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TRLrONG DH HANG HAT VIT NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HO! BONG THI BUA MIEN TH!JNG Bc 1p  - Tr do — Hnh phüc 

S: c2lBC-HDTDKT HáiPhông, ngàyo2tháng 10 nãm 2022 

BAO CÁO 
Tng kt phong trão thi dua nàm hQc 202 1-2022 

phát dng thi dua nàm h9c 2022-2023 

Nàm h9c 2021 - 2022 cüa Tri.rng Di h9c Hang hãi Vit Nam là näm thu hai thirc 

hin Nghj quyt Dui hi Dui biu toàn quc lAn thir XIII cüa Dãng, Nghj quyt Di hi Dai 

biu lAn thi'r XVI cUa Bang b Thành ph Hãi PhOng. Dng thai day cüng là näm h9c thir 
hai tip ti1c trin khai thc hin Nghj quyt Dti hi Dãng b Trixng khOa XXVII; näm th(r 

9 thirc hin Nghj quyt s 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hi nghj BCH TW lAn thir 8, khóa 

XI v "Di rnâi can bàn, toàn din giáo diic và dào tio, dap frng yêu cAu cong nghip hOa, 
hin dai  hóa trong diu kin kinh t thj truO'ng djnh huàng xä hi chü nghia và hi nhtp 

quc t&, Nghj quyt s 50/NQ-CP ngày 20/5/202 1 cUa ChInh phü v Nhirn vi cUa Ngành 

GD&DT trong chinmg trInh hành dng cüa ChInh phü thirc hin Nghj quyt Dai  hi  Dai 
biu toàn quc lAn thir XIII cüa Bang; Lust si:ra di b sung rnt s diu cüa Lut Giáo diic 
Dai hçc, Lut Viên chirc có hiu 1irc thi hành. 

Th?c hin tir chü dai  h9c, không cOn diiçic nhn kinh phi chi thung xuyên tr ngân 

sách Nhà nuâc; ánh hithng cña djch bnh kéo dài, nhiu 1utt mOi CO hiu 1irc nhung cOn 

thiu nghj dnh hisng dAn, thiu hành lang pháp l d Nhà trir?mg trin khai là nhüng khO 
khàn chinh ânh hiRing tác dng lan dn hoat dng cUa Trixmg, giãm giãm thu nhp hAng 

tháng cüa CB, VC, NLD. 

Trong khO khàn nhu vy, toàn th CB, VC, NLD da doàn kt, chung vai sat cánh 
cüng tp th lành dto Nhà triRing, khtc phiic khó khän d hoàn thành t& các chi tiêu d ra. 
CO th nOi, näm h9c vua qua là mt näm vt vá nhung nhiu thành cong cüa Truang; mt 

trong s dO là vic kirn djnh thành cOng 8 chung trInh dào tao;  vic toàn b CB, VC, 
NILD và sinh viên d duçic tiêm dü vacxin, khong có ai bj triu chung nghiêm tr9ng; hoat 
dng dào tao  dam bão tin dO va kt qua tuyn sinh vuçlt chi tiêu vâi dim dAu vào cao 
vuçit hon nhftng näm truOc. 

V vic t chfrc phong trào thi dua, Nhà triRing ben canh  vic trin khai các hoat dng 
do cp trên phát dng, bàn than Nhà trithng d tao  duçic nhiu phong trào thi dua thi& thirc 
duçic nhiu CB, VC, NLD hiRing ung. Sau day, thay mt HOi  dng thi dua khen thu&ng tôi 
xin báo cáo dánh giá kt qua phong trào thi dua cUa TrixOrng trong näm h9c qua, dng thOi 
d ra phuong huâng thi dua nám h9c 2022-2023. 
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Phân thu nht 

TONG K1T PHONG TRAO Till DUA NAM HQC 2021 - 2022 

I. Cong tác länh duo, chi dio và phát dng phong trào 

Hi nghj dti biu can bt, viên chüc, NLD Nhà tnrong näm h9c 2021-2022 dà d ra 

Nghj quyt phat dng thi dua vâi 05 nhim vii tr9ng tam, dng thai dtt ra yêu câu ye dôi 

rnâi cong tác thi dua khen thir&ng sao cho thirc sir trâ thành dng 1irc quan tr9ng nâng cao 

chtt krçmg dào tao, hun 1uyn, NCKH va phiic vi; tang hiu qua hott dng san xut kinh 

doanh cüa Trueing. 

