
BÔ GIAO THÔNG VAIN  TAI 
TRU'NG OH HANG HA! VIT NAM 

CQNC bA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p -  Tir do - Hanh phñc 

Hal Phdng, ngày 4S  tháng 3 nám 2021 S:  323  /KH-DHHHVN-TCHC 

ICE HOACH CONG TAC 
Tháng 3+4 nàm 2021 

KInh gui: Thu tnthng các dn vj va doàn th trong Trtrông. 

Can cur Nghi quyt cUa Dãng bO Trurmg và Chuang trInh cong tác näm h9c 2020-2021; Hiu truxng yêu ctu ThU tnrmg các dn vi và doàn th trong 
Triiing triên khai thire hin các ni dung cong vic trong tháng 3+4 nam 2021 nhu sau: 

TT Noi dung cong tac Chi dao thtrc hien 
Thô'igian 
thtrc hiçn 

- Trin khai thirc hin các Nghj quy& Dai  hi Dang khóa XIII; 
- Thurc hiên Chi thi 05-CT/TW cua Bô Chrnh tn ye hoc tap va lam theo tir tuong, dao due, phong each 
Ho ChI Minh; Triên khai kê hotch thirc hin chi thj vâi chU dê näm 2020 là: "Tang cui0ng khôi di doàn 
kêt toàn dan tc, xây dung Dáng va h thông chInh trj trong sch, vttng mnh theo tu tu&ng, do durc, 
phong cách Ho ChI Minh"; 
- Tip tuc thirc hin Quy djnh 08-QD/TW ngày 25/10/2018 cUa BCHTW v trách nhim nêu gi.rcmg cUa 
CB, DV; 
- Xây drng Va trin khai CTHD thirc hin NQ s 36-NQ/TW ngày 22/10/20 18 cUa BCHTW v Chin 
lurçrc phát triên ben vc'rng kinh tê biên VN den näm 2030, tarn nhIn 2045; NQ sO 45-NQ/TW ngày 
24/01/2019 cUa B CT ye xây drng va phát triên TP Hãi PhOng den näm 2030, tam nhIn 2045. 

DU, BGH và các d/v trong toàn 
Tru?mg. 

Thucmg xuh 

2. 

- Tip tic thirc hin nghiêm: Luât Thirc hành tit kim, chng lang phI; Chi thj s 30/CT-TTg ngày 
26/11/20 12 cüa ThU tux9ng ChInh phU ye vic tang cur&ng thirc hãnh tiêt kim, chông lang phi; Lust 
GDDH sua dôi (Lut sO 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018); ND 99/ND-CP ngày 30/12/2019 quy djnh chi 
tiêt và huxàng dn triên khai Lust GDDH süa doi); 
- Triên khai Kê hoach thurc hin Cuc vn dng "Can b, cOng chuc, viên chuc nói không vOi tiêu cure";  
- Tang cir&ng tuyên truyn ph bin và giáo duic  pháp lust theo qui djnh cUa ChInh phU di vói toàn th 
CB, GV, NV va SV. 

DU, BGH, T Tuyên truyn, 
ph bin và giáo due  pháp lust 
và các div trong toàn Tru&ng. 

Thung xuyên 
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TT Ni dung cong tác CM do thrc hin 
Thôi gian 
thuc hiên 

- Trin thai Nghj quyt va CTHD thrc hin Nghj quyt DH Dàng bô Tru?mg 1n thu XXVII; 
- Tip tue thuc hiên KH cong the cüa don vj barn sat CTHD cüa Dáng b TriRmg, cüa Chi b, Dàng bQ 
cAp co si "Thrc hin Nghj quyêt DH Dàng toàn quc 1.n thu XIII, Nghj quyt DH Dãng b Thành phô 
lAn thu xvi, Nghj quyt DH Dãng b Tru&ng lAn thu XXVII". 

DU, BGH và các div lien quan. 
Thu&ng 
xuyên 

4. 
Tip tue triAn thai thirc hin Dr an "DAn tu nâng cAp toàn din TruOng DHHH Vit Nam" (Theo quyêt 
djnh so 768/QD-BGTVT, ngày 14/3/20 14 cüa Bô tri.rung B GTVT phê duyt D an Xây drng Trix&ng 
DHHH VN trâ thành tnr&ng di hc trong diem quôc gia). 

BGH, Ban QLDAHH và các 
div trong toàn TruOng. 

