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TỔNG HỢP 

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 6/2020 

 VÀ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7/2020 
 

I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 6/2020: 

1. Công tác Đào tạo và giảng dạy. 

1.1. Đào tạo chính quy: 

-Tổng số HSSV, HV khu vực Long Biên tại thời điểm tháng 6/2020 là: 615 HSSV, 

HV bao gồm: 10 lớp Trung cấp: 304 HS; 13 lớp Sơ cấp: 270 HS; 02 lớp đào tạo dưới 03 

tháng: 41 HV 

- Hoàn thành các công việc đăng ký thực hiện trong tháng 6/2020 và các công việc 

khác được giao:  

 + Tham mưu chỉnh sửa cập nhật xin ý kiến Quy định chế độ làm việc của giảng 

+Thực hiện công tác tuyển sinh, tiếp thị tuyển sinh đã được Hiệu trưởng duyệt 

theo kế hoạch số 189/KHTS-CĐĐS ngày 23/3/2020; 

+ Chuẩn bị hồ sơ xin cấp lại giấy phép Huấn luyện An toàn VSLĐ và khắc phục 

những tồn tại về công tác tổ chức huấn luyện An toàn VSLĐ theo kết luận của Thanh tra 

+ Làm việc với Trung tâm phát triển việc làm và xuất khẩu lao động (Virasimex) 

về tuyển sinh đào tạo xuất khẩu lao động sang Nhật Bản nghề đặt ray đường sắt và nghề 

sửa chữa điện lạnh 

+ Phối hợp với Trung tâm KH&CGCN, Phân hiệu phía Nam lập kế hoạch, chương 

trình khai giảng và kế hoạch học tập lớp Lái tàu điện cho tuyến đường sắt đô thị Bến 

Thành-Suối Tiên dự kiến khai giảng vào ngày 13/7/2020 

- Trong tháng 6/2020 tổ chức khai giảng và đào tạo các lớp như sau:  

+ Huấn luyện ATVSLĐ cho các chi nhánh KTĐS: Lào Cai, Hà Lạng: 375 người 

+Lớp: Đảng viên mới tại Hà Nội: 53 HV;  

+ Lớp Đối tượng Đảng tại Hà Nội: 72 HV; 

+ Lớp: SC Thông tin tín hiệu cho Công ty CP TTTH ĐS Bắc Giang: 22 người;  

+ Lớp Tuần đường, tuần cầu cho Công ty CPĐS Yên Lào: 30 HV 

+ Lớp An toàn trong thi công đường sắt cho Cty CP Vĩnh Bảo: 11 HV 

+ Phối hợp với trường Đại học GTVT tổ chức học tập lớp K53-Đầu máy toa xe 

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /BDỰC-CĐĐS 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 6  năm 2020 DỰ THẢO 
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1.2. Các khoa: 

1.2.1. Khoa Vận tải - Kinh tế:  

  - Tổng số lớp: 2lớp (1 lớp hiện trường) 

  - Tổng số giờ giảng của khoa: 360 giờ;  

  - Huấn luyện ATVSLĐ cho 2 chi nhánh khai thác ĐS tại 6 địa điểm 

  - Chấm thi tốt nghiệp cho lớp K51-ĐHCT 

  - Viết bài giảng và hoàn thiện CTĐT cho ĐSĐT  

  - Hoàn chỉnh hình ảnh, bản vé, quy trình thực hành theo góp ý của Hiệu trưởng 

  + Các công việc đang hoàn thực hiện: 

  - Tiếp tục xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm theo kế hoạch  

  - Tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh tài liệu ĐSĐT 

1.2.2. Khoa TTTH - Điện 

  - Thực hiện 500 giờ dạy chính khóa. 

  - Phối hợp xây dựng chương trình đào tạo ĐSĐT. 

  + Công việc đang triển khai:  

  - Nghiên cứu tài liệu TTTH Đường sắt đô thị. 

1.2.3. Khoa Đầu máy - Toa xe 

  - Số lớp: 4. Số giờ thực hiện: 299,5 giờ (dạy lớp KTN lái tàu Đức + chấm thi lại , 

thi Tốt nghiệp lý  thuyết + dạy tại Cửa Ông)  

  - Hoàn thiện hồ sơ, bài giảng, giáo trình giảng dạy nghề Lái tàu điện 

  - Hoàn thiện bộ đề thi trắc nghiệm cho Lái tàu và Phụ Lái tàu (Công ty tuyển than 

Cửa Ông) sau khi có ý kiến phản biện 

  -  Xây dựng định mức KT- KT nghề Lái tàu đường sắt. 

