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TRIJONG DH HANG HAT VIT NAM CQNG HOA XA HçI CHU N'GHTA VI]T NAM 
KHOI NQI CH!NH Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

S&  45?+  /KH-DHHHVN-TCHC HáiPhông, ngày 15 tháng 11 nám 2022 

KE HOiCH CONG TAC THANG 11+12 NAM 2022 

KInh gii: Thu tru'ông các don vj khi Ni chInh. 

TT Noi dung cong tac 
Phu trách 
thic hien 

Tho'i gian 
thirc hiçn 

- Tip tiic thrc hin nghiêm: Lut Thirc hành tit kim, chng lang phi; Chi thj s 30/CT-TTg ngày 
26/11/20 12 cña Thu ti.ràng CP ye vic tang cu6ng thirc hành tiêt kim, chong lang phi; Lut GDDH sira dôi 

(Lust  so 34/201 8/QH 14 ngày 19/11/2018). 

- Thu'ông xuyen theo dOi, giárn sat tInh hInh djch Covid-19 và các djch bnh khác, chun bj các bin pháp 
üng phO vâi tInh hInh djch. 

Các dcm vj 
trong khOl 

Thung 
xuyen 
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- Tip tue lam viêc vâi Bô GTVT, Bô Tài chInh v vic phê duyt D an Sap xp nhà, dat cUa Trithng theo 
Nghj djnh 167/2017/ND-CP và ND 67/2021/ND-CP cüa ChInh phü. 

- Hoàn thin D an Sir ding tài san cong là nhà, dt vao muc dIch kinh doanh, cho thuê, trInh cap cO tham 
quyên phê duyt. 

- Thung xuyen kim tra, giárn sat gOi thu v sinh cong nghip, bâo tn báo duO'ng h thng am thanh 
ánh sang nãm h9c 2022-2023. 

- Bao cao Bo GTVT xe o to 16 cho da het nien han  sir ding, 1uu hanh, su dung lam cong c1i thirc hanh 
cüa Viên Ca khI. 

- Tip tiic h tr Ban Quân l d? an Hang hái v thu tic charn dirt hoat dng Nhà may DOng tàu Lam Dng 
thuc Cty Thành Long. 

P. TCHC V 
CC dafl Vl 
lien quan 

Tháng 
11+12/2022 
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TT Noi dung Cong tac Phu trách 
thic hien 

Th&i gian 
thirc hiçn 

- Tuyên truyn, khánh tit, cong tác chun bj và phiic vii các ngày 1, k' nirn và các s1r kin: K' nim 
Ngay Nhà giáo Vit Narn (20/11); Näm rn9i 2023,... 

- Quãn l sü diing phông hçc, phông lam vic các tOa nhà trong toàn TnrOng dam bâo hiu qua. 

- Hoàn thành thanh 1 vt tis phá dc là st ph lieu và ton ph lieu t?i khu Giáng dix?ng B. 

- Chinh trang cãnh quan Nhà trung; l?a  ch9n cay, hoa trang trI dOn Xuân Qu Mao. 

- Nghien cru, tIm dM tác dt các cay ban nu6c tir dng. Trang bj thüng dirng rác dã hông cho các khu A, C. 

- Th?c hin vic di chuyn cay xanh trong khuôn viên Trung; dào h, thay dt rnau, trng li cay xanh 
ti san Nhà A4-A6 và Nhà thi du da näng, xay bn cay cho các cay mOi trông và hang cay thuc khu 
v1rc duing di truâc nhà thi du th thao. 

- Hoàn thành câi tto, xây drng các vu?m cay, cong viên gAn nhà Al, A6, C5. 

- Tang cung cong tác v sinh rnôi tru6ng trong khuôn viên Trix?mg, dc bia các viRin cay rnOi di.ra vào s1r diging QTTB, TT Tháng 
(P.TCHC).  

LDSX va cac 11+12/2022 
- B tn h thng thüng rác cong cong (P.TCHC). dcm vi lien 

- Sp xp lui, sira chUa phOng lam vic tui Nhà Al. quan 

- Tharn rnuu cho Lãnh do Trung k hçp dng sr diing phn mm giri/nhn và quân 1 van bàn do VNPT 
cung cap. 

- Thirc hin thung xuyên các cong tác: quãn l, b tn, diêu dng Xe; cong tác thông tin, truyên thông 
(chtp ãnh, lay tu 1iu viët tin bài); van thu, luu trU; rà soát the thic van bàn, dôi chiêu danh sách bang cap, 
chrng chi tru'âc khi dOng dâu ban hành; cOng tác 1 tan don tiêp khách, cong tác phiic vii 

- Chun bj hoa, qua d Lãnh do Trueing thärn, chüc các thy nguyen Länh dao  Trtthng, các NGND, 
NGTIT; Chuân bi hoa d Lãnh dao Trung di chüc các tru?ng DH, CD trong khôi Thi dua trên dia bàn 
Thành phô Hãi Phông và các don vj trong Trung trong Ngày 20-1 1 

- Tham muu Ban Giárn hiu v cong tác Lao dng san xuât. 