Theo 
k hoach 

Trin thai các hoat dông chào müng 65 näm ngày thãnh lap Tnr?mg 01/4/1956 - 01/4/2021. (Các hott 
dng thirc t duc tA chilrc tüy thuc vao tInh hInh diAn biAn cüa djch Covid-19). 

DU, TT HDT, BGH, CD, DTN 
và các div trong toàn Trithng. 

Tháng 
3+4/202 1 

6. Hçp HOi  dng tnr?iing dr kin trong tháng 3/202 1 và 01 phiên cui tháng 4/202 1. 
HDT, BGH và các d/v lien 
quan 

Tháng 
3+4/202 1 

Tang cung theo dOi tinh hInh dich, chü dng tham muu, triAn thai, các bin pháp phOng, chng djch 
Covid-19. 

BGH, Trirn Y t và cac dlv 
trong toàn TruOng. 

Tháng 
3+4/2021 

8.  Tuyên truyAn, khánh tit nhân các ngày ki nim: 26/3; 27/3; 01/4; 30/4 và 01/5. 
BGH, P. TCHC và các div lien 
quan. 

Tháng 
3+4/202 1 

9.  Tip tçtc hoàn thin Quy ch Chi tiêu ni b cüa Tnxng; Phrnmg an chi TNTT d6i vii CB, VC va NLD. 
HDT, BGH, Ban XD Quy chA 
và các div lien quan. 

Tháng 
3+4/202 1 

10.  Rà soát và xây dirng lai  các quy ch& quy djnh theo Lust sua di, b sung mt s diu cüa Lust GDDH. 
Hiêu tnr0ng và các div lien 
quan. 

Tháng 
3+4/202 1 

11.  

- Tip tc thirc hin Quy ch b nhim, b nhim lai,  luan chuyAn can b (din Trix&ng quãn l) và 
chuyên di vi trI cong tác các di tuçlng theo quy djnh. 
- Tip tue rà soát, sp xp, sap nhâp the don vj, n djnh biên ch& b sung nhân si1 cho các dun vj thiu. 
- Thuc hiên Quy trInh giOi thiu và kin toàn nhân sir giu chirc vii Hiu tnr&ng Trung DHHHVN theo 
nhim kS'  Hi dông trung giai doan  2020-2025. 
- Thrc hin quy trInh giOi thiu CB, VC và NLD Trung DH Hang hãi Vit Nam i'rng cü di biu Quc 
hi khóa XV, dai  biu Hi dng nhân dan TP Hãi PhOng khóa XVI 

DU, BGH, P. TCHC và các div 
lien quan. 

Tháng 
3+4/2021 

12.  
- So kt dot Thi dua tü 03/2-01/4 chào mrng 65 näm ngày thành lap; quyt djnh thuâng dot thi dua. 

- Hoân tat các thu tic dê nghj tng C thi dua ChInh phü cho Tru&ng. 

Hi dng TDKT, Thu&ng trrc 
TDKT, P. TCHC và cac d/v 
lien quan. 

Tháng 
3/2021 
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TT Noi dung cong tac Chi dao thirc hien 
Thôigian 
thychiçn 

13.  

- Xây drng djnh müc s6 lucmg nguài lam vic cUa Tru&ng näm 2021. 

- Tiep tue ra soat ngoai lam Ke toan trtlong, phi trach ke toan ti cac don v1 trong Trirong. 

- Thông báo v vic xét nâng b.c lirong thir&ng xuyên cho CB, VC, NLD dçit 6 tháng du näm 2021. 

Hiêu tru&ng, P. TCHC và các 
div lien quan 

Tháng 
3+4/2071 

14.  

- Tip tue lam viêc vài Bô Tài chInh, B GTVT, UBND TP. Hãi Phông v vic phê duyt D an sp xp 
nha dat theo ND 1 67/ND-CP. Hoàn thin và trInh cap co thâm quyên phê duyt Dê an sr diing tài Safl 
cong là nha dat vào mi,ic dIch lien doanh cho thuê, lien kêt. 

- Tip tue tin hành cac thu tiic c.n thit d thoái v6n cüa Tnthng ti Cty Dông Long. 

BGH, P. TCHC, QTTB, KHTC 
và các div lien quan. 

Tháng 
3+4/202 1 

15 • 

- Tuyên truyn, khánh tit và t chirc các hoit dng van hóa, van ngh, th thao nhân nim 65 näm 
ngày thành 1p Trii?rng (01/4). 