  - Kiểm tra kết thúc thực tập lớp K51 Sơ cấp khám chữa toa xe 2 (Công ty kho vận 

đá bạc, ngày 4 + 5/5) 

  - Kiểm tra kết thúc thực tập lớp K52 Lái tàu đường sắt ( nhóm 1) tại Công ty TNHH 

Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh)  

  - GV tham gia lớp giảng viên huấn luyện ATVSLĐ. 

  1.2.4. Khoa cơ bản: 

  - Số giờ giảng của toàn khoa: 205 (giờ). (Dạy trong trường, Tập huấn an toàn lao 

động CN KTĐS Hà Thanh, CN KTĐS Hà Nội) 

  - Hoàn thành bộ câu hỏi trắc nghiệm môn học Tiếng Anh chuyên ngành 150/150 câu. 
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  - Chỉnh lý CTMH Tiếng Anh chuyên ngành xong đã gửi Phòng Đào tạo. 

  - Biên soạn giáo trình Đường sắt đô thị (đã hoàn thiện 1 giáo trình/4 giáo trình). 

  - Nhóm giáo viên ngoại ngữ hoạt động trở lại, có 30 học sinh. 

  + Các công việc đang triển khai, dự kiến hoàn thành:  

  - Phối hợp Khoa VT-KT hoàn thành chương trình Đào tạo ĐSĐT theo kế hoạch (15/6)  

  -  Biên soạn giáo trình Đường sắt đô thị dự kiến theo kế hoạch 30/6. 

1.2.5. Khoa Công trình - Cơ khí: 

  - Giảng dạy 03 lớp: Bảo trì đường sắt, Gác đường ngang cho Công ty Apatit Lào 

Cai; Gác đường ngang tại trường. 

  - Số giờ giảng dạy toàn khoa: 400 giờ 

  + Các công việc đang triển khai: Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật nghề Vận 

hành, sửa chữa Máy thi công đường sắt 

2. Công tác HSSV; công tác kiểm tra, giám sát 

2.1. Công tác HSSV: 

- Tổng số HSSV ở KTX: 43 HSSV; số phòng có HSSV ở KTX: 6/12 phòng 

- Tiếp đón học viên lớp K52- Sơ cấp Thông tin tín hiệu đường sắt; bố trí phòng ở 

nội trú; cấp áo đồng phục; cấp thẻ học viên; phổ biến nội quy, quy chế cho HSSV. 

- Bố trí 02 nhân viên sang phòng TC-HC làm công tác thường trực bảo vệ. 

- Phổ biến cho HSSV về ngày môi trường thế giới; môi trường biển; vệ sinh môi 

trường… 

- An ninh trật tự duy trì tốt. 

- Công tác GVCN: Tổng hợp báo cáo công tác GVCN hàng tháng gửi về các khoa, 

phòng có liên quan; 

+ Các công việc đang triển khai: 

- Quản lý, giáo dục, tuyên truyền cho HSSV; Quản lý HSSV ra vào KTX. 

2.2 Công tác Đoàn thanh niên 

- Phát quà cho các cháu là con CB-GV-NV nhà trường nhân ngày 1/6; 

- Phát động tham gia “Giải Búa liềm vàng” trong các Liên Chi và chi đoàn; 

- Thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày vệ sinh môi trường thế giới 5/6; 

- Tổ chức giao lưu bóng đá kỷ niệm 65 ngày năm thành lập trường; 

- Nhận xét sinh hoạt Đoàn cho đoàn viên; 

2.3. Kiểm định chất lượng Đào tạo. 
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- Kiểm tra, giám sát thường xuyên: 3 lớp trong trường gồm K52LT4, K52GG4,  

K52GĐN8.  

- Dự giờ kiểm tra đột xuất 03 lượt giảng viên: kết quả bình thường. 

- Số lượt môn học, mô đun thi trong tháng: 23 lượt cho 9 lớp. Tổ chức thi tốt nghiệp 

chính trị lớp K52 LT4 (Long Biên); Tốt nghiệp nghề lớp K52 LT2 (Forrmosa); K51 ĐHCT 

thi lại; K50 LT thi lại. Kết quả thi tốt. 

