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HOI NGH! LIEN TICH QUY 1112020
I. Dánh giá vic thy'c hin Ngh quyt cong tãc qu 1/2020
Các t6 chirc vâ dan vj trong Trueing barn sat Ngh quyt, co bàn hoàn thành
nhim vii theo k hoach d ra. Dc bit, dä t chrc thành cong Hi nghj tng kt cong
tác Dãng näm 2019; t chirc thành cOng Dti hi (dim) di biu Dâng b Trumg Di
hc MO - Dja chat 1.n thir XX, nhim kS' 2020-2025; 1am t& cOng tác phOng cMng djch
Covid- 19; trin thai cOng tác tix vn tuyn sinh online cho mt s ngành dào t1o.
Tuy nhiên vn cèn m3t s vic tEn d9ng, chü ytu do ânh hiding cüa vic
phbng, ch6ng djclz covid-19, n/nt: Chua hoàn thành xây dirng k hoich ngn han, trung
hn sü diing hiu qua qu5 dt, co sà vt chit, thi& bj thI nghim; chua hoân thành d an
nâng cp K titc xá khu A; chixa thai giãng Rip Trung cp 12 1un ChInh trj - Hành chInh;
chra hoàn thành vic giao quyn ti,r chO cho Trung tam Dch vi; chtra hoàn thành b trI
ch d xe cho CBVC và SV; chixa ban hành Si:r mng, Tm nhIn, Giá trj c& lôi cüa Nhà
truOng giai don 2020-2030, thm nhIn dn näm 2045; chua ban hành quy ch phi hçp
giüa Uy ban kim tra Dâng üy vâi Thanh tra nhân dan, Thanh tra chInh quyn.
II. Tr9ng tam cong tác qu 1112020
1. Cong tác xây thing Bang
1.1. Cong tác chi'nh trj, tw tiding
- Tip tic thrc hin Chi thj 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cüa B ChInh trj g&n vOi
Nghj quyt Trung uang 4 (khóa XII) cüa Dáng v tang ctr&ng xây dmg, chinh dn
Dãng; trin thai h9c t.p chuyên d näm 2020 "Tang cuOng khi di doàn kt dan tc,
xây dmg Dáng và h théng chInh trj trong sach, vCmg mnh theo tu tithng, do drc,
phong cách H ChI Minh"; tuyên truyn v câi each hành chInh nhà ni.râc trên dja bàn
thành ph Ha Ni näm 2020; tuyên truyn, ph bin và thirc hin phông chng dlch
bnh Covid- 19 cho can b và sinh viên trong toàn Trixing.
- Trin khai thirc hin Nghj quyt Di hi dai biéu Dáng b Truông lan thir XX,
nhim kS' 2020-2025.
- To chüc các hott dng k nim L Gi To Hung Vi.wng (müng 10 tháng 3 am
ljch), k nim 45 nam Ngày giái phóng Min Nam, thng nht dt rnthc (3 0/4), 134 näm
Ngày Quôc t Lao dng (01/5), 130 NAm ngãy sinh Chü tjch H ChI Minh (19/5), 66
näm Ngày Chin th&ng Din Biên Phü (07/5); T chtrc chào mrng Ngày Qu& th Thiu
nhi (01/6) cho các cháu thiu nhi là con can b viên chüc cüa Nhà triring.
1.2. Cong tác ti chá'c xây ding Ddng
- Khai giáng lOp Trung cp 12 lun Chinh trj - Hành chInh.
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- Thrc hin kjp thii cong tác dâng vii, xét kt np dãng cho qun chüng i.ru tii và
chuyn dãng chInh thrc cho dãng viên dr bj.
- Hoàn thãnh phân cong nhim viii cho các dng chI üy viên Ban thuàng vii Dãng
Uy, üy viên Ban ch.p hành Dãng b Tnthng.
- Ban hành quy ch lam vic cUa Dâng üy, Quy ch lam vic cüa Uy ban kiêm tra
Dâng üy và các chucmg trInh hành dng cUa Dãng üy nhim k' 2020-2025.
- Tip tic xây dy'ng ngh quyt cüa Bang üy v "('dc gidi phdp dam bdo dôi
sJng cho can b viên chá'c và ngu'ôi lao d5ng; tang cw&ng cong tdc tuyn sinh và xây
drng chwong trInh dào 410 ddp d'ng nhu cEu xii h3i" và k hoich sinh hot chuyên
d cüa các t chtrc dãng nám 2020.
1.3. cong tác kiêm Ira, giám sat
- Tang cung cOng tác kim tra, giám sat vic thicc hin nguyen tc t chtrc sinh
hot Dâng, ch.p hành kS' 1u.t lao dng cüa các &n v và cá nhân trong toân Truâng.
- Ban hành k hoich kim tra, giám sat näm 2020 cUa Dâng üy, Uy ban kim tra
Dâng üy. Ban hành chung trInh hành dng toàn khóa, phân cong nhim v cho các üy
vien Uy ban kim tra Dâng üy.
1.4. Cong tdc dan vmn, ldnh dio H?3i dng trithng và các Iii chd'c chmnh trj - xii
Ii 5i.
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- Ban hanh Quy che to chirc va hoit dQng cua Nha trirong va Quy che to
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chuc hot d9ng cua Hçi dong trirong. Kiçn toan to chtrc, b9 may HQI dong trirong
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- Ban hãnh quy ch tài chInh; quy ch dan chü và các quy dlnh lien quan dn
chic nãng, nhim vy cüa Hi dng trtrông theo quy d1nh cüa Lut sira di, bi sung
mQt so dieu cua Lut Giao dye di hçc. Ban hanh Str mng, Tam nhin, Gia tr! cot
lôi cüa Nhà trtrbng giai don 2020-2030, tm nhln dn nám 2045.
- Hoàn thành Sá' ming, Tam nhIn, Giá tr ct lôi cüa các khoa phii hp vói
Sfr mng, Tm nhIn, Giá trj ct Iôi cüa Nhà truong.
- Hoàn thành xây diyng Chin Itrçrc phát triên tru'à'ng gial doin 2020-2030,
tm nhmn dn nãm 2045.
- Tuyên truyn Lut sira di, b sung mt s diu cOa Lut Giáo dic di hçc;
Nghj djnh quy djnh chi tit và hiràng dn thi hânh mt s diu cüa Lust sra dôi, b
sung mt s6 diu cüa Lu.t Giáo dc di hçc.
* COng doàn Tru'uing:
- T chüc HEi ngh So k& gita nhim k' thc hin Nghj quyt Di hi Cong
doàn TruYng ln thu XXIII và hithng dn kin toàn, b sung nhân sçr cong doan b ph.n,
t cong doàn. Ban hanh Biu ch.m dim dárih giá, xp loai cht hrcmg hot dng cOng

