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KE HOACH 
Thirc hin cong tác sinh viên trong djp Têt Diro'ng ljch 

và Têt Nguyen dan Qu Mao 2023 

KInh g1ri: 
- Các Khoa/ Viên có sinh viên, Tnrng CD VMU; 
- Doàn TN - Hôi SV; các Khu Nôi trü. 

Can cir K hoach nàm hoc 2022-2023 và K hoach don Xuân Qu Mao 2023 cüa 

Truô'ng Di h9c Hang hãi Vit Narn, Ban Giám hiu chi dao  Khi Cong tãc sinh viên 

thc hin Kê hoach trong djp Tt Duong ljch 2023 và T& Nguyen dan Qu Mao nhu 

sau: 

I. Mic dIch, ' nghia 

Nhm trin khai thirc hin tt các nhim vii v cong tác sinh viên trong toàn 

trumg và t chirc tt các hoit dng don xuân, nghi Tët that an toàn, vui trnyi, b Ich cho 

sinh viên. 

II. Phân cOng nhim vij 

1. Phông Cong tác sinh viên 

- ThiRng xuyên nm bt t& tInh hInh tu tix6ng sinh viên, thii?mg trirc tng hc 

và báo cáo tInh hInh sinh viên ti.'r các Khoa/ VinI Triing Cao dng VMU/ Khu ni trü. 

- Phi hçp vâi Doàn Thanh niên — Hi sinh viên th chirc tang qua T& cho luu 

hoc sinh và sinh viên h9c t&, có hoàn cánh khó khän. 

- T chiirc giao ban, tng kt vâi các dun vj cong an trên dja bàn. 

- Nhc nhâ sinh viên ljch np h9c phi, nhc nhO' sinh viên bj cãnh báo hoc tp 

rut bat h9c phn cho phü hçp vó'i näng hrc h9c tap. 

- Don dc các khoa/ vin trin khai cho SV xác nhn (qua mang) cam k& thirc 

hin các quy djnh trong dcrt nghi Tt Nguyen dan (không tang trEt', vn chuyn buôn ban 

và d& pháo n& chit n& den tr?yi; không vi phtm Lut Giao thông ththng b; không vi 

phirn pháp 1ut; giü gin v sinh an toàn thirc phkm; gi& gin v sinh mOi triRmg, phông 

chng djch bnh. 

2. Các Khoa/ Vin có sinh viên 

- Thirc hin cho sinh vien SV xác nhn (qua mng) cam kêt thrc hin các quy 

djnh trong dgt nghi Tt Nguyen dan (khong tang tr, vn chuyn buôn ban va d& pháo 

n& chat no, den trO'i; không vi phrn Lu.t Giao thông dung b; khong vi phm pháp 

1ut; gift gin v sinh an toàn thirc ph.rn; gift gin v sinh môi truO'ng, phOng cMng djch 

bnh. 
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- Nhc nh sinh viên v nghi Têt vui ye, an toàn, tiêt kirn, sau khi nghi Têt 

Nguyen dan các dan vj báo cáo tInh hInh sinh viên v PhOng CTSV trtró'c 17h00' ngày 

07/02/2023. 

- Nhc nh sinh viên thirc hin quãng bá hInh ãnh Nhà trithng trong cong the 

tuyn sinh 2023. 

- Nhc nh sinh viên ljch np h9c phi, nhc nh& sinh viên bj cãnh báo hQc tp 

rut bat hçc phn cho phü hçp vai näng hjc h9c tap. 

- Các don vj cO Luu hoc sinh: báo cáo tInh hinh Luu hçc sinh trong dçit nghi Tt, 

nu km h9c sinh v nuac hay di xa (ngoài Hãi PhOng) phãi cO giy xin phép Khoal Vin1 

Khu Ni trü, Khoa/ VinI Khu ni trü báo v PhOng CTSV d báo cáo Ban Giám hiu. 

- Khoa Hang hail Khoa May tàu binl Vin Dào tao  chit luçing cao pMi hçp vâi 

Khu ni tri Quan Nam nrn bt tInh hInh sinh viên diên bt buc nôi trü. 

3. Các Khu Ni trñ 

- Tng hp v PhOng CTSV các trung hp sinh viên Vit Nam và Lixu hQc sinh a 

'aj Khu Ni trü trong djp Tt Nguyen dan. 

- Dam báo an toàn tài san cüa sinh viên khi ye nghi Têt, dam bão an ninh trt tu, 

nhc nhâ sinh viên không dt pháo n& pháo hoa n, chit n& không thã den tthi tai  Khu ni 

trü. 

- Khu Ni trü Quán Nam dim danh SV diên bt buôc nôi trü vào 19h30 n 

05/02/2023 và báo v PhOng CTSV. 

4. Doàn Thanh niên - Hôi sinh viên 

Phi hçp t ch(rc tang qua T& cho luu h9c sinh và sinh viên h9c tOt, có h 

cânh khó khän. Nhc nhâ sinh viên th?c hin quáng bá hInh ánh Nhà tnthng trong cOng 

tác tuyn sinh 2023. 

Liru : Trong djp T& Nguyen dan nu có diu gl b.t thumg các dan vj báo 

ngay v PhOng CTSV d kjp thi xir 1 (Nguyn Tuyêt Minh, DT: 0989.094.828). 

Yêu cu các do'n vj Va C nhân lien quan nghiêm tUc thirc hinL_— 
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Noi nhân: 
-Nhutrên; 
- Hiu trirang (dê b/c); 
- Ltru: VT CTSV. 
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