- Tình hình chấp hành quy chế thi, kiểm tra: HS tham gia thi đủ, không có vi phạm 

nội quy. 

- Cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng: Các đơn vị cơ bản hoàn thành cải tiến cấp 

trường: Phòng Đào tạo; Phòng CTHSSV; Khoa VTKT; Khoa TTTH-Điện; Khoa Cơ Bản; 

Khoa CTCK; Khoa ĐMTX. Các đơn vị chưa hoàn thành cải tiến cấp trường: Phòng 

QLTB&XDCB (Năm h c 2020-2021 Trường kh ng có kế hoạch tăng cường t ang thiết b  

th c hành ; Trung tâm NC&CG KHCN. 

3. Công tác phục vụ:  Phòng TCHC; TCKT; QLTB&XDCB;  

3.1.  Phòng TCHC.  

 - Công tác TCCB:  

 + Đã thực hiện xong quy trình bổ nhiệm Phó giám đốc PHCĐ ĐSPN. Hiệu trưởng đã 

ban hành quyết định bổ nhiệm ông Đậu Văn Hùng, giữ chức vụ Phó Giám đốc PHCĐĐSPN 

kiêm Giám đốc Trung tâm ĐTKTNVĐS Sài Gòn. Thời gian từ ngày 01/7/2020. 

 + Hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm Phó hiệu trưởng trình Tổng công ty ĐSVN phê duyệt và 

bổ nhiệm. 

 - Chuẩn bị và phục vụ triển khai các nội dung Hội nghị Người lao động và Thi đua 

khen thưởng ( rút gọn). 

 - Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ: Triển khai tổ chức lớp huấn luyện giảng viên ATLĐ 

( học các ngày 6 và 13/6/2020); phối hợp với phòng Đào tạo để triển khai thực hiện các thủ 

tục xin cấp phép Huấn luyện  ATVSLĐ. 

 - Hoàn thiện các nội dung công tác ATVSLĐ theo yêu cầu của Đoàn thanh tra Cục 

ATLĐ. 

 - Tổ chức huấn luyện phòng cháy chữa cháy (ngày 04/5/2020). 

 - Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ phòng cháy chữa cháy. 

 - Hoàn thiện phương án chuyển xếp ngạch giảng viên và chuyển xếp lương cho giảng 

viên theo hướng dẫn của TCT ĐSVN trình Tổng công ty phê duyệt theo quy định.  

 - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBVNV; Tổ chức tổng vệ sinh nhân ngày môi 

trường thế giới 5/6. 

  - Phục vụ, VSMT: phục vụ các lớp học. 
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 - ANTT, ATVSLĐ: ANTT đảm bảo an toàn. Bố trí nhân viên tăng cường thường trực. 

 - Công tác quốc phòng: Chuẩn bị kế hoạch huấn luyện DQTV, làm các báo cáo theo 

yêu cầu của BCHQS Quận Long Biên. 

3.2. Phòng Tài chính - Kế toán. 

  - Đôn đốc, nhắc nhở các đối tác/Công ty trả tiền liên kết đào tạo, dịch vụ, khai thác 

CSVC đúng hạn, đúng quy định của Trường. 

  - Đã gửi Tờ trình và dự toán HĐ đào tạo lên TCT, đang phối hợp cùng Ban KHKD 

và TCCB thẩm định, điều chỉnh (nếu có); 

3.3. Phòng QLTB&XDCB. 

  - Tiếp tục thực hiện 02 dự án sử dụng vốn của công ty mẹ - TCTĐSVN năm 2019; 

  - Sửa chữa, bảo dưỡng ĐHKK tại tầng 2 nhà giảng đường; phòng chủ tịch HĐT; 

  - Làm tờ trình phương án, dự toán sửa chữa nhà 449B Ngọc Lâm. 

  - KTX nhà B: Đôn đôc Bên B hoàn thiện hồ sơ để thực hiện gói kiểm toán; 

  - Kiểm tra thau rửa giếng khoan và lắp đặt bàn giao giếng chìm tại Mê Linh; 

  - Lắp đặt bổ sung camera tại khu KTX theo đề nghị của phòng CTHSSV; 

  - Thực hiện duy tu sửa chữa chống xuống cấp năm 2020 theo KH; 

  - Triển khai thực hiện quyết định 311/QĐ-CĐĐS ngày 18/4/2019; 

4. Các Trung tâm: 

4.1. Trung tâm Mê Linh: 

- Sửa chữa, phục hồi giếng khoan, khắc phục thiếu nước sạch. 