Ben cnh vâi sir lãnh dao,  chi dto cüa Dâng üy, Ban Giãm hiu Nhà trisO'ng, cOn cO 

sir quan tam chi dao  sat sao tir Ban Thi dua Khen thumg, tr Lien doàn Lao dng thành 

ph Hãi PhOng, Cong doàn Giao thông vn tài Vit Nam và Cong doàn Giáo diie Vit Nam. 

Ngay du nãm h9c, Thu?mg trirc thi dua khen thrng Nhà trumg dã tham gia k) giao uâc 

thi dua trong KMi thi dua các trix?rng dui h9c, cao ding trên dja bàn thành pM Hãi PhOng; 

Cong doàn Tnr?mg k giao uâc thi dua vâi KMi thi dua Cong doàn ca s tr1rc thuOc  Lien 

doàn Lao dng Thành pM d xác djnh nhim viii tr9ng tam trong nãm h9c. 

II. Nhfrng phong trào thi dna dã phát dng và trin khai thirc hin 

Hoat dng thi dua cüa CB, VC, NLD duçc phát dng theo chi.rong trInh thi dua cüa 

Co quan quãn 1 cp trên, cUa cong doàn cp trên và cüa Nhà trisO'ng. Trong näm hçc 2021-

2022, các hott dng thi dua d dixçic phát &ng và trin khai thirc hin, cii th: 

- K kt giao rncc thi dua vri KMi thi dua các Tnrrng Dti h9c, Cao ding trên da bàn 
thành pM Hâi PhOng và KMi thi dua Cong doàn co sâ tr1rc thuc LDLD thành pM Hãi 

PhOng. TIch circ tham gia các hot dng van hOa, van ngh, th diic th thao cüa các Khôi 

và LDLD Thành pM phát dng, dc bit là các hot dng trong Tháng Cong nhân näm 
2022 dtt nhiu thành tIch ca01. 

- K kt giao iroc thi dua vâi KMi thi dua Cong doàn Co s tr?c thuc LDLD thành 
pM Hãi Phông và tham gia dÀy dü, tIch cue, hiu qua các hot dng cüa KMi2. 

Tham gia Giài thi du giao hu bci li - can b, viên chOc, ngithi lao dng Kh6i thi dua các TnrOng Di h9c, Cao 
ding nàm 2022 dt 02 giãi Nh.t, 01 giài Nhi và 01 giài Ba, giãi Nhât toàn doàn; Tham gia 01 tiêt mic ti Lien hoan 
"Ting hat cong nhan, viên chOc, lao dng" nàm 2022 do LOLD Thành phô to chirc dat giãi A và Huy chwffng Hoa 
phuqng dO hang Nht; tham gia chng trinh d?p  xeldi hO "Cüng tin btrO'c vi tuong Iai nàm 2022" dt 01 giái 
Nht tp th và 01 giâi Nhât cá nhân thang 7. Dt Giãi Ba kéo co Nam N toàn Thành pho; Tham gia các hot dng 
hrng lrng cOa các Cm VHTT nhix Giãi bong da citm VHTT DiOn Biên — SOng Cam — Trân Quôc Toàn d?t  Giãi 
Nht; Lien hoan tieng hat CNVCLD và giao hau the thao câu lông, bong bàn, tennis Khôi thi dua Cong doàn c sâ 
tri,rc thuôc... 
2 Cüng vâi KhOi thi dua CDCSTT to chirc dang huong ti khu tiràng nim lành tii Nguyen Dirc Cãnh; tham di,r chrong 
trinh bieu din kjch nOi "Tn an càc anh hiing lit sq" nihân k' niOm 90 näm Ngày dOng chi Nguyen Dirc Cãnh hy sinh 
tai Nba tinng nim a xA An DOng, huyn An Dung, Hãi PhOng. HOi  nghj Báo cáo vien chuyén d "Nghién cau, hçc 
tap, quán trit, tuyén truyên và triên khai Nghj quyet 02-NQ/TW cOa BO Chmnh trj"; HOi  thào "Phat huy vai trO cüa 
Cong doàn càc cap tham gia nâng cao chat hrqng nguOn nhân lirc gOp phn xay dirng và phát tnin thành ph"; TQa 
dam Chuyén dOi so do Kliôi TDCDCS tWc thuOc tO chrc ti Cong ty xi mäng Chinfon trong thang 8 näm 2022; 
Chrcmg trinh hçc tp trao dôi kinh nghim ti mOt  so tinh khu vrc phIa Bc. 
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- Phong trào thi dua xây dung van hóa Cong s theo tinh than "4 xin, 4 luôn" do Cong 

