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I. Dãnh giá vic thirc hin Nghj quyt cong tác tháng 3/2020 

Duói sir lành dao  cüa Dáng üy, các to chi.'rc và dGn vi trong Trung ca ban dã 
hoàn thành nhirn vu cüa Nghj quyt cong tác tháng 3 närn 2020. Dc bit dã ban hành 
nhiu van ban nhrn dam báo các hot dng chung cüa Nhâ trtthng trong thai gian djch 
Covid-19; lam t& cong tác phông cMng djch Covid-19; ban hânh Quy djnh v ch d 
thinh giâng. 

Tuy nhiên vn con rnt s cong vic chu'a thijc hin duc theo k hotch do ãnh 
huong cüa vic phOng, chng dich Covid-19, nhu: chua khai giâng lap Trung cap 1 
lun chInh trj - Hành chInh; không to chi:rc di.rçc Hi khöe truyn thng nhân dip  89 
nãm ngày thành Itp Doàn thanh niên cong san Ho ChI Minh 26/3; không to chüc du'gc 
hoat dng chào nlirng 110 nãrn ngày Quôc t phi nr 8/3 và tOng két phong trào "Giói 
vic trtrbng - Dam vic nhà "; khOng to chtrc duc L trao bng ThS và TS; chira hoàn 
thành vic giao quyn tir chO cho Trung.târn Djch vçi; chira tO chrc Hi nghj k hoach 
tãi chInh nãm 2020 và I-Ii nghj tOng két hot dng KI-ICN nãm 2019; chira hoân thânh 
b trI ch dé xe cho CBVC và SV; chira xp lch thi kt thiic h9c phn d?t  I h9c kS'  II 
nãm h9c 2019-2020 cho sinh viên di h9c và chira t chirc thi kt thñc h9c phân h9c ks' 
11 cho hoc vien cao hoc K38 vâ hoc k' I cho hoc viên cao hoc K39. 

Môt s cong viêc cOn ton d9ng nhu: Chira hoàn thành k hoch ngn han, trung 
hn str diing hiu qua qu9 dt, Co.  SO vt chat, thiêt b thI nghirn phic vçi cong tác dào 
tao, nghiên ciru khoa h9c vâ cong tác djch vii - h trçY sinh viên; chira hoan thành xây 
dirng D an cái tao, nâng cap KTX khu A; chira ban hãnh Sir rnng, Tam nhIn, Giá trj 
c& IOi cüa Nhà trithng giai don 2020-203 0, tam nhIn den nãrn 2045. 

H. Tr9ng tam cOng tác tháng 4/2020 

1. Cong tác xãy diung Bang 

1.1. Cong tác c/,,'nl, trj, fir tu'Ong 

- TiCp tic thçrc hin Chi th 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cüa B ChInh trj gän vói 
Nghj quyt Trung isong 4 (khóa XII) cOa Dâng v tang cuang xây dirng, chinh dOn 
Dâng; ngän chän, day lCii sir suy thoái ye tu' tu&ng chInh trj, dao dac, lôi sOng, nhrng 
biu hiên 'tl:r din bin", "tir chuyên hóa" trong ni b; trin khai h9c tp chuyên d 
närn 2020 "Tang cung khi dai doãn két dan tôc, xây dçrng Däng vâ h thông chInh 
trj trong sach, vcrng mnh thco tu w&ng, do dtrc, phong cách Ho ChI Minh"; tuyên 
truyn v cãi cách hânh chInh nhà nirac trén dja ban thành ph Ha Ni näm 2020 



tuyên truyên, phô biên phông chông djch bnh Covid- 19 cho can b và sinh viên trong 

toãn trucing. 

- Tang cuing cOng tác chInh In, tix tithng; nâng cao Iinh ihin trách nhim cua 

can b, dâng viên trong thçrc hin chtrc trách, nhim vii duçc giao. 

1.2. Cong tác to chá'c xây di'ng Dáng 

- Thirc hin nghiërn t(ic. kjp thOi cOng tác dãng vy; xét kt nip fäng cho 1 0 quãn 
chCing iru tCi, chuyên dãng chmnh thCi'c cho 04 däng viên dir bj. Xóa ten 01 dáng viên. 

