
BQ GIAO THÔNG VIN TAT CONG HOA xA HQ! CHU NGHiA VIT NAM 
TRIXOG DM HQC HANG HA! VIT NAM Dc Ip  — Tir do — Hinh phác  

S&  /IC1  /KH-DHHHVN-TTr&DBCL HáiPhông, ngày OL tháng ,/)—nàm 2022 

KE HOiCH CHUAN B! KIEM D!NH  CHAT LUNG 
04 CHU'O'NG TRINH DAO TIO CH!NH QUY TRiNH DQ DI HQC 

CUA TRUNG DI HQC HANG HA! VIT NAM NAM 2022 

KInh g1ri: ThU truâng các don vj và doàn th trong Tru?img. 

Can cir Nghj quy& cUa Dãng b Tru&ng, Chi.rong trInh cong tác näm h9c 

2022-2023 và ljch trInh dir kin kim djnh chit !uçmg cUa Trung tam kim djnh chat 

1uçng giáo djic - Dti h9c Quc gia Ha Ni; Hiu tnrâng yêu cu ThU trithng các don 

vj và doàn th trong Triiing trin khai thc hin các ni dung cong vic chun bj kim 

djnh chit luvng 04 chuong trInh dào tao  (Chuyên nganh Kinh th vn tãi bin, Chuyên 

nganh Thi& k tàu vâ cong trInh ngoài khoi, Chuyên ngành Xây dirng cong trInh thüy, 

Chuyên ngành K thut co khI) nhii sau: 

I. NQI DUNG THIXC HIN: 

TT ,. 
Tho'i gian Ni dung 

Ngtrôi thiyc 
hin 

Ghi chU 

4-12/2022 
K hçp dng 
theo gOi thu 

Tnrng 
DHHHVN — 
Trung tam 

PhOng QTTB th?c hin. 

2 4-10/2022 
SCra báo cáo theo 
KQ thâm djnh 

HD TDG cp 
KhoaNin 

Báo cáo TDG các CTDT 
cn du'çc cp nht thông tin 
và biu mu theo CV 
2085/QL CL -KB CL GD 
- Quy cách BC TDG: 
+ Tách phn Danh mic MC 
thành quyn riêng, cã BC 
TDG và Danh muc MC du 
in 2 met, dong bIa mém 
(khong can bong kInh), 
dOng du giáp !ai toàn b 
quyên BC và quyn Danh 
miic MC; 
+ Môi CTDT dóng 1 rnàu 
bIa khác nlzau (rnau bIa 
báo cáo ttwng áng vtfl rnàu 
n/ian dá,, trêiz /i3p  MC). 

3 4-10/2022 
Nghim thu BC 
TDG theo KQ 
thm djnh. 

HD TDG cap 
Trung, 

P.TT&DBCL, 
Ban TK 

Nghirn thu Báo cáo, MC và 
yeu câu chinh sCra. 
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TT ,. Tho'i gian Ni dung 
Ngtrôi thirc 

hin 
Ghi chü 

4 11/2022 
Np BC TDG dã 
stra cha sau 
thAm djnh 

- Khoa Dong 
tàu 
- Khoa Kinh t 
- Khoa Cong 
trInh 
- Vin Ca khI 
-Phông 
TTr&DBCL 

- Báo cáo TDG cac CTDT 
cAn dtrçc cp nhat thông tin 
và biêu mu theo CV 
2085/QLCL-KDCLGD 
- Quy cách BC TDG: 
+ Tách phAn Danh miic MC 
thành quyn riêng, cã BC 
TDG và Danh mile MC du 
in 2 mat,  dOng bIa mm 
(không cAn bong kInh), 
dong dAu giáp lai toàn b 
quyên BC và quyên Danh 
mvcMC; 
+ Mi CTDT dóng 1 màu 
bla k/the nl,au (màu bla 
bdo cáo tuYlng frng vfl màu 
n/idn dan trên h3p MC). 
- S h.rcmg: So lucing BC 
TDG/CTDT = S thành viên 
DoànICTDT +01 b h.ru. 

28/11- 
09/12/2022 

Tp hun các di 
tuqng tham gia 
phOng vn 04 
CTDT 

HD TDG cap 
Trtthng, 

P.TT&DBCL, 
các di tucYng 

tham gia phOng 
van 04 CTDT 

- Tp hun tr1rc tip: Di 
ngü h trçl, doàn th& can b 
quãn 1 chuyên mOn Khoa/ 
Vin, sinh viên, giãng viên. 
- Tp hun gián tip (gCri tài 
1iu): Lãnh do trithng, Nhã 
tuyên diving, ciru sinh viên. 

