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BQ GIAO THÔNG VAIN  TAT CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TRIXNG OH HANG HA!  VIT NAM Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S& 4132/TB-DHHHVN-TCHC Hái Pliông, ngày 14 tháng 9 nãm 2022 

THÔNG BAO 
Két Iun tii hi nghj giao ban khôi Ni chInh tháng 9/2022 

KInh gTi: Thu trirâng các &in vi trong TruOrng. 

Thirc hin Kê hoich cong tác nàm h9c 2022 - 2023, ngày 09/9/2022 ti Phông h9p 
3.2 nhà Al, Hi nghj giao ban khôi Ni chInh cIa duçc to chirc duài s1r chü tn cia Phó 
Hiu truthig Nguyn Thanh So'n. Tharn dir hi nghj có lànli dio các dn vj thành viên 
thuc Khôi, Lãnh do Phông KHTC, TT&DBCL. Sau khi nghe các thni vj trong Khôi báo 
cáo kët qua cong tác tháng 7+8/2022; dr kiên cong tác tr9ng tam tháng 9+10/2022; các 
mt ton tti hmn chê trong cong tác ni chInh, Phó Hiu truâng cIa diêu hành Hi nghj phân 
thão lun nlitrng cOng vic cIa triên khai, nh[tng tOn tti can khäc phiic, dua ra nhiing kiên, 
kiên nghj cüa các dn vj trong khôi ci the nhu sau: 

I. DANH GIA KET QUA CONG TAC THANG 7+8/2022 
1. Dánh giá chung 
Trong thai gian tháng 7+8/2022 toàn KhM cIa trin khai theo ké hoch và dtt thrçic 

kêt qua và nhüng ni dung trQng tam nhu sau: 

- Thixng xuyên Theo dOi, tharn rnu'u, trin khai các bin pháp phông, chng djch 
Covid- 19 dam bão an toàn trong toàn Truâng. 

- Dang lam vic vâi B GTVT, B Tài chInh v vic phê duyt D an Sap xp nhà, 
dat cüa Trumg 

- Tip ti1c hoàn thin D an Südiing tài san cOng là nhà, dat vào inic dIch kinh 
doanh, cho thuê, trInh cap cO thârn quyên phê duyt. 

- Dà hoàn thành thit k và thi cOng vum cay sau nhà Al, don dc hoàn thành vic 
thi cOng vuOn cay khu v1rc Nhà A4. 

- Dang trin khai vic thanh 1 sat vlln tháo d t?i  các cOng trInh nhà xe khu Giãng 
dung B. 

- ThuOng xuyên quàn l sr dung phông h9c, phông lam vic các tôa nhà trong toàn 
TruOng dam bão hiu qua. 

- Hoàn thành sap xp 1i các phông lam vic khu Nhà Al. 

- Tip tiic chinh süa, cp nht ni dung Quy ch Cong tác van thu cüa Trung phü 
hçip vói phân mém güi/nhn và quàn l van bàn mâi. 

- Thirc hin thrnmg xuyên tham rnuu BGH v cOng tác lao dng san xut. 

- Hoàn thành vic xay dung Dinh mi'rc khai thác tàu huan 1uyn VMU Vit - Han, cIa 
duçic B GTVT phê duyt. 

- Dang thc hin hoàn thành các thu tc k kt hçip dng v&i nhà thu d tnin khai 
các gói thãu sü diing vOn NSNN 2022. 

- Thrc hin thuing xuyên K hotch bào trI, bão duOiig tnang thit bj, tài san, vt kin 
tri'ic nàm 2022. 
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- ThiRing xuyen kim tra, rà soát h thng din, nuOc toàn Trumg d len phuo'ng an 
khäc phc, sira chU'a darn bão sfr diing tiêt kim, chong that thoát. 

- Dã hoàn thành cãi tio, si1ra chfta các phông hçp TAng 3, Nhà Al; lçp 1ai  phAn rnái 
ton sãnh tang 1 nhà B5, Içrp mái bão v các Truii biên áp Nhà A6, Nhà thi dâu; H thông 
rnng ni b nhà A6 và các htng rniic sira chtta vt kiên tric khác. 

- Hoàn thành: nâng các tü din ngoài tthi darn bão an toàn trucc rnUa mua bão; kháo 
sat, 1p phuong an chong set cho các tôa nhà và thiêt bj ngoài trñ. 

