
BØ GIAO THÔNG VAIN  TAI CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRU1NG DII HANG HA! VIT NAM Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S&  36  /TB-DHHHVN-CTSV Hái Phông, ngàyEtháng 3 näm 2021 

THÔNG BAO 
Kêt 1un Hi ngh giao ban cong tác sinh viên tháng 3/202 1 

KInh giri: Thu tnróng các dorn vi trong TnrOrng. 

Ngày 16/03/2021, tai  PhOng hQp s 3.1 - Nba Al, Phó Hiu truâng Nguyn Minh 
Dirc dã chü trI Hi nghj giao ban Cong tác sinh vién (CTSV). Thành phn tham dij gm di 
din Cong doàn, Doàn TN, các phông: Dão tao, CTSV, TCHC, QTTB, KHTC, Thanh tra & 
DBCL, các thành viên trong khi CTSV và các dcn vj lien quan. 

Trên cci si báo cáo CTSV, hi nghj dã dánh giá nhttng cong vic dã thirc hin trong 
tháng 12/2020, tháng 01, 02 và ni:ra du tháng 3/2021, tp trung trao d&, thão 1un dua ra cac 
giãi pháp khc phiic nhttng tn tti và trin khai các cong tác tr9ng tam trong ni'ra cu6i tháng 3 
và tháng 4, 5/2021, cit th nhu sau: 

I. Dánh giá cong tác dã thic hin frong tháng 12/2020, tháng 01, 02 và nua dãu 
tháng 3/202 1 

1. Các cong vic dã trin khai theo k hoch 

Nm bt t& tInh hinh tu tumg sinh viên (SV) và urn hc sinh. Thirc hin t6t các ch 
dO chInh sách cho SV. Tang qua T& cho urn h9c sinh và SV có hoàn cânh khó khãn. Tnjc, 
kim soát, duy trI nOi  quy giãng drnmg, thijc hin tea cOng tác phOng ch6ng djch Covid- 19, 
duy trI vic SV xp hang di thang may. Nhc nh SV chap hành t& quy ch thi trong h9c 
k' I. Cp, phát giáo trinh, tài 1iu hQc tp h9c k' II nãm hçc 2020 - 2021. Don d6c, nhc 
nhâ SV dàng k hQc phn, np h9c phi theo th?yi han  quy djnh. T6 chrc tot HOi  nghj cOng 
tác CVHT, L T& nghip và Ngày hOi  vic lam. Da dtng hoá hinh thirc tu vn cho sinh 
viên qua facebook, zalo, email. Lp k hoch t chirc phong trào thi dua báo dam trt t1r, an 
toàn giao thông giai doan 2021 - 2025. Báo cáo BO Giáo dic và Dào tao  v CTSV cüa h9c 
k' I nämhQc 2020-2021. 

2. MOt  s diem ton ti can khäc phic 
Vn cOn hin tuqng SV vi phm nOi  quy giãng dung, dc bit là sai quy djnh dng 

phiic, nhuOm  toe. Vic tng hcip và báo cáo tInh hInh vic lam SV t6t nghip cOn chm, 
thiu dü 1iu. 

II. Mt so d!nh  huro'ng, cong tác trong nfra cui tháng 3 và tháng 4, 5/2021 
1. PhOng Cong tác sinh viên 

Thithng xuyên nm bat tInh hInh tu tirâng SV, nhtc nh SV chAp hành t& các quy 
djn.h cüa pháp 1ut v an ninh trt tij, không tham gia các hoat dng pbüc tap v an ninh 
quc gia, trt tr an toàn xä hOi,  tang cithng giáo diic SV trên các linh we: hQc tap,  rèn 