6 28/11/2022 
Dr kin Doàn 
Dánh giá ngoài 
(DGN) 

Trumg 
DHHHVN 

Nhà trung có CV phãn hôi 
vâi Trung tam 

7 01/12/2022 
Quyt djnh thành 
1p Doàn 

Trung tarn 
KDCLGD 

Can ccr CV phãn hi, Trung 
tam KDCLGD ra QD thành 
!p Doàn dánh giá. 

8 05/12/2 022 Khão sat s0 b 

Lãnh dao  TT, 
Trithng doàn, 
Thir k, Thành 
viên TT, Giám 

sat viên 

BGH, PhOng TT&DBCL 
phôi hcp PhOng TC-HC 
thuc hiên dOn tiêp và dáp 
l.rng cac yeu cau cüa Doàn. 

06/12 - 
10/12/2022 

sung rninh 
chirng, chuAn bj 
ca sc vat chit 
phiic vii DGN 

HD TDG cp 
Tnthng, các 
Khoal Vin, 

PhOng 
TT&DBCL, các 
dan vi lien quan 

Thirc hin theo phân cong 
nhim vii các dan vj 

10 
28/11- 

10/12/2022 
Rà soát các khâu 
chuAn bj 

PhOng 
TT&DBCL và 

T1c hin theo phân cOng 
nhim vi1 các dan vj 
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IT . . 
Thai gian . 

NQ1 dung Ngirôithirc 
hiên Ghi chu 

các dan vj lien 
quan 

11 

11- 
15/12/2022 
(CN - Thir 

Näm) 

Khão sat chinh 
thtrc 

., 
Doandanhgia Thuc hiên theo phân cong 

nhirn v11 cac dan vl 

II. PHAN CONG TRACH NHIM: 

1. Các Khoa/Vin có CTDT dtrçrc dánh giá: 

- Cp nht danh sách các di tucYng tham gia phông vn (giri li danh sách 

chun truOc 01 tun so vâi ngày Khão sat chInh thi.'rc 11/12/2022), dam báo s luçing 

phOng vn theo thai gian ljch lam vic cüa Doàn DGN. 

- Giri ni dung tp hun, thxi gian tp trung tham gia phong vn cho nhà tuyn 

d11ng, clru sinh viên (truOc 01 tun). 

- Chü dng dOn tip các di tlsçnlg phOng vn theo ljch. 

- Chun bj dy dU h sci minh chrng, phti hçp vOl các dan vj chirc näng cep 

nht các tài 1iu, dU lieu theo yêu cu cüa Doàn DGN (du mi là Phông TT&DBCL). 

- Chuyn các minh chirng bàn cOng len Phàng 3.2 - Nhà Al (Trwác 

04/12/2022). 

- Dui din lành dao  các Khoa/Vin chun bj slide trInh bay khái quát v CTDT 

dirçc dãnh giá vào ngày Khai mc khão sat chInh thi:rc (11/12/2022). 

- Phân cong các can b dAu mi cii th cüa CTDT d h trçi Doàn chuyên gia 

DGN khi cO các yêu cAu b sung, giãi thIch v h sa, minh chi'rng. 

- Trong thOi gian dánh giá, lành do và can b chuyên mon cOa Khoa/Vin phãi 

cO mt d tham gia trà Ryi Doàn DGN theo yêu ctu. 

2. Phông Thanh tra Va DBCL: 

- PMi hgp PhOng TC-HC kim tra diu kin an, nghi tt nhAt cho Doàn. 

- Truc du mi, lien h vOi tAt cã các du mi lam vic theo yêu cu cüa Doàn. 

- DOn Doàn dn các dim an trua, an t& hang ngày (Dir kin Nhà tnrOng tip 02 

bui, các buM khác tai  Cäng tin Cong doàn hotc tUy theo kin nghj cüa Doàn). 

- PhM hçip PhOng TC-HC &ra, dn Doàn dn các vj trI tham quan theo yêu cu 

cüa Doàn. 

- Chun bj các vt diing van phOng phm cho Doàn DGN (giy A4, but, kp 

gim, clearbag, gity stick...). 

- Phân cong nhim vi cho sinh viên h6 tr mt s cong vic cOa Doàn. 

TRI(CNG 
D HQC 
HANG HAl 
VIET NAM 

.- *_  
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3. Phông To chfrc - Hành chInh: 

- Lap dtt bin gan tithng hoc d thi (ni dung: Trit 1 giáo diic, Stir mang, 

Tm nhIn) dtt a các vi trI (Nhà Al, A2-A3, Cng san van  dng, Thu vin, Nhà C1-C2, 

dAu Nhà an Cong doàn). KIch thtrâc, thit k d quan sat (Lap dt trithc 04/12/2022). 