- Ban hành quy chê lam vic cüa Däng üy; xây dyng các chu'o'ng trmnh hành 
dng cüa Bang üy nhim ky 2020-2025. Xây dy'ng kê hoich thtrc hin Ngh quyêt 
Di hi di biêu Bang b truong Ian thu XX. Thành 1p các ban cüa Bang üy 
nhim k' 2020-2025. 

- Tiêp tiic xãy dyng ngh quyêt cüa Bang üy ye "C'ácgiãipháp dam báo doi 
sng c/io can b3 viên chá'c và ngwô'i lao dng; tang ciró'ng cOng tác tuyên sinh và 
xây di'ng chwo'ng trinhi dào ((70 dáp ung nhu câu xd h5i". 

- Di ten mt s to chüc Dâng; kin toàn nhân sir cp üy cua rnt s t chirc 
Dãng; sap nhp Chi b Y tê - Bâo vt vói Chi b Cong tác sinh viên. Tniên khai cOng 

tác chun bj thãnh 1p Dãng b b phn khoa Co - Din. 

- Hoàn thánh kC hoich sinh hot chuyên dê cua Dáng Oy närn 2020. 

- Chun bj khai giáng lap ]rung cap liin chInh trj - liành chmnh. 

1.3. Cong tác kiêm tra, giám sat 

- Tang cuang cong tác kiêrn tra chap hành k 1ut Lao dng; Däng üy và Uy ban 
Kiêm tra Dãng üy tip 111c theo dOi, giárn sat thtsang xuyên các to chüc ye vic thirc 
hin Chi thj 05-CT/TW, ngày 15/5/20 16 cOa B ChInh trj gän vai Ngh quy& Trung 

uong 4 (khóa XII) ye tang ctthng xây dçrng, chinh don Dáng, ngãn chn, day lüi sçr suy 
thoáiv lu tuông chInh In, dto dCrc, 1i sng, nhüng biêu hin "tçr din bin", "tir 
chuyCn hóa" trong ni b. 

- Ban hành kê hoich kiêm tra giám sat cUa Bang üy và cüa Uy ban kiêm tra 
Dãng üy nãm 2020. Thyc hin cong tác kiêm tra, giám sat theo ké hoich; ban 
hành Quy chê lam vic cüa Uy ban kiCm tra Dãng üy; ban hành Quy chê phôi hqp 
cong tác kiêm tra, giam sat cüa thing vó'i cong tác thanh tra cüa chInh quyên vã 
cac to churc doàn the. 

1.4. COng tác dan vmn, Ion/i dio  H3i dông tru'O'ng và Doàn the 

- Tiêp tyc rà soát, bô sung Quy chê tO chile và hoit dng cüa Nhà truông; 
rà soát, stra dôi bô sung Quy chê to chtrc hot dng cüa Hi dông trtrOng. Ban 
hanh quy ché tài chInh; quy chê dan chü va các quy dnh  lien quan dn chuc 
nãng, nhim yy  cüa t1i dOng truOng theo quy dnh cüa Lut süa dOi, bô sung 
mt s diu cüa Lut Giáo dye di hyc. 

- Tuyên truyn Lut scra dM, bô sung rnt s diu cOa Lut Giáo dic di h9c; 
Nghj djnh quy djnh chi tit và huang dn thi hành môt so diêu cüa Lut süa di, b 

sung mt sO diêu cua Luit Giao dçic dii h9c. 



- Ban hành Sfr m.ng, 'I'ãm nhIn, Cia tr!  cot IOi cüa Nhã tru'ô'ng giai don 
2020-2030, tam nhIn dn nãm 2045. 

- Triên khai xây dtyng Sü' mng, Tam nhIn, Giá tn cot löi cüa các khoa, b 
mon giai don 2020-2030, tm nhln den näm 2045. 

- I4 kC ho*ch xây dyng ChiCn Iu'9c phãt triCn tru&ng giai doan 2020-2030, 
tam nhIn den nàm 2045. 

- Tang cung cong tác tuyên truyn, truyn thông ni b khoi dy thüc trách 
nhim, ti.r chü, dôi rnâi trong toàn the can b viên chirc và dâng viên. 

- Tip tic cong tác chuân b to chirc 1li nghj Ban chtp hãnh Cong doân Trung 
giQ'a nhim kS';  thçrc hin quy hoch can h Cong doãn giai don 2022 - 2027. Hoàn 
thãnh bô sung ké hotch hott dng toàn khóa Ban chap hành Cong doân Trithng (giai 
doan 2); tOng kt phong trào "Giói vic iru'ô'ng - Dam vic nhà" giai don 20 16-2020 
và thy kin gop di,r tháo Biu chm dirn dánh giá, xp loui chit lu'çng hott dng to 
cong doàn và cOng doân b phn. 