doàn GTVT Vit Nam phát dng tip tiic duçic Nhà trumg trin khai trong thiu nàm va 

dä dtt duc nhttng kt qua nht djnh. 

- T chi.'rc các hot dng hising 1rng phong trào "Xanh — Stch — Dçp", d.c bit duy 

tn hoat dng hithng irng Ngay Môi triRmg th giOi, Tháng hành dng vi môi trung näm 

2022 vâi thông dip "Clii mjl Trdi dat" (Only One Earth)3. 

- Các phong trào nhân dao,  t1r thin, hin máu nhân dao  do Uy ban MTTQVN, FTi 

Chi thp do, UBND, Lien doàn Lao dng Thành pM và Thành Doàn Hãi PhOng phát dng 

dirçic da di.rçc CB, VC, NLD và sinh viên toàn tnthng tIch circ tham gia.4  

- Nhà tru?mg phát dng 04 dçit thi dua trong näm h9c, do là các dcit tir 03/9/202 1 dn 

20/11/2021, ti'r 21/11/2021 dn 03/02/2022, tir 04/2/2022 dn 0 1/4/2022 và tiir 02/4/2022 

dn 02/9/2022. 

- Cong doàn Tnrng pMi hp vi chuyên mon phát dng và th chirc nhiu hoat dng 

th thao trong CB, VC, NLD nhân dip  k nim 39 näm ngày Nhà giáo Vit Nam 20/11 và 

k niêm 66 näm ngày thành 1p tru?mg 01/4, thu hut duçc nhiu CB, VC, NLD tham gia 

và rèn luyn sirc khOe5. 

- TIch circ trin khai Chuong trInh "01 triu sang kin - M 1%rc vuqt khó, sang tto, 

quyt tam chin thâng dti djch Covid- 19" cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam vâi 102 

d tài, sang kin cUa hon 50 CB, VC, NL[) Nhà trung d duçic dang tãi trên CMg trirc 

tuyn Cong doàn Vit Nam trong giai dotn 1. Phn du dn ht 3 1/12/2023 së hoàn thành 

chi tiêu duçc LDLD Thành pM giao. 

- PMi hçrp vâi chuyen mon phát dng phong trào nghien ciru khoa hçc trong CB, VC, 

NLD Nhà tru6ng; nhiêu ho so gi:ri tham du Hi thi sang tto k51 thut thành phô Hãi PhOng 

thn thr Ba và Hi thi sang tao  k thut trong DVCD, CNVCLD thành pM Hãi PhOng näm 

2021 dat  nhiu kt qua cao.6  

T chirc các hoat dong hu?mg Cmg phong trào "Xanh - Sch - ?çp" vào ngày 15/6/2022 vOi 531 CB, VC, NLD tham 
gia, 126 cay xanh ducirc trông mâi, 136 van phOng duc sap xêp, dçn dçp và ho'n 1.300kg van bàn, giây t duçic xr 
I. 

Mi CB, VC, NLD Ong ho Qu5 nhân dao  01 ngãy hro'ng/dqt và thrc hin 02 dqt Ong h trong nãm hc 2021-2022; 
Ung h chixmig trinh "Song và May tmnh cho em": 250.000.000d, Ung h Qu "Mái am cong doàn thành phô": 
72.950.000d và nhiêu hot dng nhân do, tr thin khãc vâi tong so tiên trën 500.000.000a. 