- Tip tue barn sat, dAy nhanh tin d các thu tiic trInh cAp có thArn quyn phë duyt D an Sir ding tài san QTTB a Thang 
cong vào min e dIch cho thuê: phân cOng vic thuc ye may mOe, trans thiêt bj. don vj 11+12/2022 
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TT Noi dung cong tac 
Phu trách 
thirc hiçn 

Thôi gian 
thrc hiçn 

- Hoàn thin h thông Camera an ninh trong khuôn viên Truxng. lien quan 

- Tip tiic trin khai K hoach bão tn, bão duOng trang thit b, tài san, vt kin trñc näm 2022. 

- Hoàn thành toàn b các gói thAu sfr diing vn NSNN 2022 và các thu tiic thanh quyt toán theo quy djnh. 

- Hoàn thành cãi to h thng PCCC và chng set cho khu A (Giai dotn 1). 

- Hoàn thành thi cong các hang rnic cong trInh, kin true cüa TT.GD QPAN t?i  khuOn viCn khu Quán Nam 
cüa TriRrng dê trInh duyt và triên khai các hang rn1c xay dirng theo kê hoch. 

- Hoàn thành: sra chüa, cãi tio các htng imic cüa TT. GDTC HH. Len danh miic chinh trang tr11óc Tt 
Nguyen dan 2023 dê trInh duyt BGH thirc hin (trong thang 11/2022). 

- Lam g giãrn tc d và gn bin han  ch tc d tai mOt s tuyn dung trong Trung. 

- Kimtra, rà soat h thng din, nuâc toàn Tru?mg d len phuang an khc phiic, sra chüa dam bão si:r 
ding tiêt kim, chOng that thoát. 

- Tip t11c darn phán vOi COng ty TNHH Thuoiig rnai và xäng du Hoàng Linh ye vic thanh 1 hçrp dông 
tru'àc han  vâ hra ch9n dOi tác mài trong trithng hcp 02 ben thông nhât ye vic thanh l hcp dông. 

- Phi hcp vâi P. QHQT, TT. HLTV và các dan vj có lien quan thirc hin vic cung cp nhiên lieu, nuâc, 
vt tu và thirc hin các hang miic sira chüa thithng xuyen, djnh kS'  cho tàu VMU Vit - Han. 

- Tip t1ic thirc hin các thñ tiic 1p quy hoach xay d1rng Trung DHHH\'N thành truông Dti h9c tr9ng 
diem quOc gia tai  huyn Thüy Nguyen (40 hecta). Diêu chinh Dê an Xây dirng Tru'ng trén ca sâ diêu 
chinh: quy rnô, diên tIch, dja diem, tOng rnrc dâu tu, nguOn von th?c hin. 

Ban QLDA 
- Tiêp tiic thirc hin các thu tiic xin giao dat 9,2 hecta và Lp diêu chinh quy hoach chi tiêt 1/500 khu dat Hang hái P. 
Truàng CD VMU tai  Quán Toan, Hông Bang de xây di,rng TT. GDQP&AN. TCHC'  

Thang 

- Tip tic thrc hin diu chinh giá HD cho các gOi thu; t chüc thrc hin các hang mic cOng tnInh - Du QTTB và'các 
911+12/202 

an; báo cáo các Bô GTVT, KHDT, TC ye vic xin gia han  và bO trI nguOn vOn phU hp dê thirc hin tiêp dan vj lien 
DA PTN tnçng diem - Be thir rnô hInh tàu thuy. quan 

- Tip tic phi hgp vâi: P. TCHC thuc hin thñ tic chm dit hoat dng DA Du tu nhà may dOng tâu Lam 
Dng cüa Cong ty Thãnh Long; P. QTTB ho sung quy hoach câng cho tàu huân luyn. 
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TT Noi dung cong tac Phu trách 
thirc hiçn 

Thoi gian 
thrc hiçn 
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- Kt hçip vài Tram Y t phun thuc khü khun toãn b cãc KNT d dam bão an toàn. 

- T chiirc: sinh hoat KNT, ph bin ni qui khu ni tri, qui ch cong tác SV, n djnh các phông 6'; sp xp 
phông 6' cho SV tir nguyen hcip 1 cong khai darn bão hài hOa lçii Ich cüa SV. 

- Duy tn cong tác: sp xp n djnh ch 6' cho SV các khóa näm h9c 2022-2023 và 1p KH kirn tra flQi V11, 

ni quy, quy chê KNT, nhäc nh6' SV gift gin ni vi sach  së trong sinh hoat; nao  vet cong ränh thuô'ng 
xuyên. Lp KH: sira chfta, bâo du6'ng trang thiet bj din Nhà C3, C4, C5; duy tu trang thiêt bj PCCC. Do 
din trO' tiêp dat chông set, trang bj den six cô tai  các câu thang, hành lang các nhà Dl, D2; dam bão an ninh 
trt tr quãn 1 chtt chê ngu6'i vào ra KNT, kiêrn soát chtt SV chñ dng trong cong tác phOng chông djch 
theo phucing châm thIch Ung linh hoat trong tinh hInh rnOi. 