- Tip tçlc xây dçrng co sâ d1r 1iu ciru sinh viCn và tang cu'ng cong tác phi h9p 
vói Hi Ciru sinh viCn trong thirc hin các nhini vçi ciia Nhã tru'ng. 

- TiCp tçic truyn thông v cuc thi Olympic sinh viCn và nghiên cüu khoa h9c 
sinh viên trong TruOng, tricn khai cuc thi Online v TIm hiu ljch sir 90 närn ngãy 
thành 1p Dáng b I'hành ph Ha Ni; tip tçic triôn khai rnô hinh 9-1 cüa Hi sinh 

vi en. 

- To chCrc các ho?t dng chào rn1rng k nim 45 nam ngày giâi phóng Mien 
Nam, thng nht dat nuâc (30/4/1975-30/4/2020) và 134 nam ngày Quôc té lao dng 
(01/5/1886-01/5/2020) bang các hInh thirc thi& thçrc, phô hqp. 

2. Cong tác Iãnh do thy'c hin nhim vu chuyên mon 

2.1. Cong tác To chác - ('an b5 

- TO chirc triên khai "Do lu'O'ng sir hài lông cüa ngu'i dan di vi djch vii giáo 
dçic cOng nãrn 2019"; ban hành Quy dnh tip cOng dan vã dir tháo Quy djnh tuyên 
dung, sü dung viên chirc và ngithi lao dng. Tiêp tyc sü'a dôi, bô sung và xây duyng 
cac quy dnh, quy ch ni b cüa Nhà tru'O'ng. 

- Xãy dyng Quy ch to chüc, hot dng 'I'rung tam Ngoii ngü - Tin hQc, 

'[rung tam tam Phãn tIch, thI nghim cong ngh cao (mô hInh tir chü). [bàn 
thành vic giao quyên ttr chü cho Trung tam Dch vy. 

- IIoàn thành xay dy'ng ké hoch thI diem thành Ip mIt so thin vl  tir chü 

theo dnh htróng chiên Iu'qc phát triên 'iruông. 

- Xãy dyng danh myc v trI vic lam. 

- Ma lop BM duO'ng can b quán l khoa, phOng, ban; tO chüc thanh tra, klein 
tra giO' lam vic và k lut lao dng di vói khôi hành chInh và giãng viên. 

- Thirc hiên quy trIrth b nhim chtrc danh ngh nghip giâng viên hang II nàrn 
2020. 
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- Tiêp tVc  kin toãn bô may tO chirc, nhân sir môt so don vi trong '!'nrO?ng. 

- Tiêp tyc xây dy'ng Dê an Iir chü cüa Nhà tru'ô'ng. 

2.2. Cong tác dào tlo, dam báo ch1t IuYng 

- Ban hành quy dnh t.m thôi ye quãn I2 dào to try'c truyên. 

- Tip tVc  hoàn thãnh thu tçic cho sinh viên di h9c dã dü diêu kin di thirc tp 
t& nghip; chuân bj h so t& nghip cho sinh viên mt s lap cao dãng, lien thông vã 
dai h9c. Hoàn thành k hoch h9c tp h9c k' phy nãrn h9c 20 19-2020; cOng tãc xü 1 
h9c k5' I, cong tác tInh kMi luçing giáng dy h9c kS'  I, so b k' II nãm h9c 20 19-2020. 
Tiêp tyc xây dirng dé an mo 5 ngành dào tio di h9c. Tiêp t11c tO chirc các lap h9c 
phn Ngoi ngI và Tin h9c dáp irng chuân du ra Ngoi ng và chuãn du ra Tin h9c; 
trin khai giáng dy bng phirong pháp h-learning cho mt s h9c phn theo kC ho?ch. 
Lip k hotch giáng day, hoc tap, thi hc kS'  11 närn hçc 2019-2020 1rng phó vói djch 
Covid-19. Triên khai cong tác chuân bj cho kS'  thi THPT Quc gia vá tuyên sinh dai 
hoc näm 2020. 