Giai bong d truyèn thOng 20/11 vOl sir tham gia cUa 13 001  bong den tir cäc dn vj trong TrirOng; Giái bong dá 
"VMU-League 2021"; giái chy trrc tuyên "VMU Go-Ahead 2021", giãi dp xc tnrc tuyen "VMU Inspiring rides 
2022"; Giãi bong dá giao hüu, bong chuyên nam, bong chuyén hOl, kéo co, trO chOl dan gian nhân ngày thành Ip 
TnrOng 01/4 cIa thu hOt nhiêu krçt CB, VC, NLD huOng rng tham gia. 
6  Hôi thi sang tao k53 thut thành phô Hãi PhOng lan thr Ba dt 02 giãi Nhât, 01 giãi Nhi, 03 giãi Ba và 01 giâi 
Khuyên khich; H0i  thi sang to k5' thut trong DVCD, CNVCLD thành ph Hài PhOng näm 2021 dt 01 giãi Nhi. 
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- Tip tiic phát dng phong trào thi ctua "Giói vic Trithng, dam vic nhà" gn vâi 
phong trào "Phii nft tich circ h9c tsp,  lao dng sang tao,  xây drng gia dInh hanh  phüc" 

trong nü CB, VC, NLD trong toàn tnr?mg7. 

- Phát dng các phong trào thi dua, tham gia thi Olympic, dang k NCKH, khuyn 

khIch SV h9c tp d (tat kt qua cao trong dat thi, kim tra h9c 

III. Kt qua dt thrçrc 

Nhi có sir lath (tao, chi (tao sat sao cüa các cp üy Dãng, chinh quyn, doàn th& cüng 

sir n lirc phn du cüa toàn th CB, VC, NLD trong toàn Tnr?ing, các phong trào thi dua 

yeu nixâc d duçc phát dng va trin khai mang 'a  hiu qua thit thirc, gop phn 1p  nhiu 

thành thành tIch xUtt sac; nhiu Ca nhân, tp th da dixçc cp trên khen thumg. Cii th nhu 

sau: 

Trtrong d.rçrc tang: danh hiu "Tap th lao dng xut sic" näm 2021 cUa B GTVT; 

Bang khen cüa UBND TP. Hái PhOng v thành tIch xut sc näm h9c 2021-2022, dan vj 
thuc khi thi dua cãc tnr?mg dai  hQc, cao dtng trên dja bàn Thành ph; Bang khen cüa 

UBND TP. Hái PhOng v thành tfch xut sc trong phong trào Toàn dan bão v An ninh t 

quc näm 2021. 

- Dãng b Tru?mg và Tp th Ban TV DU Tru?mg duçic Thành üy phân loai "Hoàn 
thành t& nhim v11" nãm 2021; 01 (tang b) Ca sâ duçc tang c? thi dua xutt sac, 02 chi b 

duçc tLng btng khen cUa Thành Uy; 02 dan vj thuc Dãng b Trumg duçc ttng bang khen 

cüa UBND TP vi có thành tIch xut s&c trong h9c tp và lam theo tu tuó'ng, dao  dirc, phong 
each H Chi Minh. 

- Ban Chi huy Quan sir N11à tnr?ng dixçc Bô Tu lnh QK3 ttng danh hiu Dan vj 

Quyt thâng vi da có Thành tIch xut sc trong phong trào thi dua Quy& Thtng näm 2021; 

Ban Báo v Tnrng thrçc tng danh hiu Dan vj Tiên tin cUa Bô CHQS TP. 

- Cong doàn Tru?mg dtrqc tang Btng khen cüa Cong doàn Giáo diic VN vi da cO 

thành tIch xut sac trong phong trào thi dua "NCKH và chuyn giao cong ngh"; Bang 
khen cüa UBND TP. Hãi Phông vi dà có thành tIch xut sc tiêu biu trong h9c tp và lam 

theo tu tuOng, (tao dfrc, phong cách H ChI Minh; Bang khen cüa LDLD TP. Hãi Phông vi 
cia có thành tich xuat sc trong phong trào thi dua "Giói vic rnrOc, dam vic nhà" näm 
2021. 