- Dang tin hành vic dam phán vOi Cong ty TNHH thuo'ng mai  và xang dAu Hoàng 
Linli ye vic thanh 1 hqp dong truâc han  và 1ira ch9n dôi tác mài trong trung hçip 02 ben 
thông nhât ye vic thanh 1 hcp dông. 

- Thung xuyên phi hçp vri P.QHQT, TT. HLTV cung cAp nhiên lieu, rnxâc, vt tu 
cho tàu huân 1uyn VMU Vit - Han. 

- B GTVT dã chAp thun diu chinh D an Xây dirng Trung DHHH VN trO thành 
tru?mg DH tr9ng diem quôc gia trén Co sâ diêu chinh: quy mô, din tIch, dja diem, tong 
mirc dâu tu, nguOn von th?c hin. 

- Dangth%rc hin: thu t%ic 1p quy hoach xay drng Trung DHHH VN thành tru?Yng 
DH tr9ng diem quOc gia tai  xã Lam Dng, huyn Thüy Nguyen trén din tIch khoãng 40 
ha; diêu chinh giá HD cho các gói thâu thuc DA PTN tr9ng diem - Be thi:r mO hinli tàu 
thñy; thu tic xin giao dat 9,2 ha và 1p diêu chinh quy hoach chi tiêt 1/500 khu dat Trung 
Cao däng VMU tai  phuông Quán Toan, qun Hông Bang d xay dirng TT. GDQP&AN; dà 
Cu doàn cong tác cña Trung sang làrnvic vâi dôi tác Ba Lan, báo cáo các B GTVT, 
KHDT, TC ye vic xin gia han  DA và bô trI nguOn vOn phü hccp de thirc hin tiêp DA PTN 
tr9ng diem - Be thir mO hInh tàu thUy. 

- Hoàn thành theo tin d, t chüc thuc hién, chi dao,  quán l và giárn sat chü dâu tu 
cho các hang mijc cOng trInh - DA PTN trQng diem - Be thir mô hInh tàu thüy dam báo 
chat 1ung k5 thut, bão dam ATLD và VSMT. 

- Ban QLDAHH dang phi hçp vâi P. TCHC thirc hin thC t1ic chAm dtrthoat dng 
DA Dâu tu nha may dOng tau Lam Dng cüa Cong ty Thànli Long; P. QTTB bO sung quy 
hoch cáng cho tàu huan 1uyn. 

- Ban Bâo v dã hoàn thành chinh trang, son sira 'a  các tram soát ye xe may trong 
toàn Trung cho sach  dçp; djch chuyen Nhà gri xe C6, GD B lüi lai  ben trong cho phü 
hç'p. 

- Thu vin Hang hâi: lam tt cong tác phi hçp vâi Phông Thanh tra và DBCL, và các 
khoa, viên, rà soát giáo trInh, tài lieu chuan bj cong tác kiem djnh: CTDT cho 04 chuyen 
ngành yà kiêm djnh TruOiìg; trInh d xuât ye kho luu trü tài lieu, ho so tp trung. 

- PhOng TCHC dä trao di vOi TT. CITAD yà Thu yiên. phuong an thit k the vien 
chirc có tIch h?p  mt sO tinh näng can thiet cho CB, VC và NLD toàn Trithng 

- Tram Y t t chiirc tiém vAc xin phông Coyid-19 (dçitthang 8/2022) là 700 rnüi 3, 
miii 4. 

2. Dim con ton ti 
Ni dung, cong vic thrc hin chm grn: 

- Thanh l' sAt viin tháo d tai  các cOng trInh nhà xe khu Giãng dithng B. 

- Di chuyn, trng lai cay xanh khu virc Nhà A4, A6, Cang tin 

- Chuyn di mic dIch su diing di vi xe 0 tO dOi du. 
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II. NHIM V1J TRQNG TAM CHO CAC IRIN VI THANG 9+10/2022 
Các don vj trong Khi can cuir theo chüc nang, thim vti duçrc giao chü dngkhc phuc 

nhtrng diem con ton tai  hn chê ti Phân I, Miic 2 và báo cáo Lãnh djo Tnx?ng kêt qua khäc 
phiic trong tháng 7+8/2022; tang cung cong tác quãn 1, suiT diing, báo v tài san. 

