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BQ GIAO THÔNG VN TAT CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
TRNG OH HANG HAl VIT NAM Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S&  A513  /TB-DHHHVN-TCHC Hái Phông, ngày 15 tháng 11 näm 2022 

THÔNG BAO 
Két 1un tii Hi nghj giao ban khôi Ni chInh tháng 11/2022 

KInh gCri: Thu triRmg các dan vi toàn Trung. 

Thirc hin Kê hoach cong tãc nam h9c 2022 - 2023, ngày 08/11/2022 ti PhOng hçp 
3.2 nhà Al, Hi nghi giao ban khôi Nôi chinh d duc to chirc duri sir chü trI cüa PGS.TS. 
Nguyn Thanh San - Phó Hiu triRing Nhà tru?ng. Tharn dir Hi nghi Co lãnh dto các dan 
vi thành viên thuc Khôi, Lanh do PhOng TT&DBCL. Sau khi nghe các dan vj trong 
Khôi báo cáo kêt qua cong tác tháng 9+10/2022; d? kiên cong tác trong tam tháng 
11+12/2022; các rnt ton tti hn chê trong cong tác ni chinh, Phó Hiu tnthng Nguyn 
Thanh San dä diêu hành Hi ng phân thào 1un nhüng cong vic dä triên khai, nhftng ton 
tai can khác phic, dua ra nhng kiên, kiên nghj cia các dan vj trong khôi cii the nhu sau: 

I. DANH GIA KET QUA CONG TAC THANG 9+10/2022 

1. Oánh giá chung 

Trong thai gian tháng 9+10/2022 toàn Khi däi trin khai theo k hotch và dt duçc 
kêt qua và nhting ni dung tr9ng tam nhu sau: 

- Thung xuyên theo dOi sat tInh hInh djch Covid- 19, chü dng tham muu, trin khai 
các bin pháp phOng, chông djch Covid-19, dam bâo các hot dng phi hp, an toàn. 

- B Tai chInh da co cOng van gri UBND TP Hãi Phông, UBND TP Ha Ni v vic 
có kiên ye Dê an Sap xêp nhà dat cüa TrixO'ng trên ca s d? kiên phuang an sap xêp nhà 
dat cüa B Tài chInh (thông nhât vâi phuang an sap xêp cüa Trung). D cung cap ho sa, 
tài 1iu cho S Tài chinh Hãi PhOng, Ha Ni (dan vj chü trI lay kiên cüa các Sâ Tài 
chInh, 56 Tài nguyen và MOi trumg), S Tài chInh TP HP d CO van bàn tharn muu trInh 
UBND TP HP. 

- Dang tin hành hoàn thin D an So' diing tài san cOng là nhà, dt vào rnijc dIch kinh 
doanh, cho thuê, trinh cap có thâm quyên phê duyt. 

- Thirc hin tt vic thuo'ng xuyên kim tra, giám sat gói thu v sinh cong nghip, 
báo tn bâo duO'ng h thông am thanh ánh sang nAm hçc 2022-2023. 

- Dä lra ch9n nhà thâu thrc hin thay dat rnàu, dichuyên và trOng 1ti cay xanh tti 
khu virc san Nhà A4-A6 và nhà thi dâu da nang, xây bOn cay cho các cay mOi trOng và 
bôn cay ti khu virc du'o'ng di tnràc nhà thi dâu the thao (dà triên khai tr 05/11). 

- ThOng báo 1ira ch9n tO chuc dâu giá trên Cong thông tin Dâu giá QuOc gia dOi vâi 
phê 1iu là sat và tOn tháo do' tr cOng trinh xay dirng cüa Truo'ng ti khu GD B. 

- Thrc hin t& sp xêp phOng hc theo k hotch dào tto cUa Nhà truo'ng. Hoàn thành 
tham muu Lãnh dao  Tnro'ng phixang an hO trI, sp xêp lti phOng lam vic tai  Nha Al. 

- Thuo'ng xuyên tham muu Ban Giám hiu v cOng tác Lao dng san xut. 

- Hoàn thành khão sat, len phuang an cãi to h thng PCCC và chng set toân 
Truo'ng d Barn Giám hiu phê duyt, triên khai 
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- Dã thc hin 04 gói thu xay ding, sira chüa (A4, C5, C1O, H T-IL ATCB) sir diing 
von NSNN 2022 dê dira vào bàn giao sà diing kjp thi cho näm hQc mâi 2022 - 2023 và các 
thu ti,ic thanh quyêt toán theo quy djnh. 