doàn và tin hành tng kt cong tác Cong doàn näm h9c 2019-2020. To chüc kiêm tra
hoat dng các cOng doàn b phn; xét trq cp khó khän cho cong doàn viên qu' 11/2020.
*

Doàn thanh niên Trithng:

Tang ci..thng cOng tác giáo diic dao &rc, iM sang, thtrc hc ttp cho doàn viên
thanh niên, sinh viên cUa Nhà trithng. T chirc sinh hott Doàn dáng quy d!nh.
Trin khai cuc thi trrc tuyn v "TIm hiu ljch si~ 90 näm ngày thành 1p
Dáng b3 Thành phó Ha N5i Rà soát, kiin toân và xây dirng 1i mô hInh hot dng cho
các câu 1.c b sinh viên, hoàn thành xét khen thithng nhim k' 2018-2020 cho các Lien
chi hi sinh viên, tuyn tInh nguyen viên cho chin djch "MIa he xanh 2020
- Nâng cao vai trô tty chü cüa các doàn th trong t chfrc các hoyt dng cho
CBVC và SV to không khI phn kh&i, chung sirc, chung lông, ding tam hip Iii'c
thy'c hin thng lçri mçi nhim vi näm h9c 2019-2020.
Xây dyng k hoich hot dng cüa các t chirc doàn the thyc hin Ngh
quyêt Di hi di biêu Bang b trur&ng ln thfr XX, nhim k 2020-202 5.
'

-

-

".

".