+ Các công việc đang triển khai: 

- Tham mưu, xúc tiến hợp đồng mới cho cty Nhật bản thuê trung tâm 

4.2. Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao KHCN: 

- Phối hợp các khoa chuyên môn đã chuẩn bị xong chương trình, tài liệu nghề Trung 

cấp lái tàu điện 

- Phối hợp với khoa vận tải, phòng, khoa có liên quan xây dựng xong chương trình 

đào tạo các nghề: Điều độ, trưởng ga, nhân viên an toàn, vé cho line1 thành phố HCM. 

- Phối hợp Cục ĐSVN, các bên liên quan triển khai công tác đào tạo, sát hạch lái tàu 

cho dự án line 1 tại TP HCM. 

- Đàm phán thống nhất nội dung hợp đồng với NJPT nhật bản chuẩn bị đào tạo 

- Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính cho các đơn vị 

- Thi trắc nghiệm 02 môn tại phòng máy tính 

+ Công việc đang triển khai:  
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- Chuẩn bị hồ sơ đấu thầu cho line 3 Hà Nội 

- Đàm phán với liên danh NJPT Nhật Bản ký hợp đồng đào tạo dự án line 1 Thành 

phố HCM 

- Phối hợp nhà thầu các bên có liên quan chuẩn bị khai giảng các lớp ĐSĐT, dự kiến 

lớp lái tàu điện khai giảng 15/7/2020 

- Tiếp tục phối hợp các khoa, phòng hoàn thiện bài giảng, các  công tác chuẩn bị cho 

các lớp ĐSĐT line1 thành phố HCM và line 3 Hà Nội 

- Dịch chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, báo cáo sang tiếng Anh theo yêu 

dự án 

- Phối hợp với IVC dịch tài liệu chuyên ngành cầu đường của Nhật bản sang tiếng Việt. 

4.3. TT Tư vấn - Giáo dục nghề nghiệp: 

- Thực hiện các công việc đi tuyển sinh, tiến độ đúng theo kế hoạch. 

- Quản lý lớp Lái tàu Đức K52, trao đổi với Công ty MEV về tình hình dự án tuyển 

lái tàu qua zoom và email. 

- Tham gia Hội thảo tư vấn Lái tàu Đức cùng một số trung tâm Tiếng Đức qua zoom.  

- Tổ chức các lớp Tiếng Anh, tìm nguồn khai thác phòng học, phòng KTX sau nghỉ 

dịch Covid. 

II. CÁC CÔNG VIỆC CÒN TỒN ĐỌNG. 

1. Phòng Quản lý TB&XDCB. 

STT Công việc chưa hoàn thành Lý do 

1 KTX nhà B: 

Hoàn thiện hồ sơ triển khai thực hiện gói thầu 

kiểm toán;  

 

Bên B chưa cung cấp đủ 

hồ sơ 
 

2. Phòng Đào tạo: 

   Chưa mở được lớp SC cầu đường, Lớp cung trưởng, lớp 6502 và lớp BDNV 

Trưởng ga do các đơn vị đề nghị tạm hoãn đào tạo sau. 

3. Phòng Tài chính Kế toán: 

  - Đã nộp TCT DA và đang chờ phê duyệt: Nhà xưởng ĐN. 

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7/2020 

1. Công tác Đào tạo, giảng dạy: 

1.1. Quản lý đào tạo  

  - Tiếp tục thực hiện công tác tuyển sinh, tiếp thị tuyển sinh đã được Hiệu trưởng 

duyệt theo kế hoạch số 189/KHTS-CĐĐS ngày 23/3/2020; 
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  - Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Cục an toàn xin cấp lại giấy phép Huấn luyện An toàn 

VSLĐ  

  - Phối hợp với Trung tâm KH&CGCN, Phân hiệu phía Nam tổ chức khai giảng và 

tổ chức đào tạo lớp Lái tàu điện tại Trung tâm đào tạo KT-NV đường sắt Sài Gòn 

  - Phối hợp với Công ty Fomosa Hà Tĩnh Tổ chức thi tốt nghiệp cho 02 lớp Lái tàu 

đường sắt đào tạo cho Công ty. 