- Trin khai tu sra, b sung các thông tin, ti.r lieu cho PhOng Truyn thng cüa Trtthng, lam video clip v 
Tnthng,... phiic vi cho k nim 65 nãm ngày thành ltp Trtr?ing (0 1/4). 

BGH, P.TCHC và các d/v lien 
quan. 

Tháng 
3/2021 

16 • 

- Lam vic vOi UBND phi.r?ing Dâng Giang, TT. Phát trin qu dt Q.  Ngô Quyn v vic do dac, kim 
dm các cong trinh vat kin trác CO trên dt thu hi thi.rc hiên Da Du tir xây dung Cu Rào 1 cüa TP. HP 

. . . 
- Triên khai lap dat lan can các tOa nhà Bi, B2, B3, B4, B5, dam bao du dç cao theo quy dnh. 

PHT. Son, P.TCHC va các d/v 
lien quan. 

- 
Tháng 

3+4/202 1 

17. 

- Tip tiic trin khai các hott dng giãng dy và hçc tp h9c k' II näm h9c 2020-2021 (Bit du giãng dy 
và h9c tp online tir ngày 22/02/2021 do diéu kin djch Covid- 19). 

- Trin khai cac hoat dông dir gi hoc kS'  II näm hoc 2020-2021. 

- Kiêm tra cOng tác thirc hành, thI nghim, thirc tap. 

- Kim tra d cirong CDIO mt s h9c phn. Trin khai hi thào CDIO cac cp. 

- Xét t& nghip cAp Trir&ng dt b sung thang 3/2021; in và t chirc cAp phát van bang. 

- Xét cânh báo hc tp hoc k' I nam hoc 2020-2021. 

PHT. Dire, P. Dao tio, CTSV 
cac khoa, vin, trung tam và 
các d/v lien quan. 

::ç  

— 

3+4/O21 
- 

18 • 
- Hoàn thin D an tuyn sinh näm 2021 trinh Hi dng truông phê duyt. 

- Trin khai cac hoit dng quãng bá tuyn sinh khi thi sinh khai h so. 

Hiu truOng, PHT. Dire, P.Dào 
tto và các d/v lien quan. 

Tháng 
3+4/202 1 

19 

- Xét và cAp phát h9c bng h9c k' 1 nãm hc 2020-2021. 

- Ban hành KH xây dimg hInh ãnh SV VMU. 

- Ban hành quy djnh v CVHT näm hoc 202 1-2022 

- Ban hành KH t chirc phong trào thi dua bão dam trt tir an toàn giao thông giai don 2021-2025 

PHT. DIre, P.CTSV, DT, các 
khoa, vin va các d/v lien quan. 

Tháng 
3/2021 
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TT Nm dung cong tac Chi dao thirc hien 
Thôigian 
thiyc hien 

- Tuyn sinh khai giàng các lap: SQQL K02/2021; HTHH CB và NC K01/2021. 
1' C'f\c\T - 1i uN cac iop )LI.

, 
- Quán l va khai thác tàu huân luyn VMU Vit-Hàn theo kê hoach. 

Hiu truong, TT. HLTV va cac 
div lien quan. 

Thang 
3+4/2021 

21. 

- Xut bàn Tap chI Khoa h9c Cong ngh Hang hái s 66. 
- Nghim thu cp co sâ 05 nhim vii KHCN näm 2020. 
- Thanh lap hoi dong nghiem thu cap Bo 05 nhiem vu KHCN nam 2020. 

- Thong bao ye viçc dãng k dé xuat cac nhim vii KHCN cap BQ và nhiçm vi môi trii&ng näm 2022. 
- Lp KH và t chüc hi.ró'ng irng Ngày Sách Vit Nam (2 1/4) và Ngày Sách và Bàn quyn th giai (23/4) 

Hieu tnrong, P.KHCN, Thu vien 
va cac div lien quan. 

Thang 
3+4/202 1 

22 

- Tip tuic: kim tra, chinh l quyt toán Truô'ng näm 2020; kim tra quyt toán näm 2020 tai  các don vj 
sir nghip trrc thuc; tong hçp và 1p BC quyêt toan Tnrông näm 2020, BC tài chmnh tong hçip các don vj 
nãm 2020, BC quyêt toán thuê TNDN, thuê thu nhp cá nhân Tnthng näm 2020. 
- Tip tiic xây durng k hoach kim tra quyt toán nãm 2020 tai  các don vj sr nghip trirc thuôc. 

