
BO GIAO THÔNG V1N TAT 
TRIRYNG OH HANG HA! VIT NAM 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tu' do - Hinh phóc 

Hal Phông, ngày l7thang 12 nám 2022 S&  A'F  /DHHHVN-TTr&DBCL 

V/v trin khai mt s cong tác chutn bj 
dánh giá ngoài KDCL 04 CTDT näm 2022 

Kmnh giri: 
- Vin: Dào tto Quc t, Cc khI; 
- Khoa: Kinh té, Cong trInh, Dong tàu, Cong ngh thông tin; 
- PhOng: Quàn trj - Thiêt bj, To chi'rc - Hành chinh; 
- Trung tam CITAD. 

Can cir K hoach 1618!KH-DHHHVN-TTr&DBCL ngày 02/12/2022 ye vic 

chun bj kim djnh chtt lrning 04 chiiong trInh dào tio (CTDT) chInh quy trInh d dii 

h9c (Chuyên nganh Kinh th vn tãi bin, Chuyên ngành Thi& k tàu và cong trinh ngoài 

khoi, Chuyên ngành Xây dirng cong trInh thüy, Chuyên ngành K thut Ca khi) cüa 

Tnxmg Dti h9c Hang hãi Vit Nam (DHHHVN) nàm 2022; 

Can cir Biên bàn ghi nhâ Khão sat sa b cUa Doàn dánh giá ngoài 04 CTDT cüa 

TmOng DHHHVN ngày 05/12/2022. 

Nhà trix?mg yêu cu các dcm vi trin khai th?c hin các cOng vic sau: 

1. Viên Dào tto QuEk t: 

- BS trI 11 phOng tui thng 7, 8, 9 - Nhà C2 phic vii dánh giá ngoài KDCL 04 

CTDT tfrngày 10/12/2022 (ThfrBãy) &n hIt bu6isáng ngày 12/12/2022 (T/th'Hai,). 

- B trI giãng viên và sinh viên có tit h9c tai  tAng 7, 8, 9 - Nhà C2 trong thai 

gian trên chuyn sang phông h9c khác hotc diu chinh ljch day, h9c phU hcip. 

2. Phông Ti chfrc - Hành chInh: 

- Diu chinh si'r diing 11 phOng (bao gm 08 phOng phOng vn, 02 phông ch 

phOng vn, 01 phOng ch chuyên gia) tti tAng 7, 8,9- Nhà C2 (thay cho 04 phông phOng 

vn và 01 phOng ch - Nhà A4 tai  K hoch 1618/KH-DHHHVN-TTr&DBCL), c11 th: 

+ 08 phông phOng vn: 701, 702, 706, 707, 801, 802, 901, 907; 

+ 02 phOng ch? phOng vtn: 705, 905; 

+ 01 phOng ch cUa chuyên gia: 803. 

- B trI khän trãi bàn, nuOc ung, bin ten cho chuyên gia dánh giá ngoài, 

backdrop ben trong các phOng phOng vn theo yeu cAu cüa Phông TTr&DBCL. 

- B trI 03 may tinh d bàn có k& ni internet (thay vi 02 may tInh ti K hotch 

161 8/KH-DHHHVN-TTr&DBCL) ti Phông 3.2- Nhà Al trong th?i gian Doàn chuyên 

gia lam vic tai  Tri.rng (Khoa Cong ngh thông tin h trçi cung cp may tInh d bàn). 
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3. Phông Quãn trl - Thit bj: 

- Dam bão hoat dng din, nuc, các trang thit bj bInh thu?Lmg tti các khu virc 

phông vn Nhà C2. 

- B trI, sap xp bàn gh các phông phöng vn theo yeu cu cüa Phông 

TTr&DBCL. 

4. Các Khoa/Vin có CTI3T thrçrc dánh giá: 

- Cir 02 can b giãng viên1CTDT phii trách k thut Zoom và chuan bj 04 

laptop/CTDT cho bui phOng van trirc tuyn tai  các phOng phóng van tang 7, 8, 9 - Nhà 

C2 vào buiM chiu ngày 11/12/2022 (ChU Nht). Tp huan k thut Zoom theo hisàng 

dn cüa Trung tam CITAD. 

- Chuan bj bin ten cho ngu?i phóng van. Cir 02 can b giãng vién/CTDT tip 

dOn, sap xp ch ngi, bin ten, rnràc ung cho ngiii phOng van di vâi các bui phOng 

van trrc tiêp. 

5. Trung tam CITAD: 

- Dam bão throng truyn mng tui khu vrc phóng van Nhà C2, cir can b trirc khi 

Co sir Co xãy ra. 

- To phOng phOng van trirc tuyk theo yeu cu cüa Doàn chuyên gia dánh giá 

ngoài trên nn tang Zoom. 5 

- T chc tp huan cho can b giãng viên phi trách k thut Zoom cña 

KhoaIVin cO CTDT diiçc dánh giá. 

nôi dung trên./. 

UT' ONG 
No'i nhIn: 
-Nhi.rtrên; 
- BGH; 
- Lu'u: VT, TTr&DBCi 

KT)-iU TRUÔNG 
PHOHILJTRUÔNG 

POS,TS 

HOC ' 

6. Khoa Cong nghç thong tin r NAM7 I 
- B trI 03 may tInh d bàn tti PhOng 3.2 - Nhà Al trong th?i gian Doàn 

ngoài lam vic tti Trung. 

Yêu cu các don vj nghiêm tác tlz(rc 1zinc 
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