe chiiong trInh trao dOi SV. 
- T chi'rc Hi thão quc t "NhUng vn d pháp 1 và thirc tin trong hot dng phông, ch6ng buOn ban, 
van chuyên trái phép dng vat  hoang dã trên tuyên du&ng biên tir Châu Phi ye Vit Nam". 

PHT. Son, P. QHQT, Ban 
. . 

QLDA Logistics 2 va cac div 
lien uan q 

Thang 
9+10/2022 

25. 

- Tip tiic thrc hin các thu tiic 1p quy hoch xây dirng Tru&ng DHHHVN thành tnr&ng Dai  hc trQng 
diem quôc gia ti huy ThUy Nguyen (40 hecta). Diêuchinh Dê an Xây drng Tru&ng trên eo sâ diêu 
chinh: quy mô, din tIch, dja diem, tong müc dâu tir, nguOn von thirc hién. 
- Tip tiie thrc hin the thu tiic xin giao dt 9,2hecta và Lp diu chinh quy hoch chi tit 1/500 khu dt 
Tnrng CD VMU ti Quán Toan, Hông Bang dê xây dmg TT GDQP&AN. 
- Tiêp tue thuc hiên diêu chrnh gia HD cho cac goi thâu, to chuc thuc hiên cac hang muc cOng trinh - Du 
an; báo cáo các B GTVT, KHDT, TC ye vic xin gia h.n và bô trI nguOn von phü hop dê thirc hin tiêp 
DA PTN tr9ng diem - Be thir mô hInh tàu thñy. 

PHT. San, Ban QLDA HH và 
cáe d/v lien quan. 

Tháng 
9+10/2022 

c
)  

/c
4
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TT Ni dung cong tác Chi do thuc hin 
Thôi gian 
thuc hiên 

26.  

- Tip tiic trin khai K hoich bão trI, bão duo'ng trang thit bj, tài san, 4t kin true näm 2022. 
- Hoàn thành 04 gói thu xây drng, si'ra chüa (A4, C5, C1O, H HL ATCB) sir diing vn NSNN 2022 và 
các thu tiic thanh quyt toán theo quy dinh. 
- Hoàn thành phuong an b trI, thit k các hang mic cong trInh, kin true cüa TT. GD QPAN tti khuôn 
viên khu Quán Nam cüa Trumg. 

- Hoân thành cái tao  H thng mng Nhà A6; Len phuong an cái tao  các hang miic cong trInh, kin true 
cña TT. GDTC và San 4n dng. 
- Kim tra, rà soát h thông din, nuc toàn Trung d len phuong an khc phiic, sira cha dam bão sü 
ding tit kim, chng tht thoát. 

PHT. Son, P.QTTB và các div 
lien quan. 

Thang 
9+10/2022 

27.  

- Cung cp nhiên 1iu, nuâc, vt tu và thirc hin các hang mic sira cha thu6ng xuyên, dinh k' cho tàu 
VMU Viêt - Han. 
- Tip tic dam phán vâi Cong ty TNHH Thucmg mai  va xäng du Hoàng Linh v vic thanh 1 hçp dng 
tnnic h và hra ch9n di tác mài trong tnthng hçcp 02 ben thông nht v vic thanh 1 hop dng. 

PHT. Scm, P. QTTB, P.QHQT, 
P.KHTC, TT.HLTV va cac d/V 
lien quan. 

Thang 
9+10/2022 

28.  Các Khi trin khai thirc hin k hoach  cong tác näm h9c 2022-2023. BGH, các don vj trong Truo'ng. 
Thang 
9/2022 

29.  T chirc Hôi nghj CB, VC vàNLD nãm hoc 2022-2023 (dir kin 25/10) 
DU, BGH, CD Trumg và các 
div trong Tnr&ng. 

Thang 
10/2022 

30.  T chirc các hoat  dng chào mrng ngày Phi nü Vit Nam 20/10 
PHT. Due, CD, Ban nU cong 
và các dv 

Tháng 
10/2022 

31.  Chi  dao  t chüc Hi nghj SV các khoa, vin nãm hçc 2022-2023. 
BGH, P.CTSV, Doàn TN, Hi 
SV, các khoa, vin và các div. 

Thang 
10/2022 

32.  

- ThuO'ng xuyen theo dOi, giám sat tinh hinh djch Covid- 19, chun bj co si v.t chit üng phó vri tInh hInh 
dich. Rà soát tInh hinb tiêm vc xin phOng Covid-19 müi 3, müi 4 cña CB, VC, NLD và SV toàn Tru?ing. 
- T chirc khám sue khOe du vào cho SV K.63. 
- T chirc các boat  dông chãm soc sue khOe ban du cho CB, VC, NLD, SV theo k hoach vâ dot xut. 
- Thung xuyên giám sat, chü dng phông, chng djch bnh müa Thu. 

PHT. Son, Trm Y tê và các d/v 
trong TruOng. 

Tháng 
9+10/2022 
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TT Ni dung cong tác Chi dio thiyc hin 
Thô'i gian 
thtrc hiên 

- Dam bão ANTT các hot dng tip sinh K.63 và các hot dng chào mrng SV khóa mdi, cac ngày 1... 
- Thix?mg xuyên duy trI an ninh, trtt tir vâ dam báo PCCC, an toàn tuyt di tài san, co s vt chAt trong 
toàn Trumg. Phi hçp UBND và CA Phumg Kênh Ducmg giái tôa via he khu vuc du?mg Lach  Tray và 
Nguyn Binh. Giám sat toàn b cong nhân lam vic tai  các cong trInh trong Trung. 

PHT. Sen, Ban Bão v và các 
div lien quan. 

Tháng 
9+10/2022 

34 

- Tng kt phong trào "Sinh viên 5 tM" nãm hçc 2021 - 2022. Phát dng dãng k phong trào "Sinh viên 5 
tt" näm hoc 2022 - 2023. 
- T chüc Hi nghj tng kt cOng tác Doàn - Hi vâ phong trào thanh niên, sinh viên näm h9c 2021 - 
2022, trin khai phuong huàng, nhim vii näm h9c 2022 - 2023. 
- To chxc Ngày hi lien máu tInh nguyen dçxt 3 
- T chüc h9c tsp, quán trit, tuyên truyn 02 chuyên d h9c tp và lam theo tu tuâng, dao  düc, phong 
cách H ChI Minh näm 2022 dành cho can bô doàn và doân viên, thanh niên (huóng dn cüa Ban BI thu 
Trung uong Doàn). 

PHT. Dirc, Doàn TN, Hi SV, 
các Lien Chi doàn và các div 
lien quan. 

Thang 
9+10/2022 

/ - 

Noi nhân: 
- Nhu trén; 
- DU, TT HDT, BGH; 
- Liru: VT, TC-HC. 
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