Hiêu truâng, P.KHTC V3 các 
div lien quan. ang Tb' 3/2021 

23 

- Cong khai tInh hInh thrc hin dir toán ngân sách qu 1/2021. 
- Chu.n bj kinh phi: cho hot dng chào mrng ngày thành 1p Tnthng 01/04; dçt TDKT 03/02-01/4,... 
- Tip tic tng hgp, 1p  báo cáo tài chInh Tmng, báo cáo tài chinh tng hçrp nãm 2020. 
- Tip tiic cong tác thu h9c phi kS'  II näm hçc 2020 - 2021, tt nghip cuôi khóa... 

Hiu trixang, P.KHTC vâ các 
div lien quan. 

Tháng 
3+4/202 1 

24 
- Ban hành K hoach kim kê tài san näm 2020. 
- Hoàn thành kim kê tài san toàn Trung và BC kim kê tài san toàn Trtrxng tai  Oh ngày 01/01/2021. 

Hiu tnr&ng, P. KHTC, QTTB 
và các div trong Tnrông. 

Thang 
3+4+5/2021 

25 
- Phân tIch ph dim kt qua thi kS'  I näm h9c 2020-2021. 
- Tip tiic duy trI cong tác thanh, kim tra giáng dy và h9c online cüa các lap h9c phn. 

Hiu tru.rang, P. TT&DBCL, các 
khoa, vin và các div lien quan. 

Tháng 
3/202 1 

26. 

- Tip tiic rà soát minh chrng KDCL theo KH. Chinh süa Báo cáo TDG 4 CTDT theo tiêu chun cüa B 
GD&DT theo yêu câu cUa TT Kiêm djnh, chuân b cho cOng tác DGN (dr kiên khào sat so b gitta tháng 
4, dánh giá chInh thi'xc tr 7/5-11/5/2021) 
- Dánh giá giám sat cña Trung tam Quacert cho H thông ISO vào ngày 5/5/202 1. 
- Trin khai hot ding cüa nhóm thu k 4 CTDT theo tiêu chu.n AUN, chun bj cho cOng tác dánh giá tir 
xa cüa tO chirc ATJN. 

. 
Hieu trtrong, P. TT&DBCL va 
cá div lien quan. 

Theo ke hoach 
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TT Noi dung cong tac Chi dao thirc hien 
Thôigian 
thrc hien 

27 • 

- Xây drng k hoach: tip quãn 02 day nhà Dl & D2 và chuyn trà lai  d dung cho SV theo trng phông 
a sau khi UBND Qun Ngô Quyên giao trã lai  nhà sau khi kêt thüc each ly tp trung. 
- Huóng dn SV quay lai  Tmèng phãi khai báo y t dáng quy djnh. Lp DS SV quc t và phixong an 
phông djch Covid- 19 khi sang Vit Nam h9c tp näm h9e 2020-2021. 
- Duy tn nghiêm tüc vic quàn 1, rèn luyn SV, kim tra ni viii KTX SV theo dung quy djnh cüa 
Trix&ng, quy chê cüa B GD&DT. 

BGH, P. CTSV, các Ban 
QLKNT và các d/v lien quam 

Tháng 
3+4/2021 

28 • 

- Tham dir Hi tháo trirc tuyn v "Náng cao näng lrc cho can b v Du P.r và Phát trin h t.ng APEC". 
- Tip t%ic trin khai các chuang trinh h9c bing sau dai  h9c (Thac s, Tin s) tai  Hoa Ks', Uc, Trung 
Quôc, Hung-ga-ri, Han Quoc, Nht Bàn... cho CB, GV Tnrang. 
- Tip tiic thirc hin các thU tiic cho tàu hun luyn VMU Viêt - Han. 
- Tip t1ic thirc hin các thu tiic d trin khai DA "Tang cuang nang 1irc và Ca hi tip cn ngh nghip 
cho thanh thiêu niên có hoàn cãnh khó khän tai  TP. Hái Phông" do To chi'rc Tam nhin the giOi tài trçi. 

PHT. San, P.QHQT, các diV hen 
quan. 

The k h ach o e 0. 