  - Tổ chức khai giảng, đào tạo các lớp như sau:  

  + Huấn luyện ATVSLĐ cho Công ty CP đường sắt Hà Ninh: 

  + Lớp: BDNV 6502 cho các chi nhánh khai thác ĐS: Hà Thái Hải, Lào Cai 

  + Lớp: Hàn điện-Cắt khí cho chi nhánh toa xe Hà Nội 

  + Lớp: Gác đường ngang và lớp Tuần đường cho Công ty CPĐS Hà Ninh 

  + Lớp: TC liên thông từ sơ cấp Gác ghi lên TC Điều hành chạy tàu hỏa cho các Chi 

nhánh KTĐS: Hà Thái Hải, Lào Cai 

  + Lớp: BDNV Tuần đường, tuần cầu cho Công ty kho vận đá bạc-Vinacomin 

  + Tổ chức thi nâng bậc cho Công ty tuyển than cửa Ông-TKV 

1.2. Các khoa:  

- Khoa Vận tải - Kinh tế:  

+ Giảng dạy theo tiến độ các lớp 

+ Hoàn thiện bài giảng ĐSĐT. 

+ Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm (3 môn) (hết tháng 7 hoàn thành) 

- Khoa Đầu máy-Toa xe:  

+ Giảng dạy theo tiến độ học tập Long Biên. Công ty tuyển than Cửa Ông  (Lớp 

Kiến thức nền Lái tàu Đức, Lớp K52 LT5 ). 

+ Hoàn thiện bộ đề thi trắc nghiệm cho Lái tàu và Phụ Lái tàu (Công ty tuyển than 

Cửa Ông)  

+ Tiếp tục xây dựng định mức KT-KT nghề Lái tàu đường sắt 

+ Tiếp tục hoàn thiện các bản vẽ đã đăng ký. 

- Khoa Cơ bản:  

+ Giảng dạy theo kế hoạch của Trường.  

+ Tiếp tục hoàn thành giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành (15/6/2020). Lưu ý bổ 

sung thêm hình ảnh và câu hỏi trắc nghiệm. 

+ Hoàn thành Chương trình và giáo trình đang triển khai. 

+ Tiếp tục duy trì và phát triển đào tạo ngoại ngữ. 
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+ Cô Thủy tăng cường cho TT KHCN. 

+ Bình xét thi đua 6 tháng đầu năm 2020. 

- Khoa Thông tin tín hiệu-Điện:  

- Thực hiện công việc theo kế hoạch. 

- Phân công Giáo viên giảng dạy tại Đà Nẵng ( Thầy Thường, cô Hằng) 

- Giảng dạy lớp SC TTTH Bắc Giang (Cô Huyền, Cô Liên, Tưởng, Tú) 

- Triển khai xây dựng chuẩn đầu ra cho nghề TTTH Đường sắt 

- Khoa Công trình-Cơ khí:  

- Giảng dạy 05 lớp: Bảo trì đường sắt, Gác đường ngang cho Công ty Apatit Lào 

Cai; Gác đường ngang tại trường; Tuần đường, tuần cầu, tuần hầm (Hà Lạng); Hàn (Chi 

nhánh toa xe Hà Nội) 

- Tổ chức thi tay nghề cho công ty than Cửa Ông 

2. Công tác quản lý Giáo dục HSSV: 

- Thực hiện các công việc theo KH. 

3. Công tác Đoàn thanh niên: 

- Thực hiện theo KH 

4. Kiểm định chất lượng Đào tạo: 

Thực hiện công tác giám sát, kiểm tra đào tạo, dự giờ thường xuyên trong trường; tổ 

chức thi cho các lớp theo kế hoạch; khảo sát đào tạo; tổ chức nghiệm thu các quy trình, công 

cụ bảo đảm chất lượng năm học 2020-2021; hoàn thiện bài soạn giảng ĐSĐT; ….. 

5. Công tác phục vụ:  Phòng TCHC; TCKT; QLTB&XDCB;  

5.1. Phòng TCHC. 

 - Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại Phó giám đốc Phân hiệu CĐ ĐSPN đối với ông 

Trương Thành Trung, Phó Giám đốc Phân hiệu PN. 