-

Cong doàn, Boãn thanh niên Tru'ô'ng xãy dy'ng kê hoch triên khai cong
tác truyn thông näm 2020.
2. Cong tác Iänh dio thiyc hin nhim vy chuyên mon
-

2.1. Cong tdc To c!thc Can b3
Khai giâng lap BM dung can b quân 1 khoa, phông, ban nam 2020; t chtrc
triM khai "Do lu'ông st hal lông cza ngzthi dan di vài djch vy giáo dyc cong nàm
2019"; thrc hin quy trinh b nhim giâng viên hang II näm 2020; hoàn thành kiin
toàn b may t chfrc, nhân sy các don vl trong Tru'ôiig; triM khai cong tác TCCB
theo Lut sra di, bô sung mOt s diêu cüa Lut Giáo dc di hçc; hoàn thành vic giao
quyM t%r chU cho Trung tam Djch vi. Hçp Hi dng chrc danh Giáo su näm 2020.
Ban hành các quy djnh ni b: Quy djnh dánh giá, phân lo.i can b, viên chirc
và ngiRii lao dng, Quy djnh quán 1 vin chrc hành chinh, Quy djnh t chüc và hot
-

-
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dng thanh tra.
Tip tyc xãy dyng B an ty chü cüa Nhã trir?rng; triM khai xây dirng d an
thI dim di mOi co ch hot dng cUa Tru&ng Dai h9c MO Dja chit. ThI dim thành
1p mt sé, dcin vj tr chCi theo djnh htrang chiM luqc phát triM Nhà truông.
-