Nàm h9c 202 1-2022 cO 19 nit GV tham gia D tài NCKH cp Bô (trong dO CO 04 ngri là Chü nhim d tài); 49 
ntt GV tham gia dé tài NCKH cp TrirOng (trong do cO 27 ngtrOi là Chü nhim 1 tài); 20 nO' GV cO cong b trén 
HOi thào, hi nghj khoa hQc Quc t và dang bài báo trén tap  chI Quc t; 66 ngtthi tác giâ cOa 93 bài báo dang trôn 
các tap  chI Klioa hçc chuyên ngành, 120 ngui tham gia các chuyên d, nOi san, hOi  thão các cp trong rnràc vOi tng 
s6 242 bài. Khen thuâng 06 gia dInh tiéu biu, 128 nO' CB, VC, NLD dat  danh hiu "GiOi vic Tnrrng, dam vic nhà' 
cp Trucrng; 221 chj dat  danh hiu "GiOi vic Trithng, dam vic nhà' cAp ca sâ. 

Tieu biAu sinh vien thi Olympic cAp Qu6c gia dO dat:  31 giãi thithng cá nbân (01 giai Nhât; 03 giãi Nhi; 11 giài Ba; 
16 giai Khuyen khfch) và 01 giài Nhât toàn doàn mon Tin hpc vOn phang. 
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- Doàn TN, Hi SV Tru?mg duçc TW Doàn ttng C? thYn vi xut sac trong Cong tác 
Doàn và phong trào TN nàm h9c 2021 - 2022; Bang khen cUa TW Hi SV Vit Nam vi da 

có thành tIch XUtt s.c trong trong Cong tác Hi và phong trào SV 11am h9c 2021 - 2022; 
01 tp th duçrc ttng danh hiu "Sinh viên 5 t& cp Trung uo'ng; 05 tp th thrçic tang 
danh hiêu "Sinh viên 5 t& cp TP. 

Ye thành tIch các nhân: 01 cá nhân duçic Thành u' Hâi Phông ttng Bang khen dâng 
viên HTXS nhim vii tiêu biu giai ctoan 2016-2021; 03 cá nhân duc ttng bang khen cUa 

UBND TP Hãi PhOng vi dã có thành tIch xut sc trong hçc tp và lam theo tir tuàng, dto 
dt'rc, phong cách H CHI Minh; 03 dng chI nguyen là LIV UBKT Dãng Uy Tru?mg duc 

UBKT Trung ircng tang K nim chrnmg "Vi sr nghip kim tra cUa Dãng"; 01 cá nhân 
thrç'c ting danh hiu Chin si Thi dua và 03 Ca nhân duçrc tang danh hiu Chin sT Tiên 

tin vi dä hoAn thành tot nhim vii trong phong trào Thi dua Quyt thng näm 2021 cUa B 

CHQS TP. Hãi Phông; 02 cá nhân duc tng Bang khen cüa TOng LDLD VN; 23 Ca nhân 

thrc tang Bang khen cüa Cong doàn GTVT VN, Cong doàn Giáo diic Vit Nam, LDLD 

TP. Hãi PhOng; 01 gia dinh tiêu biu duçc tang Bang khen cUa LDLD TP. Hãi PhOng; 01 

cá nhân duçic ttng Bang khen cüa UBND TP. Hãi PhOng; 02 cong trinh nghiên cfru dugc 

tang Bang Lao dng sang tto cüa TOng LDLDVN; 01 GV duçc UBND TP Hâi PhOng tang 

danh hiu Guong mtt tiêu biu TP. Hãi PhOng näm 2021; 01 GV duçirc UBND TP Hãi 

PhOng trao ttng giãi thir&ng Lê Chân; 01 SV duçrc ttng danh hiu "Sinh viên 5 tOt" c.p 
Trung ucmg; 16 SV dixçc ttng danh hiu "Sinh viên 5 tOt" cp TP. 

O cp Tru*ng, da xét và cong nhn các danh hiu sau: 

- Ban TV Dãng Uy TruOng dä biu di.rcmg khen thithng 08 tO chirc co sr dãng, 07 

dhng chi hi thr, phó bI thix, cp üy co sO và 23 dãng viên hoàn thành xut nhim vi tiêu 
biu näm 2021. 