 - Phối hợp với phòng Đào tạo hoàn thiện hồ sơ cấp phép Huấn luyện an toàn lao động. 

 - Chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị người lao động và Tuyên dương điển hình thi 

đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. 

 - Tổ chức huấn luyện ANQP và DQTV năm 2020. 

 - Công tác phục vụ, ANTT: phục vụ và bảo vệ theo nhiệm vụ 

5.2. Tài chính: 

 - Đôn đốc, nhắc nhở các đối tác/Công ty thanh toán tiền liên kết đào tạo, dịch vụ, khai 

thác CSVC chậm trả Qúy 2/2020 (do dịch Covid) và Quý 3/2020; 
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 - Hoàn thiện Hợp đồng đào tạo 2020 với TCT sau khi Ban TCCB và KHKD thẩm 

định xong; 

  - Báo cáo KH thu - chi thường xuyên với cấp thẩm quyền theo quy định. 

5.3. Phòng Quản lý TB&XDCB: 

 - Triển khai kế hoạch đầu tư XD năm 2020 (khi TCT phê duyệt); 

 - Sửa chữa nhà 449B Ngọc Lâm (những hạng mục được phê duyệt). 

 - KTX nhà B: Thực hiện gói kiểm toán; Bảo hành 01 phòng mới cải tạo gạch nền 

bị phồng rộp; 

 - Hoàn thành các dự án sử dụng vốn của công ty mẹ - TCT ĐSVN năm 2019; 

 - Thực hiện duy tu sửa chữa chống xuống cấp năm 2020 theo KH. 

 - Tăng cường kiểm tra việc sử dụng điện nước trong Trường (theo văn bản số 

05/QLTB&XCDB ngày 19/5/2020 về thực hiện tiết kiệm điện nước). 

 6. Hoạt động của các Trung tâm  

6.1. Trung tâm Tư vấn Giáo dục nghề nghiệp 

- Tư vấn tuyển sinh 

- Tư vấn tuyển Lái tàu Đức, làm việc với Công ty MEV, trung tâm Tiếng Đức chuyển 

lớp về trường học và chuẩn bị mở lớp Lái tàu Đức thứ 2. 

- Quản lý lớp Lái tàu Đức K52.  

- Các lớp văn hóa khai thác phòng học nghỉ hè 

 - Tuyển sinh lớp Tiếng Anh học hè 

- Khai thác phòng ở, phối hợp phòng QLTB vệ sinh, bảo dưỡng quạt, điều hòa, sửa 

phòng học. 

6.2. Trung tâm Mê Linh: 

  - Đôn đốc thu kinh phí Cty Nhật Bản đến hạn thu. 

6.3. Trung tâm Nghiên cứu & Chuyển giao KHCN: 

 - Phối hợp các đơn vị lên kế hoạch khai giảng, chuẩn bị cơ sở vật chất đào tạo các lớp 

ĐSĐT tại thành phố HCM. 

- Ký hợp đồng đào dự án với NJPT, phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai dự án 

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị hoàn thiện tài liệu, bài giảng các nghề đào tạo theo 

đặt hàng của line1 Sài Gòn và line3 Hà Nội 

IV. KIẾN NGHỊ, KHÓ KHĂN VƯỚNG MẮC: 

1. Phòng Công tác HSSV 

Kiến nghị: 
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- Đề nghị phòng TCHC sửa chữa, khôi phục số điện thoại bàn thường trực bảo vệ 

để hỗ trợ HSSV ở KTX trong thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sang ngày hôm sau. (đề phòng 

mất an ninh trật tự HSSV sẽ gọi đến số máy này). 

- Phòng Công tác HSSV xin được niêm yết số điện thoại phòng trực bảo vệ, số 

điện thoại cá nhân của Trưởng, phó phòng CT. HSSV, Tổ trưởng tổ bảo vệ trên bảng 

thông tin cổng KTX để HSSV gọi khi cần thiết. 

2. Phòng Kiểm định chất lượng đào tạo: 

Kiến nghị: 

- Các đơn vị sớm hoàn thiện nội dung cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng theo 

Kế hoạch số 361/KH-CĐĐS ngày 01/6/2020./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                
- Ban giám hiệu, CTHĐT. 

- BQL website;                                 
- Lưu: VT, TCHC. 

            PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH 

 

 
 

 
 

 