29 • 

- Thirc hin các thu tiic xin giao dt 9,2 ha tai  phuang Quan Toan, Hng Bang, Hái Phông. 
- Thrc hin diu chinh giá hcrp dng cho cac gói thu thuc Dr an Phông thI nghim trQng dim. 
- Tip tue lap và trinh B GTVT cho DA tiu DA "GPMB, san nn (GD 1); XD ti.rang rào, cng, nhà BV, 
h thng CTHTKT và 1p QH chi tit trirang trQng dim quc gia"; DA An ninh quc phông. 
- Tip tic T chIrc thrc hin, chi dao,  quãn l và giám sat chU du tu cho các hang  mic cong trInh: Nhà 
bao che các be; Be thU nuâc san và thU cong trInh biên, be thU nixâc nông và be chUa nuâc; Nhà xixang; 
Nhà dt ông sUi b9t, Nhà khI dng h9c, PCCC, San duang, cay xanh, ha tang k thut -DA PhOng thI 
nghim trQng diem dam báo chat hrng k thut, báo dam ATLD và VSMT. 

PHT. San, Ban QLDA HH và 
các div lien quan. 

\z 

Tháng / 
3+4/2021' 

/ 

30. 

- Tip tuc lam viêc vài di tác Ba Lan, báo cáo các B GTVT, KHDT, TC v vic xin gia han  DA và b 
trI nguôn von phU hç.rp dê thrc hin tiêp DA PhOng thI nghim tr9ng diem; dông thai 1p báo cao BO 
GTVT ye thông tin thuc hiên DA bao gOm cá giai doan do VINASHIN thuc hiên. 
- Tiep tiic thirc hiçn rn9t so nçn dung con 'a'  ket  luan  cua doan KTNN ye kiem toan dir an Phong thi 
nghim trQng diem - Be thU mô hinh tàu thUy. 

PHT. San, Ban QLDA HH va 
cac d/v lien quan. 

Theo k hoach 
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TT Noi dung cong tac Chi dao thu'c hien 
Thôigian 
thirc hien 

31 

- Khão sat chi tjM các hang miic sira chia, cãi tao  Nba A2, A3-1, A5, A6, Cl d diu chinh du toán các 
hang m'ic süa chüa, cãi tao  dung von NSN näm 2021. 
- Kháo sat, diu chinh hang miic: cãi tao,  nâng cp ha tng cong ngh thông tin khu A giai doan 1 và mua 
sam may tInh cho các phOng thrc hành thI nghim các don vj sir ding von NSNN näm 2021. 
- Trin khai K hoach tang cir6ng CSVC nãm 2021 và dr kin k hoach näm 2022. 
- Trin khai K hoach bâo trI, bão du0ng may moe, trang thit bj, vt kin true toàn TruOng näm 2021. 
- Tip t11c h trV Vin KHCN TT di chuyn trang thit bj, tài lieu cn thit tai  tng 2,3,4 s 80B Trn 
Hung Dao  ye 12/115 Djnh Cong, Ha Ni. 

PHT. Son, P.QTTB và các div 
lien quan. 

Thang 
3+4/202 1 

32.  
- Trien khai cac thu tiic gia han  ten mien vimaru.edu.vn  cua Triiong. 
- Tip tiic trin khai t chi'rc du thu gói thu Dánh giá ngoài KDCL 04 CTDT theo tiêu chun ci:ia B GD&DT. 

PHT. Son, P. QTTB, 
. 

TT&DBCL va cac div lien 
Thang 

3+4/2021 

33.  
- Kim tra, hiiOng dan, don dc các Cäng tin, Nhà an thrc hin an toàn thrc phm. 
- Thu?ing xuyên giám sat, chü dng phOng, chng djch bnh müa Xuân. 
- T chi'rc các hoat  dng chäm soc si'rc khOe ban du khác theo k hoach và dot xut. 

PHT. Son, Tr?m Y t Cäng tin, 
Nhà an SV và các div trong 
TrixOng. 

Th' 
3+4/1 

34.  

- Tang cumg báo v ANTT, phông chng cháy n& an toàn tài san trong toàn TnxOng thii gian nghi L 
30/4 và 01/5/2021. 
- Thirong xuyen duy fri an ninh, trat tix va dam bao PCCC, an toan tuyet doi tal san, co so vat chat trong toan 

• 
Tnrong. Phoi hçp UBND va CA Phirong Kenh Throng giai toa via he khu virc duong Lach  Tray va Nguyen Bmh. 
- Chun bj k hoach  báo v ANTT các hoat dng ngày 26/3, 01/4 và 30/4/202 1 và các hoat  dng khác. 

PHT. Scm, P.TC-HC, Ban Bao 
ye va cac Wv lien quan. 

Thw 
3 2021 

Noinhân: 
-DU,TTHDT,BGH; 
- Nhir trén; 
- Liru: VT, TC-HC. 
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