- Nhà tm?ing dã ra quyt djnh cOng nhn danh hiu thi dua nãm h9c 2021-2022, ciii 
th: 67 tp th dtt danh hiu "Tip th LDXS"; 42 tp th dtt danh hiu "Tap  th LDTT"; 
115 cã nhân dat danh hiêu "CSTD cp co sâ"; 653 cá nhân dt danh hiu "LDTT". 

- Nhà tnring dà tang Giy khen cho 23 can b, giãng viên hoàn thành lun an tin si 

dung han; 01 can b huàng dn SV dat  giãi Nhi "SV NCKH" cp QuOc gia; 02 can b 
Khoa CNTT htrâng dn SV dat  giâi quán quân cuc thi Vô djch tin h9c van phOng th giâi 
MOSWC cp QuOc gia näm 2021. 

- Trrnmg dà biu throng: 198 SV tiêu biu trong linh vrc VHVN, TDTT; 136 SV và 
05 tp th "Sinh viên 5 tOt" cp Trithng; 33 SV DH h chfnh quy dã có thành tIch tOt nghip 
Thñ khoa näm 2022. 

- Cong doàn Tnrng dà biu throng: 
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+ 33 Cong doàn B phn, T Cong doàn duc bInh xét dat  danh hiu "Tap  th Cong 

doàn hoàn thành xut sc nhim v1i"; 12 Cong doàn B phn, T Cong doàn dat  danh hiu 

"Tsp th Cong doàn hoàn thành t& nhim vii". 

+ 61 doàn viên dat  danh hiu "Doàn viên Cong doàn hoàn thành xut sc nhim vi" 

và 445 doàn viên dt danh hiu "Doàn viên Cong doàn hoàn thành tt nhim vi". 

- Doàn truO'ng và Hi Sinh viên Trtthng da tang giy khen cho 335 cá nhân cO thành 

tIch trong cong tác Doàn, Hi cüa nãm h9c. 

Hi dng Dào tao & KHCN Nhà trtrông dã xét duyt, hra chçn các tp th và cá 
nhân d trao Giãi thtring NCKH Neptune, ciii the: 

+ 06 giãi thiRmg Neptune dành cho tp th: 01 giãi Nht (Vin Ca khI); 01 giãi NhI 

(Khoa Din-Din tü); 02 giãi Ba (Khoa Hang hãi; Khoa COng trInh); 02 giâi Khuyn khIch 

(Khoa Kinh th; Khoa CNTT). 

+ 03 giãi thumg Neptune dành cho Ca nhân: 01 giái Nht (Khoa Hang hãi); 01 giãi 

NhI (Vin MOi truO'ng); 01 giài Ba (Vin Ca khI). 

IV. Nhfrng han  ch tn tai 

Ben canh  nhftng kt qua dä dat  duc, cOng tác thi dua yêu nixâc trong trung cOn mOt 

s mat han  ch nhu sau: 

- Ti 1 chuyên viên lam vic tai  các Phông/Ban dt danh hiu CSTD cOn thp. 

- Vic dang k thi dua cüa CB, VC, NLD khi di cOng tác, h9c tp ngoài trumg trong 

thèci gian dài cOn chua duc quan tam. Bàn than ngu?i di cOng tác và dan vj du chija quan 

tarn dn vic dang k thi dua. 

- Mt s dan vj con chua thirc si,r quan tam dn t chute hoat dng phong trào thi dua 

cUa riêng dan vj, chua nhn thüc duçc phong trào thi dua là dng hrc phát trin cüa dan 

vi. 

- COn có länh dao  dan vj chixa quan tam dy dü dn kt qua hoàn thành nhim viii cüa 

tirng cá nhan trong dan vj. 

- Mt b phn CB,VC, NILD cOn chira tjch circ tham gia vào các phong trào thi dua 

tai dan vj cüng nhu các phong trào do Nhà tmng phát dng. 

Phân thir hai 

PHU'iNG HU'ONG PHONG TRAO THI DUA NAM HQC 2022-2023 

I. Myc ttIch, yêu câu 

D dt dirqc các chi tiêu do Hi nghi CB, VC, NILD nàm h9c 2022- 2023 d ra, các 

phong trào thi dua nhà tnrmg cn hiióng tâi va dáp urng tt nhUng yêu ctu sau day: 
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- Các phong trào do Nhà tru?mg và các doàn th trong triiOng phãt dng cn barn sat 

mie tiêu, chuong trInh hott dng cüa Nhà tru?mg. 

