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THÔNG BAO 
Kêt 1un Hi ngh giao ban cong tãc sinh viên tháng 6/2022 

KInh g1ri: Thu trtthng các dan vj trong Tru?ing. 

Ngày 02/6/2022, ti phOng h9p 3.1, Phó Hiu trung Nguyn Minh Dirc dä chü trI Hi 

nghj giao ban Cong tác sinh viên (CTSV). Thành phn tham dir gcm di din Cong doàn, Doàn 

TN, các phông: Dào tao, CTSV, QTTB, Thanh tra & DBCL, các thành viên trong khi CTSV 
và các dan vj lien quan. 

Trên Ca sâ báo cáo CTSV, hôi nghj dä dánh giá nhung cong vic dã thirc hin trong thong 

3, 4, 5/2022, tp trung trao di, tháo 1un dua ra các giãi pháp khc phiic nhung tn ti và trin khai 
các cong tác trng thm trong tháng 6, 7, 8/2022, cii th nhu sau: 

I. Dánh giá cong tác dã thirc hin trong tháng 3, 4, 5/2022 
1. Các cong vic dã trin khai theo k hoch 

Nm bt t& tInh hInh tu t11ng sinh viên (SV) và 1uu h9c sinh. Duy trI NOi  quy giãng 

di.rng và vic chip hành tt quy djnh v phOng chng Covid 19. T chiirc Hi nghj SV cAp 

TruO'ng, Hôi nghi C vAn h9c t.p nâng cao hiu qua hot dng cüa di ngü CVHT. Th%rc hin 

t& cOng tác tu vAn, h trçi sinh viên, giái quyt kjp th?ñ các ch d chInh sách, khen thuâng, k' 
1ut sinh viên dam bão dung quy djnh. Thu ban sao bang t& nghip THPT d& vái SV khóa 61, 
thu h so SV khóa 62. Tip tiic dng b phát huy hiu qua mô hInh CVHT trong toàn truOng. 

NhAc nh& sinh viên dang k h9c phn h9c k3' ph. T chrc giâi thiu vic lam, hi thâo tuyên 

diing. Thrc hin báo cáo B Giáo dic và Dào to v vic dánh giá vic thrc hin Quy ch dánh 
giá kt qua rèn 1uyn cua ngui h9c. Rà soát các truO'ng hgp SV không däng k h9c phn h9c 
k' II. T chirc cac hott dng chào mrng k nim 91 näm ngày thành 1p Doàn TNCS H ChI 

Minh và 66 näm ngày thành 1p Trumg Di h9c Hang hãi Vit Nam. T chiirc thành cOng Di 

hi Di biu Doàn TNCS H ChI Mirth Trung Dti h9c Hang hãi Vit Nam lAn th(r XL. T 
chirc L mit tinh hung mg ngày toàn dan tham gia Hin máu tInh nguyen 07/4 và chuong 
trInh hin máu tinh nguyen ti dim hin máu c djnh — Nhà C2. T chirc VOng chung kt 

Cuic thi Ting Anh sinh viên näm 2022. T chuc cho SV tinh nguyen h trg chucmg trinh Di 

hi TDTT cua thành ph lAn thir 9. T chirc cho SV tinh nguyen h trq chuang trinh SeaGames 
31 ti Hái Phông. 

2. Mt s dim tin ti cAn khAc phyc 
Vic rà soát thu h so SY K62 và bang têt nghip THPT cua SV K61 cèn ch.m tin d. 

PhAn mm VMU chua thrc hin du'çc tinh nãng tng hçip phân loai dim rèn 1uyn phiic viii xét 
hçc bng KKHT và mOt  sé tInh nang khác vA CTSV. Vic rà soát va ra quyt djnh thôi hoc di 
vOi Luu hçc sinh h9c qua khung thai gian quy djnh cOn chm. 