- Dä hoàn thành: cãi tto H thông rnng Nhà A6; len phixcrng an cãi tao  các hang miic 
Cong trmnh, kiên trUe eUa TT. GDTC HH và San 4n dng; phuang an bô trI, thiêt ké các 
hang rniic cOng trInh, kiên trUe cUa TT GD QP&AN tai  khuôn viên khu Quán Narn d trinh 
duyt và triên khai các hang rniic xây dirng theo kê hotch. 

- Thiic hin thithng xuyên KH bão tn, bâo duOng trang thiêt bj, tài san, vt kiên trUe 
närn 2022. 

- Dang thirc hin vic dam phán vOi Cong ty TN}IIH thuong mai  và xang du Hoang 
Linh ye vic thanh l hçip dông truOc hin và lira chçn dôi tác mi trong truO'ng hcp 02 ben 
thông nhât ye vic thanh l hcrp dng. 

- Thirc hin thurng xuyên vic phOi hcp vOi P. QHQT, TT. HLTV và các dcn vj có 
lien quan thirc hin vic cung cap nhiên lieu, nuàc, vt tu và thirc hin các hang rniic sUa 
chfta thuirng xuyên, djnh k' cho tàu VMU Vit - Han. 

- B GTVT dä chp thutn diu chinh D an Xây drng TruOrng DHHH VN tth thành 
tru?Yng DH tr9ng diem quôc gia trên CG sO' diêu chinh: quy rnô, din tIch, dja dirn, tang 
imrc dâu tu, nguôn von thijc hin. 

- Dang thirc hin: thu t1ic 1p quy hoach xay d1rng TruO'ng DHHH VN thành tnrO'ng 
DH tr9ng diem quôc gia tai  xà Lam Dng, huyn ThUy Nguyen trên din tjch khoãng 40 
ha; diêu chinh giá HD cho các gOi thâu thuc DA PTN trong diem - Be thU mO hinh tàu 
thOy thu tiic xin giao dat 9,2 ha và 1p diëu chinh quy hoach chi tiêt 1/500 khu dat Trung 
Cao dang VMU tai  phuO'ng Quán Toan, qun Hông Bang dê xây dirng TT. GDQP&AN; dà 
cU doàn Cong tác cUa TruO'ng sang làmvic vO'i dôi tác Ba Lan, báo cáo các B GTVT, 
KHDT, TC ye vic xin gia han  DA và bô trI nguOn von phU hçip dê thirc hin tiêp DA PTN 
tr9ng diem - Be thU mô hInh tàu thUy. 

- Roan thành theo tin d, t chUc thuc hin, chi dao,  quãn 1 và giám sat chU du tu 
cho các hang imtc cOng trInh - DA PTN tr9ng diem - Be thU rnô hInh tàu thUy darn bâo 
chat luvng k5 thut, bão dam ATLD và VSMT. 

- Ban QLDAHH dang phi hçxp vâi P. TCHC thirc hin thU tic chm dUthoat dng 
DA Dâu tu nhà may dOng tàu Lam Dng cUa Cong ty Thành Long; P. QTTB bO sung quy 
hoach càng cho tàu huân luyn. 

- Hoàn thành t&: chun bj t6t ccr sO' vt chit d phiic vii SV buâc vào närn h9c 2022-
2023; chuk bj cong tác tiêp sinh K.63 và xep phông khi SV K.63 nhp TruO'ng. Lp k 
hoach kirn tra phOng U cho SV yà huUng dn ni quy, quy chê khi U trong KNT, tai  Các 
Ban QL KNT. 

- Hoàn thành tat: cOng tác tip sinh K.63 và xp phOng khi SV K.63 nhp TruO'ng. 
L.p k hoach kirn tra phOng U cho SV và huUng dn ni quy, quy che khi U tnong KNT. 

- Ban Bão ye: darn bão ANTT các hot dng tiép sinh, don SV khóa mUi. 

- T chUc thành cOng: L Khai giãng nam hQe 2022-2023; Hi nghj CB, VC và NLD 
nàrn h9c 2022-2023 và Hi nghj B mOn nàm h9c 2022-2023. 

- Thu viên Hang hãi: tip ti1c phi hçip vUi PhOng Thanh tra yà DBCL, va các khoa, 
vin, rà soát giáo trinh, tài lieu chun bj cOng tác kim djnh: CTDT cho 04 chuyen nganh 
yà kirn djnh TruO'ng; d xutt phuang an; xây di,rng dir thão Cong tác luu trü cG quan. 
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- Tram Y t: hoàn thành T chiirc khárn sirc khóe du vào cho SV khóa rnó'i và các 
bin pháp chärn sOc sure khOe ban dãu theo ké hoach. 