1uyn, lam them, các hoat dng xA hOi,.  Kim soát và nhAc nhâ SV chAp hành t& cong tác 
phOng chng djph bnh Covid-19. Giãi quy& tea các ch do di vâi SV thuôc din chInh 
sách, min iám hoc phi trong hQc kS'  II näm h9c 2020 - 2021. Xét và cp hQc bng KKHT 
hçc kS'  I nãm h9c 2020 - 2021. Tng hp các kin, soan tháo, ban hành quy djnh v cong 
tác CVHT theo chi dao  cüa Ban Giám hiu ap ding tr nàm h9c 2021 - 2022. Phi hçip tO 
chüc các hoat dOng  k nim 65 näm thành 1p  tru&ng (01/4). Rà soát các trirmg hçp SV 
khOng dang k hoc phn h9c k' II, ra quyea djnh buOc  thOi hçc d& vài các SV nghi h9c dài 
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ngày không con nguyen v9ng theo h9c. Soan thão và ban hành k hoch xay dirng hinh ãnh 
SV Dai  hQc hang hãi Vit Nam. Don d6c SV dang k hc ph.n hçc k' phiri näm 2021. 
Tuyên truyn SV không gian ln trong thi ctr, tuyt di không si'r diing thit bj cong ngh 
cao trong k' thi hçc k5' II nàm hçc 2020 - 2021. Phi hqp vài các khoa, vin tu vAn, h trq 
các SV bj cãnh báo hçc tap.  Tuyên truyn, quáng bá hinh ánh nhà trlx&ng trong cong tãc 
tuyn sinh näm 2021 trên mQi phucmg tin. 

2. Các Khoa/Vin có SV, các BQL KNT, Trirô'ng CD VMU 

- ThiRng xuyen nAm bAt tInh hinh tu tixâng SV, nhAc nhâ SV chAp hành t& các quy 
djnh cüa pháp lut v an ninh trot tr, không tham gia các hot dng phiTrc ttp v an ninh 
qu6c gia, trt tir an toàn xã hi. NhAc nhO giãng viên và sinh viên thiic hin nghiêm tüc Ni 
quy giãng dithng, dãc bit là vic chAp hành th?i gian và dng phiic. 

- Rà soát cac trung hqp SV không dang k hçc phn hc k5' [I. Lp danh sách các 
SV nghi h9c dài ngày khong cOn nguyen vQng theo h9c d ra quyt djnh butc thôi hoc. 

- Ti.r vAn, h trçl kjp thai cho các SV, dac  bit là nh&ng SV dã bj cãnh báo hQc tap, 
nhng SV a Hài Dixong vn dang h9c tp online. Tang cung tuyên truyn, giáo diic Va tu 
vAn, djnh huàng SV. 

- Don dc SV dang k h9c phAn h9c k' phii, np h9c phi dung thai han. 
- Cp nht tInh hinh vic lam cOa cru SV, tng hqp, báo cáo v PhOng CTSV vào 

tháng 6/202 1. 
- Thuàng xuyen cp nht thông tin SV, tng hcip và thp vào phn mm VMU mi 

kS' 01 lAn (hQc k' II cp nht tnrâc 30/03/2021), chU nAm bAt dja chi tam  trü cüa SV 
ngoi tinh. 

- Rà soát chAt lucng giáo trInh, tài lieu h9c tp phiic viii cho nàm hçc 2021 - 2022. 
- Tuyên truyn SV khOng gian ln trong thi ci.'r, tuyt d6i không sü d.ng thit bj cOng 

ngh cao trong kS'  thi h9c kS'  II. 
- Tuyên truyn, quãng bá hInh ãnh nhà tn.rang trong cong tác tuyn sinh nãrn 2021. 
3. Doàn TNCS Ho ChI Minh và Hi Sinh viên 

Thuang xuyen nhAc nhâ SV chAp hành t& các quy djnh cüa pháp lust v an ninh trt 
tij, khOng tham gia các hoat dng phfrc tap ye an ninh quôc gia, trt tir an toàn xâ hi. Kim 
soát, nhAc nhâ SV chAp hành t6t cong tác phOng ching djch bnh Covid-19. Phát dng các 
phong trào thi dua, các cuc thi d tao  dng c hQc tp cho SV. Phát dng kS'  thi hçc k' 
nghiêm tüc, cong bAng, dung quy ch. T chirc các câu lac  b, hi, nhOm SV gAn vai nhim 
vi hc tap,  nghiën ciru khoa hQc. Tuyén truyn và t chirc các hoat dng k' nim ngay 
thành lap Doàn TN CSHCM (26/3), ngày thành 1p Truang (01/4). Lp k hoach chi.rng 
trinh tip sfrc mUa thi, müa he tInh nguyen 2021. 

Yêu cAu các don vj và cá nhân lien quan nghiêm tñc thirc hin,&. 
N0i nhân: U TRUONG 
- Nhti tren; 
- Hiu trtr&ng (dê b/c); 
- Liru: VT, CTSV. 
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