
BQ GIAO THÔNG VN TAT CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TRIJUNG DH HANG HA! VIT NAM Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S:  447  /KH-DHHHVN Hái Phdng, ngày  07  tháng 4 nàm 2021 

KE HOACH 

Kim tra Ni quy giãng du*ng 

KInh g11i: 
- PhOng CTSV, Phông Thanh tra & DBCL; 
- Doàn Thanh niên, Trung CD VMU. 

Thirc hin K hoich cong tác sinh viên narn h9c 2020-2021, d?a  trên thrc trng 

tai cac giãng dung cOn rt nhiu sinh viên vi pham Ni quy giãng thrng, Ban Giãm 

hiu t chirc kirn tra Ni quy giãng duOng nhu sau: 

I. MVC  DfCH, Y NGHiA 

Kim tra, dánh giá thirc t vic chip hành ni quy giãng ththng; nâng cao thüc 

chp hành gi giAc, chip hành dng phiic theo quy djnh và tao  net dp van hóa giáng 

drnng. 

II. THANH PHAN DOAN KIEM TRA, THOI GIAN, DIA  DIEM 

1. Thành phân 

- PhOng CTSV bô tn 02 ngu'ii / 01 bui. 

- PhOng Thanh tra & DBCL b trI 01 ngithi / 01 bui. 

- Trueing CD VMU b trI 01 nguO'i I 01 bui tai  giãng di.rng B. 

- Doàn Thanh niên b trI 01 can ho và 10 doàn viên I 01 buôi. 

2. Tho'i gian, dja them 

- PhOng CTSV 1p ljch kirn tra và g11i các dn vj phi hp. 

III. NO! DUNG KIEM TRA 

- Kirn tra vic chp hánh gi giâc cüa giáng viên, sinh viên. 

- Kim tra dng phiic, kiu tOc cüa sinh vién (thong phic theo dung quy djnh 

cüa nhà tru?mg). 

Ban Giám hiu yêu cu Thu tru'O'ng cãc don vl trên bô trI hyc Iu'Qng tham gia 

doàn kim tra vã nghiêm tüc thyc hin d k hoach kiêm tra dat  hiu qua  cf,._._— 

TVo'i nlzân: 
- Nhu trên; 
- Hiu tru'óng (dê báo cáo); 
- Luu: VT, CTSV. 