2. Dim con ton tii 

Ni dung, cong vic thirc hin chm và chua dt yêu cu, gm: 

- Thanh 1 sat vi1n tháo d tui các cOng trInh nhà xe khu Giáng dung B. 

- Trinh Lành do Tru'ng phi.xong an thanh l xe ô to 16 ch. 

- B trI nuâc ung, phan vit tti các Phông ch?r Giãng viên. 

II. NHIM VJ TRQNG TAM CHO CAC IMIN VI THANG 11+12/2022 

Các&m vj trong Khi can cur theo churc näng, nhim vi disc giao chü dng khc phiic 
nhthig diem cOn ton tai han chê  tai  Phân I, Mue 2 và báo cáo Lanh dao  Trung kêt qua khäc 
phiic trong tháng 9+10/2022; tang cung cOng tác quãn l, sr diung, bão v tài san. 

Phi hcip chat ehë vOi các do'n vj khác trong Tru?ng d thirc hin tht k hoach tháng 
11+12/2022 (van bàn gi:ri kern). Ben canh  dO, can khân tri..rang thrc hin rnt sO ni dung 
tr9ng tarn sau: 

- Thurng xuyên theo dOi, giám sat tInh hinh dch Covid- 19 vã các dich bnh khác, 
chuân bj các bin pháp urng phó vâi tInh hjnh djch. 

- Tiêp tiic lam vic vth B GTVT, B TC ye vic phê duyt d an sap xp nhà, dat cña 
Tnräng theo Nghj djnh 167/2017/ND-CP và ND 67/2021/ND-CP cüa ChInh phil 

- Tip t1ic barn sat don dc, diu chinh, hoàn thin trInh B GTVT quyn phê duyt 
Dê an Sur diung tài san cong là nba, dat vào m11c dIch kinh doanh, cho thuê. 

- Thu?rng xuyên kirn tra, giám sat gói thu v sinh cong nghip, bão tn bão duOng h 
thông am thanh ánh sang närn h9c 2022-2023. 

- Báo cáo B GTVT xe ô to 16 ch dä ht niên han  sur diung, hxu hành, sur diing lam 
cOng ci,i thirc hành cüa Vin Cu khI. 

- Hoàn thành thanh l sat vi1n tháo di tai  các cOng trInh nhà xe khu Giáng duthng B. 

- Chinh trang cãnh quan Nhà trurng; 1ira ch9n cay, hoa trang tn don Xuân Qu Mao. 

- Thirc hin vic di chuyn cay xanh trong khuôn viên Trung; dào h, thay dat 
rnàu, trng lai  cay xanh tai  san Nhà A4-A6 và Nhà thi dâu da näng, xay bOn cay cho các 
cay rnOi trOng và hang cay thuc khu virc duthng di truàc nhà thi dâu the thao. Hoàn 
thành cãi tao,  xây dirng các vun cay, cong viên gân nhà Al, A6, C5. 

- Tang cuOng cong tác v sinh rnOi trung trong khuOn viên Tnrng, dac  bit các 
vu'O'n cay mOi thra vào si'r diing. 

- Quân 1 sur diing phOng hQc, phOng lam vic các tOa nhà trong toàn TruOng darn bão 
hiu qua. Sap xêp 1a,  sura chüa phOng lam vic tai  Nhà Al. 

- Tham rnuu Ban Giárn hiu v cOng tác Lao dng san xuat. 

- Hoàn thin h thng Camera an ninh trong khuôn viên Tru?ng. 
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- Tiêp tiic triên ldiai K hoach bâo trI, bâo duo'ng trang thit bj, tài san, vt kin trüc 
närn 2022. 

- Hoàn thành: cãi tao  h thng PCCC vã ch6ng set cho khu A (Giai doan 1); thi cong 
các hang rniic cong trInh, kiên trilic cüa TT.GD QPAN tai  khuôn viên khu Quãn Narn cUa 
Trung dê trInh duyt Va triên khai các hang rnvc xây dirng theo kê hoach; sira chü'a. câi 
tao các hang rnic ci.a TT. GDTC HH. Len danh miic chinh trang tri.iàc Têt Nguyen dan 
2023 d trInh duyt Ban Giám hiu th?c hin; lam g? giâm toe d và gän biên han  chê toe 
d tai  rnt so tuyên dthng trong Trung. 

- Hoàn thành vic dam phán vOi Cong ty TNHH thirnng mai  và xäng dâu Hoàng Linh 
ye vic thanh 1 hp dông truc han  và 1ra ch9n dôi tác rnâi trong trithng hp 02 ben 
thông nhât ye vic thanh 12  hcp dông. 

