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THÔNG BAO 
Kt 1un Hi nghj giao ban cong tác sinh viên tháng 10/2021 

Kinh giri: Thu tru&ng các dan vj trong Trung. 

Ngày 12/10/2021, Phó Hiu truông Nguyn Mirth Drc dà chü trI Hi nghj giao ban 
Cong tác sinh viên (CTSV). Thành phn tham dr gm dti din Cong doàn, Doàn TN, các 
phOng: Dào tto, CTSV, QTTB, Tharth tra & DBCL, các thành viên trong khi CTSV và các 
dan vj lien quan. 

Trên ca s báo cáo CTSV, hi nghj dä dánh giá nhttng cong vic d thrc hin trong tháng 
7, 8, 9/202 1, tp trung trao di, thão 1un dua ra các giâi pháp khc phiic nhüng thn t?i  và trién khai 
CáC Cong tác tr9ng tam trong thang 10, 11, 12/202 1, cii th thu sau: 

I. Dánh giá cOng tác dã thirc hin trong tháng 7, 8, 9/202 1 
1. Các cong vic dã trin khai theo k hotch 

Nm bt t& tInh hIth tu tuO'ng sinh viên (SV) và lu'u h9c sinh. Thrc hin t& các ch d 
chInh sách cho SV. Thirc hin t& cong tác phOng chéng djch Covid- 19, t ch(rc tiêm Vaccine 
cho can b, giáng viên, cong nhân viên và sinh viên. Thumg xuyên cp nht thông tin SV, 
tng hcp và nhp vào phn mm VMU, cp nht thông tin vic lam cüa sinh viên sau khi t& 
nghip. Thirc hin t& L T& nghip theo hinh thilic gp g ch(ic mrng kt hçp lam video và 
phát trirc tip. Tng hcp, phân 1oi kt qua h9c tap, rèn 1uyn xét và cp h9c bng KKHT h9c 
k' IT näm h9c 2020-2021. Tng hçip các kin sua di và ban hành Quy djnh v cong tác 
CVHT, Quy ch CTSV. Don dc sinh viên dang k h9c ph.n và nhc nba ljch np h9c phi h9c 
k' I näm h9c 2021-2022. Thirc hin dánh giá CVHT online, tng hçp phân 1oi CVHT. Thirc 
hin t& chuang trInh tip suc mua thi, müa he tInh nguyen và các cOng tác Doàn- Hi khác. 
C.p phát giáo trmnh tài 1iu h9c kS'  phii, h9c kS'  1 näm h9c 202 1-2022. Lp và trin khai các K 
hoach CTSV, k hoch Tun sinh hott cong dan sinh viên. Thrc hin kim tra và hithng dn 
thuc hiên CTSV nãm h9c 2020-2021. 

2. Mt s dim tn ti cn khc phic 

Din bin djch bnh rt phuc ttp, nhiu sinh viên không theo dOi các thông báo, k 
hoch cüa Nhà tru?mg trên website, fanpage. Vic chuyn khoãn h9c phi di vói sinh viên con 
khó khän. Sinh viên np muon h9c phi cOn nhiu. Nhiu sinh viên không dang k h9c phn. 