- T chirc t& các phong trào thi dua yeu nixâc, dtc bit là phong trào thi dua "Di 

mâi sang t?o  trong dy và h9c", hithng tâi thirc hin tir chü mçi linh c hot dng cüa 

Trithng; khai dy lông t%r hào, tInh chü dtng sang tto cüa CB, VC, NLD và sinh viên thirc 

hin thâng lçri nhim vii näm hc 2022-2023. 

- Tip t%lc tuyên truyn, quán trit tu tithng thi dua yêu nrc cüa ChU tjch H ChI Minh, 

dy manh  cong the giám sat dánh giã, phát hin và nhn din hInh tiên tin. 

II. Ni dung phong trão thi dua 

1. Phong trào thi dua "Do2i mài, sang tao trong dgy và hQc ", cn huâng vào nhtng 

ni dung sau: 

- Chuyn di s trong hoat dng dào tto. 

- Trin khai rà soát, chinh sira các CTDT, CDR sau khi kt thüc mOt  chu trInh dào 

tao và cO kt qua dánh giá kim djnh 8 CTDT. 

- Rà soát các chixcmg trinh dào tto sau dai  hçc dáp l'rng yêu cu Thông tir ban hành 

chun chrnrng trInh dào tio rnài, xay dirng các chuong trInh dào tto mOi. 

- TIm giãi pháp nâng cao chit krcmg giãng dty di vâi hInh thirc giãng dy trVc tuyên, 

giàng dy kt hçTp trirc tuyên Va tr1rc tiêp. 

- Tang cuOng hoat dng dir gi, hc t.p rut kinh nghim và dánh giá kt qua giãng 

dy hang k lam ca s d cai tin cMt luqng giáo diic và dào tao. 

- Tang cung kt ni doanh nghip và üng diing cong ngh trong day h9c. Dy manh 

hoat dng ngoi khóa gn vâi trái nghirn kin thirc chuyên rnôn, nhm tao  không gian h9c 

tp than thin, phát huy nang 1irc, phm chtt cüa ngirYi hQc. 

2. Phong trào thi dua NCKHvà biên sogn giáo trInh cn huOng tài các nOi  dung sau: 

- Nghien ci'ru giãi pháp trng birâc chuyn di s, chuyn di s tüng phn các hoat 

dng trong trir?mg. Thi dua nghien ci'ru, sang tao  phát huy ni lirc cüa trithng trong hoat 

dng chuyn di s nhtm nhanh chong xay digrng dirçic h thng dü lieu darn bão tinh cp 

nh.t, tInh lien thông dt lieu giüa các don vj trong tnrrng 

- Nâng cao chit hrçing các d tài NCKH, tang ham krqng khoa h9c trong rni d tài, 
tang tInh ing diving thirc tin cüa mi d tài. 

- Khuyên khIch tang so luqng cong b khoa h9c, hirOng tâi vic cOng b trên các tap 
chI, hi tháo có uy tin. 

- Tang so 1irçrng giáo trInh CO chit krng dirçxc biên soan bâi các giãng viên Nhà trung. 
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- Khuyn khIch viêc hinh thành các nhóm nghien ciru mtnh d có th thirc hin duct các 

d tài trçng dim. 

3. Phong trào thi dua nâng cao chat hrcing djch vy dào tgo cn chñ tr9ng nhüng ni 

dung sau: 

- Thüc dy hoat dng theo djnh huàng chuyn di s d nâng cao chit luçing djch vi 

dào tto. 

- Htn ch ti da vic sinh viên thôi hc không do nguyen nhân htn ch v nàng lirc 

hc ttp cüa sinh viên. 

- Dáp üng t& các nhu cu cUa sinh viên nhu nhu cu hc tip, NCKH; các nhu cu v 

thông tin, hott dng x hi... 

- Nâng cao hiu qua cong tác c vn hc tp d cho sinh viên duçxc hi.ràng mt djch 

viii t6t nMt, dam bão quyn igi cho sinh viên, không d xay ra tInh trtng bj mt quyn lçi 

vi thiu tu vAn. 