Phi hçrp cht chë vâi các don vj khác trong Trithng d thirc hin tM k hojch tháng 
9+10/2022 (van ban gi:ri kern). Ben cnh do, can khân truong thujc hin mt so ni dung 
trQng tam sau: 

- Thumg xuyên theo dOi sat tInh hinh djch Covid- 19, chü dng tham muu, trin khai 
các bin pháp phOng, chông djch Covid- 19, dam báo cac hoat dng phü hçrp, an toàn. 

- Tiêp tiic lam vic vâi B GTVT, B TC v vic phé duyt d an sp xp nhà, dt cüa 
Trtthng theo Nghj djnh 167/2017/ND-CP va ND 67/20211ND-CP cUa Chmnh phü. Hoàn thành 
Dir thão Thârn djnh giá các co sir nha, dat cña Tnthng phiic vi mulc dIch cho thuê. 

- Tiêp t11c barn sat don dc, diu chinh, hoàn thin trInh B GTVT quyn phé duyt 
Dé an Stir d%lng tài san cong là nhà, dat vào muc dIch kinh doanh, cho thuê. 

- Thithng xuyên kim tra, giám sat gói thu v sinh cong nghip, bão trI bão duOng h 
thông am thanh ánh sang näm h9c 2022-2023. 

- Báo cáo, xin kin B GTVT v phuong an chuyn di music dIch stir diing di vOi 
xe ô to dôi du. 

- Lura ch9n nhà thAu thijc hin thay dit màu, trng 1aj  cay xanh san Nhà A4, A6 và 
nhà thi dâu da nang, xay dirng bôn cay khu vurc du?ng di truâc nhà thi dâu th thao. Th?c 
hin chärn sOc cay xanh, duy trI cành quan trong Tru&ng. 

- Hoàn thành thanh 1 st viin tháo dO tai  các cong trInh nhà xe khu Giãng duOng B. 

- Quan l stir diing phOng h9c, phông lain vic các tôa nhà trong toàn Tru?rng dam bâo 
hiu qua. Rà soát, sap xêp 'a  cac phông lam vic tai  Nhà Al theo phi.rang an dà duc Lành 
do Trung phé duyt 

- Tharn rnuu Ban Giám hiu v cOng tác lao dng san xut. 

- Khao sat, len phuong an cãi tao  h thng PCCC và chng set toàn tru?Yng d BGH 
phe duyt trien khai trong thai gian sam nhât, trong do tp trung vào các hang mic chInh 
và nhà cao tang nhu: Tram born PCCC, Nhà A6, Nhà Cl, Nhà C2, 

- Hoàn thành 04 gói thu xay drng, stira chfta (A4, C5, C1O, Ho HLATCB) stir ding 
von NSNN 2022 dê dua vào bàn giao stir diing kjp thai cho narn h9c mâi 2022 - 2023 và 
các thu tiic thanh quyet toán theo quy djnh. 

- Hoàn thành: cài tao  H thng rnng Nhà A6; len phuong an cai tao  các hang mi,ic 
cOng trInh, kien trñc ctiia TT. GDTC và San vn dng; phuong an bO trI, thiet ke các hang 
inuic cong trInh, kiên trüc cüa TT. GD QP&AN tai  khuOn vien khu Quán Narn d trinh 
duyt và triên khai các hang miic xay dirng theo kê hoach. 

- Tip tçic trin khai K hoach báo trI, bao duang trang thit bj, tài san, vt kin trñc 
närn 2022. 

- Hoan thành vic darn phán vâi Cong ty TNHH thuong mai  và xäng du Hoàng Linh 
v vic thanh l hçrp dong truac han  và 1ra chn dOi tác mâi trong truang hçrp 02 ben 
thóng nht v vic thanh l hçrp dng. 

- Phi hçrp vâi P. QHQT, TT. HLTV và các don vj có lien quan thirc hin vic cung 
cp nhien 1iu, nuOc, vt tu và thurc hin các hang miic stira chfta thuing xuyen, djnh kS' 
cho tàu VMU Vit - Han. 
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- Tip tiic d xutt B GTVT phe duyt diu chinh D an Xây dung Tru?ng DHHH VN 
tth thãnh trnng DH tr9ng diem quôc gia trên ca sâ diêu chinh: quy mô, din tIch, dja diem, 
tong mrc dâu tu', nguôn von thirc hin. 