II. Mt so djnh hffóng, cong tác trong tháng 6, 7, 8/2022 
1. Phông Cong tác sinh viên 



PGS.TS. Nguyn Minh Durc 

ThiiO'ng xuyen nm bt tinh hInh tu tung SV và luu h9c sinh. Lam du mi hoàn thin 
tInh näng cüa phn mm VMU v các mãng lien quan dn CTSV. Thrc hin t& cong tác tu 

vn, h trY sinh viên, khen thung, k luât sinh viên dam bào dung quy djnh. Trrc giãng 

duà'ng, xác nhn SV không có the SV vao thà'i dim thi hpc kS'  2. Phi hap vâi các doanh 

nghiêp, dan vi tuyn dung t chu'c tt Ngày hi vic lam vào ngày 11/6/2022. Tuyên truyên, 

giáo diic sinh viên thiic hin an toàn giao thông, nâng cao nhn thc cüa SV v thc trách 

nhiêm trong hoc tap, các hoat dng dào tto và v van hóa trung h9c và nhc nhâ SV nghi he 
an toàn vui ye, không vi pham pháp lut. Chun bj các ni dung ca bàn cho các bui sinh ho.t 
cüa CVHT. Báo cáo Bô Giáo duc và Dào tao v "Tun sinh hoat cong dan sinh viên" trong h9c 

kS' 2 (trucc 30/6/2022). Tng hap, phân 1oi kt qua hpc tp, rèn luyn h9c kS'  2 näm h9c 202 1-

2022 và chun bi xét h9c bng KKHT. Lp k hoach cho Lê T& nghip dçrt 2 näm 2022 (vao 

tháng 8/2022). Chun bj vic cp phát giáo trmnh tài lieu cho h9c k' phi,i và h9c kST 1 nàm h9c 

2022-2023. Chun bj các k hotch v cong tác sinh viên cho nãm h9c mâi 2022-2023. Chuân 

bj k hotch tip sinh và tun sinh hoat cOng dan SV di vâi K63. 
2. PhOng Dào to 
Phi hap vó'i PhOng CTSV hoàn thin tInh nàng tng hap phân loi rèn luyn cüa nhóm 

SV, xét h9c bng cho SV và các tInh näng khác v CTSV. 

3. Các Khoa/Viên Co sv, các BQL KNT, Trtrông CD VMU 

- Thumg xuyên nm bat tInh hinh tu tuOng SV và kru h9c sinh. 

- Giâi quyt dü't dim các tru'O'ng hap sinh viên và Lu'u h9c sinh nghi hçc dài ngày, sinh 
viên không np h so', không np bang tot nghip THPT. 

- Thng ke thông tin vic lam cña sinh vien sau khi tot nghip. 

- Tip tiic phát huy hiu qua mO hInh CVHT trong toàn trumg. 
- Thirc hin dánh giá CVHT, thng hap phân loai CVHT näm h9c 202 1-2022 

- Tng hap, phân loai kt qua h9c tp, rèn luyên h9c k 2 näm h9c 2021-2022 va chuAn 
bj xét h9c bng KKHT. 

- Nhac nh& sinh vien np h9c phi h9c k' phi näm 2022. 

- Nhc nh sinh viên khoà 62 chun bj np bàn sao bang têt nghip THPT. 

- Tuyên truyn, giáo diic sinh vien thirc hin an toàn giao thOng, nâng cao nhn thirc cüa 
SV v ' thrc tràch nhim trong hpc tap, các hoat  dng dào tao  và v van hóa tru?mg h9c và 
nhc nh SV nghi he an toàn vui ye, không vi phm pháp lu.t. 

- Phi hap thrc hin cong tác tuyn sinh nãm 2022. 

4. Doàn TNCS Ho ChI Minh và Hôi Sinh viên 
Chun bj các hoat dng müa he xanh, thanh nien tlnh nguyen,  hin máu tInh nguyen. 

Phi hap thiic hin cong the tuyn sinh näm 2022. 
Yêu cu các do'n vj và cá nhân lien quan nghiêm tüc thyc hiØ— 

Noi nhân: 
- Nhu' trên; 
- Hiu trLrong (dé b/c); 
- Liru: VT, CTSV. 
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