Các Ban QL 
KNT 

Tháng 
11+12/2022 

- Thu6'ng xuyen duy trI an ninh, trt t1,r va darn bão PCCC, an toán tuyt di tài san, c s6' vt cht trong 
toàn Tru?rng. Phôi hç'p UBND và CA Phu6'ng Kênh Duong giái tOa via he khu vrc du6'ng Lch Tray vã 
Nguyn BInh. Giám sat toàn b cong nhân lam vic tai  các cong trinh trong Tru6'ng. 

- Darn bão ANTT: các chuang trinh Tng kt närn hçc, van ngh cüa các khoa, vin vã cüa Tru6'ng chào 
Tan SV K.63; các hot dng chào rnirng Ngày Nhà giáo Vit Nam 20/11; Nãm mâi 2023. 

Ban Bão ye 
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- Nâng cao Cong tác phic vii ban  d9c dn Thu' vin h9c tsp,  tra c1ru rnuvn tâi 1iu. 

- TIch hp the thu vin, 1p H s ban  dc cho SV K.63. 

- Tip tiic: xây drng thu mic chuyên d trong toàn Tnr6'ng; t chüc tp hun khai thác tài nguyen thu 
vin cho SV K.63 

- Tip tiic phi hçip vói PhOng TT& DBCL, và các khoa, vin, rà soát giáo trinh, tâi 1iu chun bj cOng tác kirn 
dnh: CTDT cho 04 chuyên ngành và kim djnh Tru6'ng. 

- Xây drng các dé xuât ye h9c lieu  din tir và Iuu tr tài 1iu. 

- Tip tiic: xir l tài 1iu mó'i d dua vào kho sü dung. Thu nhn tài 1iu ni sinh: thit k tt nghip, 1un 
van thac si; SO hOa các tãi lieu  It ban dixa thu vin sO phiic viii ban  dcc. 

- Huâng dn SV tra cüu tâi 1iu online, thuO'ng xuyên tuyên truyn, gió'i thiu ngun tãi nguyen cüa Thu 
vién, huOng dn truy cp cac djch vi, các CSDL hin có cho ban  dc trong toàn Tru6'ng. 

11±12/2022 
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TT Noi dung cong tac 
Phu trách 
thic hiçn 

Thôi gian 
thic hiçn 

- Nghiên c(ru, dé xuât phuang an, xây dirng dir thâo Quy chê Cong tác hxu trü ca quan. 
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- Bâo duorig may moe thit bi chun bj cho vic in giáo trInh tài 1iu HK II närn hQc 2022-2023. 

- Bat dâu rà soát và in GTTL HK II näm h9c 2022-2023 và kt h9'p phát cho SV; in Tp chj KHCN s 72. 

- Tip tiic cong tác biên tap, xut ban sách theo Lut Xut ban. 

- Tip tc quãng ha, tim kiêrn, khai thãc các khách hang tiêm nãng d tang hiu qua hoat dng KD cña dan vj. 

- Thrc hin các cOng vic khác do Tru'ng giao và cong vic san xut, kinh doanh. 

Hang hâi 11+12/2022 
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- T chrc khám sirc khOe djnh k' närn 2022 cho CB, VC, NLD. 

- T chüc các hoat dng chäm soc sirc khOe ban du cho CB, VC, NLD, SV theo k hoach và dt xuât. 

- Thi.rOng xuyên giám sat, chñ dng phông, chng djch bnh müa Dông- Xuân. 

Tram Y te 
11±12/2022 

- Thrc hin chuang trInh giãng day và kt thuic h9c phAn HK I các mon GDTC näm h9c 2022-2023. 

- Phi hp vi: phOng QTTB nâng cp va sira cha phông ch? Giâng vien, cng SVD, xay rnâi 2 san bong 
rô, khu the thao Hang hãi tai  SVD TruO'ng; PhOi hp vói Cong doàn Tnthng len KH to chic các giãi the 
thao nArn h9c 2022-2023; Phôi hçp vâi Ban Bão v quãn 1 ngui vào chai the thao di'ing quy djnh. 

- Phi hçip vi Sâ ID fl FIP t chirc 2 mon thi du trong chuong trinh Di hi th thao Toàn quc tti Nhà thi u. 

- Dam báo các djch vi1 h tng mng và Website cho TruOng. 

TT. GDTC 
HH, CITAD 

Thang 
11+12/2022 

- Ma 02 lOp chñ'ng chi rnng CCNA cho nglxài hçc có nhu cu 04 dcit thi Fl 03 và 02 dçit thi MOS cho SV Tru?ng. 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
- Hiu truóng (d b/c); 
- Lu'u: VT, TCHC. 
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