-

2.2. Cong tác dào 4w, dam bão chit 1wing
T chüc däng k9 các h9c phn tr chçn, 1p ljch h9c, ljch thi h9c kS', cp thU tic
cho sinh viên di thrc tp tht nghip; xét t& nghip và phát bang cho các sinh viên dü
diM kin; xir l h9c tp hçc kS' I và cong tác tInh khi hxong giãng dy hpc k5i 1 näm
h9c 20 19-2020. Tip tVc: D an m& ngành Lut kinh t; t chrc các lap h9c phn Ngoi
ngr và Tin hçc; tip tVc triM khai xây drng bài giâng b&ng h thng HUMG E-learning
cho mt s h9c ph.n theo k hoch näm h9c 20 19-2020; tip tic giãng dy và hçc tp
-
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online cho dn khi sinh viên di.rçic phép trâ lai h9c tp tai Trithng. Chun bj tuyn sinh
dai hoc nàm 2020 theo chi dao cüa B Giáo duc và Dào tao.
- T chüc thi, ch.m thi kt thüc hçc ph.n hçc kS' cho sinh viên dai h9c vã h9c
viên cao hoc. Hoàn thãnh cong tác tiy dánh giá 07 chu'ong trInh dào tio; xây dirng k
hoch dánh giá ngoài 07 chtwng trinh dào to; Báo cáo cãi tin chat krçrng giü'a
chu k' kim d!nh cht ltrçrng giáo dyc Trtrô'ng (2018-2023) và cong tác Iy ' kin
phãn hi cüa các ben lien quail. Xây dirng k hoach dam báo chAt !u'qng näm h9c 20202021, ban hành Quy trinh khão thI nàm 2020. Triên khai xp hang Tnthng.
- T chüc cong tác giãng day và bão v lu.n van t& nghip cho các lOp cao hçc,
cho các nghiên ciru sinh theo quy djnh và L trao bang Tin si, Th.c si dçit I näm 2020.
T chOc các lOp dào tao chuyên d ngn han sau dai bce; t chOc tuyn sinh sau dai hc
dgt 1 và thông báo tuyn sinh sau dai hc dqt 2 näm 2020.Trin khai cong tác rà soát
chuung trInh dào tao trInh d tin si vâ thac Si; tip tiic thirc hin d an mO ngành dào
tao trInh do tin si K thut hóa hoc.
2.3. Cong tác khoa h9c - cong ngh, xuit ban và Il9p tác trong, ngoâi nu'ó'c
- Trin khai dang k)2 tham dir giái thuOng tài näng Khoa hc - Cong ngh HUMG.
Tip tic Cong tác t chirc Hi Nghj toàn qu6c Khoa hçc trái dat và Tài nguyen v6i phát
trin bn vng lAn thO 2; t chOc Hi nghj Khoa hc sinh viên; nghim thu d tài nghiên
cOu khoa hçc cac cAp dn han. Báo cáo kt qua sinh hoat bce thu.t hc kS' II näm hc
2019-2020 và tInh hInh thirc hin nhim vi,i Khoa hc - Cong ngh 6 tháng dAu näm
2020; t chOc tuyn chçn nhim vi Khoa bce - Cong ngh các cAp nãm 2021; hoàn
thãnh cp nht s lieu trên phAn m&m quãn 1' khoa hpc.
- Hoàn thânh phixing an truyn thông tuyên sinh sinh viên Lao, xây dimg phucing
an thäm quan thrc t cho sinh viên Vit Nam di Thai Lan. ChuAn bj cho các hôi ngh
khoa hçc quc t& SOMP Regional meeting, ISRM 2020, EMMA 2020. Thành 1p Hi
cru sinh viên Lao cüa Nhà trix?mg.
- Kin toàn và thành 1p các nhóm nghiên cüu ninh cüa Nhà truOng. Di mOl
phiicing thOc tuyn chn d tài cAp co sO.
- Tip tic trin khai d an nâng cAp cho Tap chI Khoa hçc K thut MO - Dja
chAt. Nhn bài cho Tap chI Khoa hc k thut MO - Dja chAt s ting Anh tp 61 kS' 3
ting Vit t.p 61 kS' 2 näm 2020; in giáo trinh cho các dan vi dã dixçic phé duyt.
2.4. Cong tác xây d4rng co sO vjut chaAt - dr an
- Tip tile trin khai dr an phông thI nghim khI hóa lông LNG vã phông thI
nghim thông minh cong ngh 4.0.
- Tip tic hoán thin h sa pháp l giãi phóng mt bAng dir an Khu do thj Dai hçc
và cOng tác giao dt khu Al; trin khai thi cOng ha tAng khi Co quyt djnh giao dAt. Tip
tic xây dmg dr an dAu tu trung han.
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- Hoán thành k hoach ng&n hn, trung hn s1r diing hiu qua qu9 dat, ccr si vt
.
chat, thiet b thi nghiçm. Hoan thanh bo tn cho de xc cho CBVC va SV; tiep flc
trin khai k hoch san xut nu*c dóng chai và mt s6 san phrn (I!ch viii khác.
Hoàn thành xây dirng D an cãi to, nâng cp KTX khu A.
2.5. Côngtdckhác
- Thirc hin tix van tuyên sinh online qua mng x hi và các chticing trinh
livestream theo k hoach; lam vic vi các doanh nghip chu.n bj k kt MOU; chun
bj cho Ngày hi vic lam HUMG 2020; khâo sat vic lam sinh viên dä tt nghip. So
khão cuc thi ' Wang sang tto khtM nghiêp sinh viên, trin khai h sinh thai kh&i
nghip.
- Tiêp tiic cong tác cãi each hành chInh, tru*c tiên tp trung vào các thu tyc
hãnh chInh ti "B3 phçin m31 cfra" và các thu ttic hành chInh lien quan den cong tác
tài chItih.
- Lp k hoch tài chInh nàm 2020; quyt toán thu nhp tang them näm 2019; tm
irng tin vuçrt gia hçc kS' II nàm h9c 20 19-2020 và ph cp cho can b IAnh do, quãn
l. Ban hành dr thâo Quy ch chi tiêu ni b.
- T chic khóa h9c k näng mm cho sinh viên khóa mOi, k näng vit CV và
tim vic làmcho sinh viên khóa cui; h trq hoàn thin h so xin vic. Chi trá h9c bng
khuyn khich h9c t.p vá min giãm hçc phi; xir 1 sinh viên thuc din bj cãnh cáo h9c
tp h9c k I näm hçc 2019-2020; trin khai k hoach van the nàm hçc 2019-2020.
Chuân hóa d1t lieu sinh viên trên h thing Edusoft, xãy dirng k hoach dM thoi giüa
lãnh dao Khoa vói sinh viên.
- Hoàn thành xây dirng co sâ dü lieu cru sinh viên; tang cithng cong tác phi hcip
vai Hi Cru sinh viên trong thirc hin các nhim vi cüa Nhà tru?mg.
III. T chá'c thtrc hin
Các dông chI Uy viên Ban Thrn'mg vi Dâng Oy, Uy viên BCH Dãng b Tnràng;
Cp üy các t chtrc dâng trrc thuc Dáng b trtnmg;Chü tjch Hi dng trix&ng,Hiu
truâng, Tnr&ng các to chüc doàn th có trách nhim quán trit, chi do, kim tra, don
dc các t chic dáng và don vj trirc thuc xây drng k ho.ch, th chac trin khai thirc
hin hiu qua Nghj quyt cong tác qu 11/2020. Djnh k' hang tháng báo cáo kt qua
thirc hin, dc bit hxu báo cáo kjp thai nhrng vn d thn ti, phát sinh trong qua trInh
thrc hin len Dãng üy Truang (thông qua các dng chI Dãng Oy viên ph trách)./,
Noi nhân:
- Dãng Uy Trixrng,
-HDT,BGH,
- Các doân the,
- Các Dãng b BP, chi b,
- E-OFFICE,
-LtiuVPDD.
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