- Chuan bj Hi trixang A8 cho Bui khai mac  (11/12/2022) và Bui b mac 

(15/12/2022); Chuan bj bin ten dai  biu; Treo bang ron chào murng: Bu& khão sat sci 

b (Trwóc 04/12/2022); Bu& khão sat chinh thtirc (Trwöc 08/12/2022). 

- Diu dng xc thra don doàn theo ljch lam vic và thông báo cüa Phông 

TT&DBCL (Xe có dan logo: Doàn DGN). 

- Dt khách san  cho Doàn nghi trong th?yi gian lam vic (Khách san 3* trâ len 

theo quy djnh, cO an sang tai  khách  san). 
- B trI các phông: 

+ PhOng lam vic cüa Doàn: Phông 3.2 — Nhà Al; 

+ Phông cha cüa CB du mé,i: PhOng 3.4 —Nhà Al; 

+ PhOng tn/c din thoai cho SVTN: PhOng 3.5 — Nhà Al; 

+ 04 phOng phOng vAn & 01 phOng ch? tai  Nhà A4; 

+ Phông phOng van online: Phông 2.1 — Nhà Al. 

GAn các bin ten các phOng trwóc 171,00 ngày 04/12/2022. 

- ChuAn bj phOng lam vic cho Doàn (Phông 3.2 — Nhà Al): Phông lam vic dO 

din tIch, bàn gh lam vic cho 12 ngui; cO mang wifi, ghi rO tài khoãn, mat  khAu 

truy cap;  cO bin ten d "Phông lam vic cia Doàn dánh giá ngoài"; Co 02 may tInh d 

bàn có kt ni internet, 01 may in, 01 may photocopy; Co cam din dn tirng vj tn 

chuyên gia; b trI hoa qua, rnrâc uông theo ngày. 

- PMi hçrp PhOng QTTB b trI ben trong các phOng phOng van theo yeu cu cOa 

PhOng TT&DBCL. 

- Dat  rnrâc ung t?i  ctira các phông phông van tai  Nhà A4, gi v sinh chung 

khu vuc dành cho phOng van. 

- Phi hçp vOi PhOng QTTB darn bão din, ntrâc, v sinh hang ngày tai  khu virc 

lam viéc cOa Doàn. 

- Ph6i hçp vOi PhOng TT&DBCL phuic vit cong tác an ung, nghi ngoi, dim dn 

Doàn theo yêu câu. 

4. Trung tam CITAD: 

-  Dam bâo thrrng truyn rnng trong th?ii gian lam vic cOa Doàn, ci'r can b 

tri.rc khi cO six c xày ra. 

- Tao phOng h9p phOng van trçrc tuyn theo yêu cAu cOa Doàn DGN. 
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5. Phông Quãn trj - Thit hI: 

- Darn bão hot dng din, nuàc, các trang thit bj bInh thung trong th?yi gian 

lam vic cüa Doàn, b trI, sp xp bàn gh các phông phông vAn theo quy djnh. 

- Kim tra thai han  s diing các bInh c&u hóa trong Tnr?ng. 

6. Phông CTSV: 

BE trI sinh viên tham gia cong tác tip dOn và h trçi mt s cong vic cOa Doàn 

DGN theo huérng dn cüa PhOng TT&DBCL. 

7. Phông Dào to vã Vin Dào to ChAt luçng cao: 

- Bô trI ljch hçc, dja dim hçc cho sinh viên trong sut thai gian Doàn DGN 

lam vic t?i  các phOng hoc Nhà A4 (202, 203, 204, 205, 207). 

- Tao diu kin h6 tr giãng viên, sinh vién day  bU, h9c bü trong th?i gian trin 

khai DGN. 

8. Ban Bão v: 

Dam bão vAn d an ninh, an toàn tai  các cng và trong khuon viên tnrmg. 

9. Tram Y t: 

B trI can b tr1rc trong th?yi gian doàn lam vic. 

10. Cãc don v khác: 

- Thirc hin cOng vic bInh thithng, sn sang phi hçp khi có chi dao  t1r Nhà 

tflTYng. 

- Yêu cAu tAt câ CB, NV, GV, SV, bão v, lái xe có thai d niém nâ, chào hOi 

Doàn, the hin van hOa chat lucmg cüa Nhà trumg dung v61 Triêt l: TrI tu - Sang tgo / 

- Trách nhiçm - Nhán van. 

Yêu cu các don vj nghiêm tác (iirc h&n  cik  n0i  dung trên, thing tizôi sn 

sang piii iiip vái Phông TT&DBCL xfr 1j các vn d pith! sin/i trong !/i?ii gian là 

vic vtfl Doà,, Dan/i giá ngoài Kim din/i ci,1 lu'ç.rng gi 

Noi nlz?mn: 
-DU,TTHDT,BGH; 
- Nhu trên; 
- Liru: VT, TTr&DBCL. 

PGS.TS. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

