
BO GIAO THÔNG VN TAT CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TRU1NG DH HANG HAl VIET NAM Dc 1p - Tir do - Hanh  phüc 

      

So:  4f  /KH-DI-IHHVN Hái Phông, ngày25 tháng 4 nám 2022 

KE HOACH 
T chüc Hi ngh cong tác c6 vn hQc tp näm 2022 

KInh giri: 
- PhOng: CTSV, Dào tao, TI & DBCL, TC-HC, KHTC; 
- Cong doàn; Doàn TN, Hi SV; 
- Các khoa/ vin CO sinh viên; Inrng Cao ding VMU; 
- bàn th các CVHT. 

Thirc hin K hoach nàrn hQc 2021-2022, Ban Giám hiu t chilic Hi nghj cOng 

tác c vn hoc tap nãm 2022, cu th nhu sau: 

I. Mic dich, ' nghia 

Ihão 1un, dánh giá kt qua thijc hin mô hlnh c vn h9c tp theo Quyt djnh so 
1300/QD-DHHHVN ngày 28/6/202 1 cüa Hiu trithng v vic ban hành Quy djIIh v 

cOng tác c vn h9c tp sinh viên. 

Iirng buâc nâng cao hiu qua cong tác c vn h9c tp d gop ph.n nâng cao cht 

hiçmg dào tao  cüa Tnra'ng. 

II. Thôi gian, dja dim 

1. Tho'i gian: 08h30' ngày 07/5/2022 (thir Bay). 

2. Da dim: Hi truing A8, khu Hiêu bô. 

III. Thành phn tham dr 

Ban Giám hiu, Cong doàn; Doàn IN, Hi SV; các phOng: Dào tao,  CTSV, Thanh 
tra & DBCL, IC-HC, KHIC; Lãnh dao  phii trách CTSV các khoa/ vin/ IruO'ng Cao 

ding VMU, các trçY 1 CTSV và toàn th các CVHT trong Trung. 

IV. Chwong trInh Hi nghj 

TT Ni dung Thic hin Ghi chü 

1 Tuyên b 1 do, gii thiu dai  biu BIC Hi nghj 

2 
Báo cáo tOng kêt cong tác cô van h9c tp 

närn 2022 
D/c Tru'ong Cong 

M5', IP CTSV 

3 Mt s kiên tham 1un t?i  Hi nghj: 

3.1 
Cãc giãi pháp cãi tin phn rnrn quãn 1 
dào tao  d tang cung h trp cho c vn 
hQc tp trong thrc hin nhirn vii. 

PhOng Dào tao 

3.2 Các giãi pháp nâng cao hiu qua sinh hoat Doàn Ihanhniên 



Sy 

GS. TS. Nguyn Minh But 

chi doàn theo mô hInh Nhórn sinh vien 

chuyên nganh. 

3.3 

Vai trà cia cô van h9c tp trong quân 1)'J, 

giáo diic chInh trj tu tuOng và cac hoat 

dng tu vn h tro sinh viên. 

Khoa Kinh t 

3.4 

Nhting khó khän, thun hi và kt qua dt 

duc trong trin khai thrc hin cong tác 

c vn hoc tap. 

Viên Dào tao  quôc 

tê 

4 Các kin thão !un, trao dôi khác 
Các dai biu dix Hôi 

nghj 

5 Kêt 1un, b mac  Hôi nghj. 
PHT Nguyn Minh 

Dirc 

V. To chuc thtrc hiên 

Ban Giám hiêu yêu cu: 

- PhOng CTSV: Là du mi thung trrc, cO trách nhirn chun bj tài 1iu, kinh phi 

và các diu kin th chtrc HOi  nghj. 

- Các dan vj duçcc phân cong tham 1un, chun b ni dung tham 1un tir 03 dn 04 

trang A4, trmnh bay trong thii gian 7 phüt, glri bàn rnm tharn 1u.n ye PhOng CTSV truâc 

17h00 ngày 05/5/2022. 

- Các khoal vin có sinh viên/ Tru'ng Cao dâng VMU: triu tp dai  biu tham 

Hi nghj dUng thành phn theo miic III; glri bàn mm danh sách y  PhOng CTSV trixQC 

17h00 ngày 05/5/2022. 

- Các dai  biu chun bj 2 kin trao di tai  Hi nghj. 
S S 

 

• PhOng TC-HC: Chuân bj các diêu kin phiic v11 Hi nghj theo yêu câu cUa Phong 

CTSV. 

- PhOng Kê hoach tài chInh: Chun bj kinh phi t chirc Hi nghj. 

- Ban Bão v b trI nhân viên trông xe cho các dai  biu tham dir Hi nghj. 

Yêu cu ThU trirong các don vj lien quan nghiêm tUc trin khai thrc hi/__- 

Noi nhân: 
-Nhutrên; 
- Hiu truó'ng (dê báo cáo); 
- Lu'u: VT CTSV. 
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