- Xây dimg Quy ch quán l' van bang, chimng chi theo thông tir s 27/2019/ru-
BGDDT; ban hành Quy trInh kháo thI 2020. Tip tyc xây dy'ng d cu'o'ng chi tit các 
h9c phãn theo chuãn CDIO cüa chuo'ng trInh dào tio 4 näm. Triên khai kê hoch 
ty' dánh giá 07 chu'ong trInh dào to. Xãy dyng báo cáo giüa k' kiêm dnh CLGD 
cüa Tru*ng. Lp ljch thi kt thác h9c phtn d9t 1 h9c kS'  11 nãm h9c 2019-2020 cho 
sinh viên dai  h9c; to chirc thi kêt thiic hpc phân h9c kS'  II cho hQc viên cao h9c K38 và 
hoc kS'  I cho hoc viên cao hoc K39. 

- TO chirc cOng tác giáng day, h9c tp cho h9c viên cao h9c K39 theo hInh thrc 
trçrc tuyn; chuãn bj ra quyik djnh giao d tài tot nghip lun van thc si cho h9c viên 
cao h9c K38; ra quyêt djnh cOng nhn tOt nghip, phát b&ng t& nghip cho h9c viCn 
cao hçc K36 và nghiên cCru sinh d bäo v thánh cOng 1un an tiên 51 nãm 2019. TO 
chüc h9c b sung và On tp bOi dLrng kin thCrc theo hinh thüc trrc tuyn; hoãn chinh 
h so tuyn sinh và thrc hin cong tác chuãn bj thi tuyn sinh sau dai  h9c dt 1 näm 
2020. Xây dirng Dê an mo ngành dão tio tiên si ngành K thut hóa hoc. 

2.3. Cong tác khoa I19c - cong ngh, xut ban và hyp tác Irong, ngoài nu'ó'c 

- TOng hçip báo cáo khoa h9c gui Ban tO chtrc Hi nghj Khoa h9c các taring dai  hoc 
k5 thut näm 2020; hpp các I-1ii dOng 1'u' vn tuyên ch9n d tái khoa h9c và cong ngh 
cp co sa näm 2020; tip tyc thanh l2 hçrp dng các d tài dã nghim thu; nghim thu 
các d tài nghiên ciru khoa h9c ht han  nghiCn cru và các d tài, nhim vy nghiên cüu 
khoa h9c cp co sO dt 1 näm 2019. Tip tyc xây dirng Quy trInh quân I' hot dng 
khoa h9c và cong ngh cüa Nhà TnrOng và mO lap Dão tao  kin thtrc co ban ye sO hO'u 
trI tue. 

- TOng kt các dir an Erasmus Mineral vâ Erasmus Essence. Chuãn bj tuyên sinh 
va gui sinh viên tham gia các chisong trInh h9c bong, trai  he qu& t; hoàn thin h so xin 
tái trg cho các dir an vOi di tác UK - VN Network vâ h so lien kt dào tao  chirong trInh 
thac sl vOi các dôi tác Dài Loan. Xây dçrng ké hoach truyn thOng tuyên sinh tai Lao và 
chuân bj các hoat dng chão rnrng tét Lao cho sinh vien Lao dang h9c tp tai  TruOng. 
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- Triên khai diii' an nng cp Tp chI Khoa hQc K5 thu@ Mo - Dja chat; 
triên khai thu tuc nâng dim vã bô sung danh myc tInh diem tii các Hi dng GS 
nginh/ lien ngãnh cho T.p chI Khoa h9c K5 thut MO - Dja chat. Tiêp tiic nhn 
bâi, phân bin Tip chI Khoa h9c k thut Mo - Da ch.t s ting Anh ttp 61 kS'  3, 
ting Vit tp 6! ks'  2 nám 2020; tip tVc  cong tác xuât ban sách, giáo trInh theo kê 
hoach; in tài lieu, giáo trInh cho các don vj dã du'cc phé duyt. 

2.4. Cong tác xây dy'ng eo so' vOl chat - dr an 

- Tip mc cong tác chun bi co sO vt cht phiic vçi triên khai dir an phông thI 
nghirn thông minh cOng ngh 4.0. Tiêp tiic phi h9p vOl các co quan chi'c nãng hoàn 
thiên h so' pháp 1 giái phóng mat bang dçr an Khu do thj Dai  h9c. TiCp tiic cong tác 
giao dt khu A I thuc dir an Khu do th dai  h9c theo dting k hoach vâ trin khai thi 
cong h ttng sau khi có quyit dnh giao dt. 'I'ip tyc xãy dy'ng dy an du tu' trung 
hn (vay von ADB). 

