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THÔNG BAO 
K& 1un Hi nghj Bô mon m& rng näm hQc 202 1-2022 

KInh giii: Các dan vj và doàn th trong toàii Tnthng 

Thirc hin k hoach cong tác nàm hQc, Hôi nghj Bô mon ma rng närn hQc 202 1-2022 
vài cliii dê "TrMn khai hoçzt d3ng gido dyc vâ dào 4w theo djnh hwóng tin/i gn, thit 
t1,rc, hiu qua và tfrng bithc thrc hin chuyên dñi so" dã duqc to chiirc tai  Cat Ba, Hãi 
Phông vài su tham gia ciia gân 150 dai  biêu  dai  din Dãng Uy, Hi dông Tnthng, Ban giám 
hiu, COng doàn, Doàn TNCSHCM, can bô chii chOt các dan vj, Truàng các b mOn và các 
giãng viên có hoc ham tir PGS tra len. 

Dé chuân bj cho Hi nghj, Ban T chiic dâ tip nhtn 15 báo cáo tham 1utn ciia các 
doii vj lien quan. Hi ngh dâ nghe 10 báo cáo tham 1un ciia dai  din các dan vj, ho mOn, 
15 kiên phát biêu true tiêp tai Hi nghj. Thay m.t Doãn cliii tjch, Hiu tnthng dã giãi dáp 
các d xut, kin nghj, tp trung phân tIch nguyen nhn, giãi pháp và dnh hithng vai trô ciia 
tmg tap the, cá nhLmn trong nãng cao chat luçmg tuyên sinh, dào tao,  giãi pháp tang cumg 
ngun thu tài chInh ciia nhà Trtiàrng và kêt luân giao nhim vi cho các dan vj, Ca nhân trong 
näm hoc 202 1-2022. Cu the nhu sau: 

Thi'r nhth: "triên khai các hoat dng giáo diic và dào tao  theo djnh huâng tinh gun, 
thiêt thic, hiu qua" là mvc  tiêu cern ducic quán trit rng räi trong ttp the lãnh dao,  can b, 
giáng viên, ngu?i lao dng trong Nhà trithng, là chIa khóa dê thuc hin thãnh cong tr chii 
giáo diic dai  hQc và tmg bithc cãi thin chat lirong giáo due và dào tao,  cái thin dai sOng 
ciia can b, viên chiic, ngui lao dng trong TruO'ng, 

Tht'r hal: tiin khai da d?ng  các giãi pháp di mth giáo diic và dào tao  theo djnh hithng 
tinh gQn, thiêt thire, hiu qua. Tnthc lien, tp trung dôi mai các thu tijc hãnh chInh, tang 
cuang hiu qua phOi hcip giüa các dan vi và Ca nhân lien quan; day manh  chuyên dôi so 
trong quãn 1', diêu hành, gop phân giám tãi cong vic eho giâng vien, cung cap djch vii tot 
han cho ngtrà'i hQc và thic hin tinh gián biên ché lao dng. 

Th& ba: tip tijc phát huy các thanh cOng trong cOng tác tuyn sinh, trong trién khai 
dào tao  trrc tiêp - trirc tuyên linh hoat iing phó vâi djch Covid-19 trong thi gian qua. 
Nghiên ciiu các giãi pháp thIch iing vâi tInh hinh thirc tin nhàm dam báo chat lung cOng 
tác tuyên sinh, cOng tác dào tao  và huãn luyn. 

Thi'r lu': chii dng trin khai nghiêm và dng bô các bin pháp dam bão an toàn cho can 
b, viên chiic, ngu?i lao dng và ngu?ñ hQc trong toàn tnthng trtthc bôi cánh djch bnh 
Covid-19 con diên biên phiic tap,  kéo dài. 

Thi nárn: trin khai k hoach htu kim djnh chat lucing 4 chuang trinh dào tao  theo 
tiêu chuân Bô Giáo diic và Dào tao,  04 chuang trinh khác theo tiêu chuân AUN; tp trung 
triên khai chinh siia mi,ic tiêu, ehuân dâu ra ciia các chuong trInh dào tao dai hQc; chuân bi 
kiêm djnh Truang theo chu k' 5 nAm. 

Thz sáu: tp trung cãi tin hoat dng giáng day  và hQc tp theo djnh hithng: xác djnh 
chuân dãu ra dimg yeu câu ciia các ben lien quan; th?e hin giáng day,  hQc tp dung theo 
chuân dâu ra; thiic hin dánh giá dung miic d dat  duqc ccia chuân du ra. 



Tht'r bay: tip tue di mth manh m hoat dng K}ICN tai  các khoa, vin, trung tam nói 
riêng và trong toin Tru&ng nói chung; day manh  cong bô các két qua nghiên cüu trên các 
tap chI có uy tin tren th giâi; rà soát và triên khai biên soan các giáo trInh, không sir diing 
các giáo trInh cu, lac hu lam tài lieu giãng day. 

Thz'i' tarn: trin khai di mdvi các quy djnh lien quan dn chi trã thu nhp cho ngtthi lao 
dng, xây ding quy chê ye dánh giá hiu qua lao dng, các quy dnh vêkhen thi.rng và k' 
lut trong Tnthng tao  c ché khuyén khIch lao dng, nâng cao nàng suât lao dng cüa can 
b, viên chüc và ngixii lao dông Nhà trithng. 

Thi'r chIn: nghiên elm triên khai tang các ngun thu tü hQc phi và các ngun thu hçp 
pháp khác. Day manh  thire hiên xã hôi hóa giáo dc, nâng cao tInh tij chIt, ttj chju trách 
nhim ye to ehüe và thiic hin nhim vi cila các khoa, vin, phông, ban; rà soát hoàn thin 
cáe quy dinh ye cong tác lao dông san xuât nhAm thng nguôn thu, nâng cao dan song vt 
chat và tinh than cho can b5,  viên ehüc, nguani lao dông và ngu&i. 

Yêu cu các tp th và cá nhãn lien quan thue hin nghiêm tItc các kt luân trên./: 

No'i nhin: 
-Nhirtrên; 
-TI'DU,TITHDT,BGH; 
- Lixu: VT DT. 
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