- PMi hçp vâi P. QHQT, TT. HLTV và các do'n vi có lien quan thirc hin vic cung 
cap nhiên 1iu, nuó'c, vt tu và th?c hin các hang mvc  si:ra chfta thithng xuyên, djnh kS' 
cho tàu VMU Viêt - Han. 

- Tip t1ic thirc hin: thu tic 1p quy hoach xây dirng Trung DHHH VN thành 
truO'ng DH trçng diem quOc gia tai  xã Lam Dng, huyn ThUy Nguyen trên din tIch 
khoãng 40 ha. Diêu chinhDê an Xay dirng Trung trên CG sâ diêu chinh: quy rnô, din 
tjch, dja diem, tong mrc dâu tu, nguOn von thirc hin; diêu chinh giá HD cho các gói thâu 
thuc DA PTN tr9ng diem - Be thu mô hinh tàu thuy; thu tiic xin giao dat 9,2 ha và lap 
diêu chinh quy hoach chi tiêt 1/500 khu dat Trung CD VMU tai  phung Quán Toan, qun 
Hông Bang dê xây dirng TT. GDQP&AN; báo cáo các B GTVT, KHDT, TC ye vic xin  .0 

gia han  DA và ho trI nguOn vOn phü hp dê th?c hin tiêp DA PTN tr9ng diem - Be th 
rnO hinh tàu thüy. 

- Tiêp tiic To chirc th?c hin, chi dao,  quãn I và giám sat chü dâu tu cho các hang mijc 
cOng trinh: Nhà bao che; Be thir; Nhà xirig; Nhà dt ông süi hot, Nhà khI dng hoc, PCCC, 
San duO'ng, cay xanh, ha tang k thut- DA PTN tr9ng diem - Be thu mO hInh tàu thüy darn 
bão chat krng k thut, bao dam ATLD và VSMT. 

- Ban QLDAHH tip tVc  pMi hcp vOi: P. TCHC thrc hin thu tiic chm dirt hoat 
dng DA Du tu nhà may dóng tàu Lam Dng ci.ja Cong ty Thành Long; P. QTTB bO sung 
quy hoach cáng cho tàu huân 1uyn. 

- Các Ban QL KNT: T chi'rc: sinh hoat KNT, ph bin ni qui khu ni trü, qui ch 
cOng tác SV, n dnh cãc phOng a; sAp xep phOng a cho SV tr nguyen hcxp 1 cOng khai 
darn bâo hài hôa lGi Ich cüa SV. Phun thu6c khu khuân toàn b các KNT d darn bão an 
toAn. Duy trl cOng tác: sAp xêp n djnh ch cho SV các khóa nArn hçc 2022-2023 và 1p 
KH kim tra ni v1, ni quy, quy ch KNT, nhAc nhâ SV giU gin ni vii sach se trong sinh 
hoat; nao  vet cong rAnh thu?rng xuyên; dam bão an ninh trt tir quan l cht chë nguai vao 
ra KNT, kirn soát chat SV chii dng trong cOng tác phOng chông djch theo phuGng chârn 
thich irng Iinh hoat trong tinh hInh rnâi. 

- Ban bão v: darn bão ANTT: cac chisGng trinh Tng k& nAm hçc, vAn ngh cüa các 
khoa, vin và cüa Tru?ng chao Tan SV K.63; các hoat dng chào rn11ng Ngay Nha giáo 
VietNam 20/11; NAm rnâi 2023. 

- Thu vin Hang hãi: tiëp tiic phi hqp vâi PhOng Thanh tra va DBCL, vA các khoa, 
vin, rã soat giáo trinh, tài 1iu chun b cOng tác kiêm djnh: CTDT cho 04 chuyen nganh 
va kim djnh Tru'ng; xây drng dij thao COng tac luu tru ca quan. 
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- Nhà Xut ban Hang hãi : rà soát và in GTTL HK II nãrn hpc 2022-2023 và két Iwp 
phát cho SV; in Tp chI KHCN so 72. 

- Hoàn thành khárn sirc khöe djnh k' näm 2022 vã trã kêt qua cho CB, VC, NLD. 
Giárn sat, chü dng phOng, chông dch bnh rnüa Dông- Xuân. 

- TT. GDTCHH phi hçp vài S TDTT HP th chirc 2 mon thi du trong chirong trInh 
Dii hi the thao Toàn quOc tti Nhà thi dâu. 

Yêu cu các don vj va cá nhân lien quan nghiêm tue thirc hin./. 

S. TS. Nguyn 'I'hanh Soii 
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