- [bàn thành k hoch ngAn hn, trung hn sO' dyng hiu quO qu dat, co' 
s& vat chat, thiCt b1 thI nghim phyc vy cong tac dào t,o, nghiên cu'u khoa h9c vO 
cong tOe djch vy - ho tr9 sinh viên. Lp phu'o'ng On quy hoch Iii cOc phOng thI 
nghim. 

- bàn thành xây dy'ng DC On Cai to, nãng cap KTX khu A; tiêp tiic triên 
khai k hoach san xu.t nu'oc dóng chai vã mt so san phârn djch v1i khác. 

2.5. Cong lác k/the 

- Thirc hin tu' vn tuyn sinh online qua ming xã hi và cOc chiro'ng trInh 
livestream theo kê hoch; nang cao vai trô vO tInh chO dng cOa lãnh dto vã cOn b, 
dOng viên & cOc khoa chuyên ngành trong cong tOc tu' van tuyCn sinh. 

- Lam vic vói các doanh nghitp chuân b k2 thOa thun hop tác; xây dirng k 
hoach triên khai hiu qua các thöa thu.n hçip tác dã k vOl các Co quan, doanh nghip. 
Triên khai cOng tác chuân bj tO chOc "AlgOy h5i vic là,ii J-JUMG 2020 ". TruyCn thông vâ 
xây drng ké hoc tO chOc cuc thi "} tu'Ong sang tçio khO'i nghip sinh viên "; xây dirng ' 
tithng và trInh hay phu'ong an ye "KhOng gian sOng tçio ". 

- Tiêp tyc cong tOe cãi each hOnh chInh, tru'ó'c tiên tp trung vào cOc thu tyc 
hành chInh ti "BO p/ian mOt cü'a" vO cOc thu tyc hành chInh lien quan den cOng tác 
tài chInh. 

- Ho trq sinh viên hQc tp try'c tuyên trong thOi gian d!ch  Covid-19. 

- Tiêp tiic 1p k hoach tài chInh nãrn 2020 và quyêt toán tài chInh näm 2019. Thu 
h9c phi h9c kS'  II và quyt toán h9c phi hoc k5' I nãm h9c 2019-2020, quyt toán thu nhp 
tang them näm 2019 và chi thu nhp tang them 6 tháng du nãrn 2019. Xây dirng dir tháo 
Quy ch tài chInh vâ Quy ch chi tiCu ni b. 

- Thrc hiCn chi trá hoc hang khuyCn khIch hpc tp và rnin giâm h9c phi, xO IS' 
dirt dim cac tru'011g hop bj chrn hpc bOng cho sinh viCn toàn TrtrOng; xét h9c bong 
cho sinh viên Vang Tàu. Ho tr sinh viCn khóa cuôi hoàn thin k ho.ch h9c tip; tiêp 
tic thirc hin cong tac van the h9c k5' II nãrn hpc 2019-2020. 
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'I'IM I)ANG (JY 
BI THU 

III. To chuc thuc hiên 

Các dng chI tJy viên Ban thu'ô'ng vii, Uy viên BCH Dáng b Triing; Cp üy 
các t chrc dãng trong Dãng b Tnrông; Chü tjch Hi dông tru'&ng, Hiu trucrng, 
Trung các t ch!.1c doãn the có trách nhim quán trit, chi dao, kiCm tra, don dôc các 
to chtrc dáng và don vi trçrc thuc xãy drng kC hoch, to chirc triCn khai thxc hin hiêu 
qua Nghj quyêt cong tác tháng 4/2020. 'l'ruc ngãy 25/4/2020, các to chüc, &yn vi báo 
cáo kt qua thçrc hin, dc bit luu ' báo cáo kjp thai nhng vn d tn ti, phát sinh 
trong qua trInh thirc hin len Dáng üy trithng (thông qua các dng chI Dáng Oy viên 
phi trách)./. 

Nai nhãn:  
- Dãng üy Tru?ng, 
- HDT, BGH, 
- Các t chüc dãng, doàn th vá các dcxn vj, 
- E-OFFICE, 
- Luu VPDD. 
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