4. Di vó'i cong ty, trung tam cn chü trQng the vAn d sau: 

- Thi dua sang kin, cãi tin ki thut, nâng cao näng suAt lao dng, hiu qua san xuAt, 

kinh doanh; quan tam dung miirc dn chuyn di s6 và trng buâc thrc hin vic nay. 

- Co giãi pháp khc phiic cáe tác dng ãnh huing xAu cüa djch bnh Covid-19. 

- Dam bão vic lam và nâng cao thu nhtp cho ngui lao dng, dóng gop cho Nhà 

trumg theo dung quy djnh. 

5. Tiê'p tyc duy trl Phong trào thi dua "xáy dy'ng co' quan van hóa" 

DAy mtnh các phong trào thi dua chAp hành pháp lut, di mOi hInh thüc thi dua d 

tuyên truyn t& hmi cac lut nhu: Lut Gião diic dai  hçc (si:ra di), Lut Thirc hành ti& 

kiêm, chng lang phi, Lut Phông, chng tham nhüng Lut An toàn giao thong, Lutt PhOng 

chng tác hui cüa thuc lá; không vi phtm quy djnh v ung bia ruçiu trong gi lam vic, 

chAp hành tt các quy djnh v van mirth cong so, gAn vOi thire hin van hOa giao tip 1rng 

xO theo phuo'ng châm "4 xin, 4 luôn" gOp phAn xây dirng Nhà truOng vci môi truO'ng lam 

vic "TrI tue,  sang tao, trách nhim, nhân van". 

6. Tiêp tyc duy tn, ma rang trien khai phong trào thi dua rèn luyn thc khOe trong 

GB, VC, NLD toàn tru'àng, phAn Mu d mi CB, GV, NLD trong trumg du cO hot dng 
rèn luyn sue khOe hang ngay. 

III. Các bin pháp dAy mnh phong trào thi dna 

1. U'ng diing cong ngh s trong cong tác t chIrc, dánh gia thi dua khen thithng 

2. T chüc tt vic dang k thi dua näm hc di vOi tAt cã các dan vj, cá nhân. Luu 

các cá than di cong tác v chili vic dang k thi dua ngay khi v tip tiic lam vic tai 
Tnxmg. 
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3. Tip tiic duy trI 04 dçit thi dua trong näm d tao  dng 1irc thi dua lien tic, lam co 
si dánh giá thi dua toàn näm h9c. 

4. Nêu cao vai trô cüa cp üy và nguñ dirng du don vj trong vic länh dao,  chi  dao 
cong tác thi dua; cii th hOa tiêu chun, tiêu chI xp hang viên chüc, NLD phü hçp vOi chiTrc 

näng, thim vii vã hoat dng chuyên mon cüa don vj. 

5. Phát huy han nüa vai trô cüa t chirc Cong doàn, Doàn TN trong vic tuyên truyên, 

phti hcip phát dng và giám sat dánh giá phong trào; tip tic t chfrc t& các hoat dng van 

hóa, van ngh, th diic, th thao; t cht'rc các hInh thüc hi thi gn vài chuyên môn, quãn l 

tao san chai b ich, giao lu'u, h9c hOi trong CB, VC, NLD. 

6. Thông qua tng kt, dánh giã k& qua phong trão thi dua, binh ch9n nhftng tp th& 

Ca nhân din hInh, tiên tin, dng thai CO hInh th(rc khuyn khIch, dng viên thOa dãng, kjp 

thñ bang quyn lqi chinh trj, li ich 4t chit và tinh thin. 

7. Hi dng thi dua khen thumg Nhà trrnmg trên Co sà kin dOng gOp tilt Hi nghj 

CB, VC và NILD d tip t11c nghien c1ru silra di phmmg thiirc, tiêu chI dánh giá sao cho phU 

hçip, cOng bang, dánh giá ding thành tIch cilia các tp th& Ca nhân, tao  dng lirc phát trin 
manh me trong toãn Trmltng. 

No'inhân: 
- Các dcin vj, doàn the trong Tnring; 
- Lixu: VT, TDKT, 

PGS.TS. Nguyn Cong Vnh 
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