II. Mt s djnh hiróng, cong tác trong nfra cui tháng 10 vàtháng 11, 12/2021 
1. Phông Cong tác sinh viên 

ThuOng xuyen nm bt tInh hInh tu tuang SV và luu hQc sinh. Kim tra giãng diRmg, 
khu ni trü duy tn nn np, ni quy giáng dung. Don dc, nhc nhâ ljch np hçc phi h9c k' I 
näm 2021. Giãi quyt nhu'ng tru?mg hccp SV xin hoän np h9c phi có l do chInh dáng (dan xin 
hoãn phãi np truac han  np h9c phi và có xác nhn cüa CVHT). Tip tiic huàng dn tmg dan 
vl mO hInh CVHT mai. Rà soát va diu chinh biu mu ISO v CTSV theo sir thay di mO hith 
CVHT mâi và Quy ch Dào tao,  Quy ch CTSV. Thirc hin t& cOng tác tu van, h trq sib 
vien, giãi quyt kjp thai các ch d chInh sách, khen thu&ng, k 1ut sib viên dam bão dung 
quy djnh. Trin khai cp giy xác nhn, dan vay v6n ngân hang, min giâm hçc phi cho sinh 
vien thuc din chInh sách xã hi vào du näm h9c 2021-2022. Thrc hin t& cong tác phOng 
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chng djch bnh Covid-19, t chüc tiêm Vaccine Vero Cell dçit 2 cho sinh viên. bàn thành dU 
lieu cho vic là the SV kt hçip vi the ngân hang HDbank. Rà soát toàn b dü lieu  trên cng 
thông tin sinh viên di vth K62. Hoàn thin vic djnh danh di vi SV nhm kIch hoat the 
BHYT, trin khai thirc hin BHXH s - VssID cho SV toàn trung. Hoàn thin dU lieu cap the 
SV lien kt vâi ngân hang HDBank. Lp k hoch t chrc Hi nghj C vn hçc t.p nâng cao 
hiu qua hoat dng cüa di ngfl CVHT. Trin khai LG track vxi khoa Din Din tir và Vin co 
khI; thirc hin tt các hot dng kt ni doanh nghip, giói thiu vic lam cho sinh viên. 

2. Các Khoa/Vin cO SV, các BQL KNT, Trwrng CD VMU 

- Thuè'ng xuyên nm bat tinh hInh tu ti.rârig SV và km hçc sinh. 
- Tuyên truyn cho toàn th giàng vien, sinh viên chip hành t& cong tác phông chóng 

djch bnh Covid-19, tip tiic tuyên truyn, vn dng SV däng k tiêm Vaccine Vero Cell dqt 2. 

- Don dOc sinh viên np h9c phi hçc k' I nàm 2021-2022. Rà soàt nhttng sinh viên 
không dang k h9c phn, 1p  danh sách sinh viên d nghj miirc k' lu.t Buc thôi h9c vi nhung 
sinh viên không cOn nguyen v9ng theo h9c (triró'c 12/11/202 1). 

- Kim tra bàn chInh và thu bàn sao bang t& nghip THPT cüa sinh viên khóa 61 np v 
PhOng CTSV trwic 30/10/2021. 

- Trin khai dng b phát huy hiu qua mô hInh CVHT trong tOàn tnr?mg. 
- Ti chüc tong kêt näm h9c 2020-202 1 và Hi nghj Sinh viên nãm 2021. 
- Ph& hcip t chirc các sir kin van hóa van ngh, th diic th thao chào don tan sinh 

viên khóa 62 và chào mmg Ngày Nhà giáo Vit Nam 20/11. 
- Tm thi dmg t chCrc chào c, thirc hin trin khai sinh hot trirc tuyn cho dn 

cO thông báo mái. NG 
HOC 

3. Doàn TNCS Ho ChI Minh và Hôi Sinh viên HAt 
Tuyên truyn cho toàn th sinh viên chAp hành t& cOng tác phOng, chng djch 

Covid-19. Tuyen truyn thrc hin t& chuong trinh hin máu tInh nguyen. T chüc cac si 
van hóa van ngh, th diic th thao: Ngày hOi  "Chào tan sinh viên khóa 62", Giãi bong dá nü 
sinh viên "VMTJ Women CUP 2021" chào mmg Ngày phi nU Vit Nam 20/10, Giãi bong dá 
nam sinh viên chào mrng Ngày Nhà giáo Vit Nam 20/11. Phi hçp t chrc tng kt näm h9c 
2020-202 1 và Hi nghj Sinh viên càc cAp nãm 2021. T ch.irc L tuyên duong sinh vien tiêu 
biu näm 2021 (thang 11/2021). Hi ngh Tuyên truyn v chü quyñ bin dào, bien gii, Hi 
nghj Truyn thông v chAm soc sirc khOe sinh san. Phát dng phong trào sinh viên NCKH và 
tham gia thi Olympic näm h9c 202 1-2022, T chrc Cuc thi Ting Anh sinh vien näm 2021. 
T chrc các hi nghj: Hi ngh Tng kt cong tác Doàn-Hi và phong trào thanh nien, sinh 
vien näm h9c 2020-2021. 

Yêu cu các don v và cá nhân lien quan nghiêm tñc thrc  hi4 
Noi nhân: 
- Nhtr trên; 
- Hiu tru&ng (dé b/c); 
- Lu'u: VT, CTSV. 
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