- Tiep tVc  th?c hin: thu tiic 1p quy hoach xây drng Tnthng DHI-IH VN thành tnrô'ng 
DH tr9ng diem quôc gia tii xà Lam Dng, huyn Thüy Nguyen trén din tIch khoãng 40 ha; 
diêu chinh giá HD cho các gói thâu thuc DA PTN tr9ng diem - B thu mô hlnh tàu thUy; thU 
tic xin giao dat 9,2 ha và 1p diêu chinh quy hoch chi tiet 1/500 khu dat Trix?mg CD VMU ti 
phumg QuánToan, qu.n Hông Bang dê xây drng TT. GDQP&AN; báo cáo các B GTVT, 
KHDT, TC ye vic xin gia hin DA và bô tn nguOn vOn phU hc'p dê thc hin tiêp DA PTN 
tr9ng diem - Be thU mO hirih tàu thUy. 

- Tip tic T chUc th?c hin, chi do, quán 1 và giárn sat chU dAu tu cho các hang miic 
Cong trinh: Nhà bao che; Be thU; Nhà xuung; Nhâ dt ông sUi b9t, Nhà khI dng h9c, PCCC, 
San dung, cay xanh, h? tang k thut- DA PTN tr9ng diem - Be thU mO hmnh tàu thUy dam 
bão chat luçing k5 thut, báo dam ATLD và VSMT. 

- Tip tiic pMi hçp vâi: P. TCHC thirc hin thU ti1c chAm dUt ho?t dng DA Dâu tu nhâ 
may dong tàu Lam Dng cUa Cong ty Thành Long; P. QTTB bô sung quy hoich cãng cho tàu 
huân 1uyn. 

- Ban QLDAHH phM hçip vO'i: P. TCHC th?c hin thu t%lc chm dUt hot dng DA 
Dâu tu nhà may dóng tàu Lam Dng cUa Cong ty Thành Long; P. QTTB ho sung quy 
hoach cáng cho tàu huán luyn. 

- Các Ban QL KNT: chun bj t& cci si vt chit d ph1ic viii SV buâc vào näm hQc 
2022- 2023; chuân bj cOng tác tiep sinh K.63 và xep phOng khi SY K.63 nhp Trueing. Ltp 
kê hoich kiêm tra phông cho SV vâ huâng dn ni quy, quy che khi a trong KNT. 

- Ban Báo v: dam báo ANTT các hot dng tip sinh, don SV khóa mâi. 

- Chun bj cOng tác tiép sinh K63 và xp phOng khi SY K.63 nhp TriRmg. Lp k 
hoch kiem tra phông a cho SV và huàng dn ni quy, quy chê khi 0' trong KNT

/ 
- Chun bj cho: L Khai giáng näm h9c 2022-2023; Hi nghj CB, VC vâ NLD näm' 

h9c 2022-2023 và Hi nghj B mon näm hçc 2022-2023. 

- Thu vin Hang hâi: tip t11c phM hçp v0'i Phông Thanh tra vã DBCL, và các khoa, 
vin, rà soát giáo trInh, tài lieu chuân bj cOng tác kiem djnh: CTDT cho 04 chuyen ngành 
và kim djnh Tru0'ng; de xuât phuong an, xây dung d? thão Cong tác km trü cci quan. 

- Phông TCHC chU trI, tip tijc phi hp vâi Thu vin, TT. CITAD len phuo'ng an 
thiet e the VC có tIch hp mt sO tInh näng can thiet cho CB, VC và NLD toàn Tru0'ng. 

- Tr?m Y t: rà soát tInE hinh tiêm vc xin phOng Covid-19 rnUi 3, müi 4 cUa CB, VC, 
NLD và SV trong toãn Tru0'ng. TO chUc khám sUe khOe dâu vào cho SV khóa mâi. 

Yeu cu các don vj và Ca nhân lien quan nghiêm tUe thxc hin./. /- 

Noi n/i cm: 
-Nhu'trên; 
- Hiu truô'ng (dé b/c); 
- Luu: VT, TC-HC. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

