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KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
NĂM HỌC 2022 – 2023

TT TUẦN K48 K47 K46 K45
CNSP CNKH CNSP CNKH CNSP CNKH CNSP CNKH

1 15.8 - 21.8.2022 Học HK 3 Học HK 3 Học HK 5 Học HK 5 Học HK 7 Học HK 7
2 22.8 - 28.8         
3 29.8 - 04.9         
4 05.9 - 11.9       
5 12.9 - 18.9         

6 19.9 - 25.9 Nhập học từ 21/9 – 30/9;  
CD-HSSV       

7 26.9 - 02.10 Học HK 1 Học HK 1       
8 03.10 - 09.10   KTGHK KTGHK KTGHK KTGHK
9 10.10 - 16.10   KTGHK KTGHK     

10 17.10 - 23.10         
11 24.10 - 30.10   

TTSP (Đợt 
1, 5T)

   
12 31.10 - 06.11      
13 07.11 - 13.11      HT. NVSP  
14 14.11 - 20.11 KTGHK KTGHK      
15 21.11 - 27.11      

16 28.11 - 04.12 (15T) (15T)  (15T)  (15T)
17 05.12 - 11.12   

THI HK 3
 DT (15T)

THI HK718 12.12 - 18.12    
THI HK5 THI HK719 19.12 - 25.12    

20 26.12 - 01.01.2023   Học HK 4 Học HK 4  
TTCN

(Đợt 1, 5T)21 02.01 - 08.01 (15T) Học HK 6 Học HK 8
22 09.01 - 15.01 (15T) (15T)   DT   
23 16.01 - 22.01 NGƯỜI HỌC NGHỈ TẾT QUÝ MÃO 

(Viên chức, người lao động nghỉ Tết theo quy định)
 24 23.01 - 29.01

25 30.01 - 05.02

TTSP (Đợt 

2, 7T) 

TTCN (Đợt 1)26 06.02 - 12.02
 THI HK 1 THI HK 5

 
27 13.02 - 19.2  

TTCN
(Đợt 2, 7T)

28 20.02 - 26.02  
29 27.02 - 05.3 Học HK2 Học HK2 Học HK 6  
30 06.3 - 12.3  KTGHK KTGHK   
31 13.3 - 19.3    KTGHK
32 20.3 - 26.3    
33 27.3 - 02.4        
34 03.4 - 09.4  

 
HỌC GDQP  

 

    
35 10.4 - 16.4      
36 17.4 - 23.4 KTGHK KTGHK KTGHK    
37 24.4 - 30.4   
38 01.5 - 07.5   

Bảo vệ KLTN, THI HK8
39 08.5 - 14.5    (15T)
40 15.5 - 21.5    

THI HK 6
CD-HSSV,  

LÊ TỐT NGHIỆP41 22.5 - 28.5    
42 29.5 - 04.6   (15T) (15T)  

. 

43 05.6 - 11.6   
THI HK 4

  
44 12.6 - 18.6 (15T) (15T) (15T)  
45 19.6 - 25.6

THI HK 2 THI HK 6
 

46 26.6 - 02.7  
47 03.7 - 09.7  
48 10.7 - 16.7   
49 17.7 - 23.7   
50 24.7 - 30.7   
51 31.7 - 06.8       
52 07.8 - 13.8 THI HK PHỤ

Ghi chú:
- K46, K47 học CD-HSSV tuần 1, tuần 2; các khóa kiểm tra giữa học kỳ và Hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp 
trường (không lấy vào quỹ thời gian học văn hóa); K48 học CD-HSSV vào thứ bảy, chủ nhật tuần 6; bắt đầu 
học văn hóa từ tuần 7. 
- Học kỳ phụ (nếu tổ chức): Từ tuần 46 đến hết tuần 52 (tùy từng khóa); KTGHK học kỳ phụ vào các ngày 
cuối tuần của tuần 50. 

Viết tắt: HK: Học kỳ; KTGHK: Kiểm tra giữa học kỳ; DT: Dự trữ; TTSP: Thực tập sư phạm; TTCN: Thực tập 
chuyên ngành; KLTN: Khoá luận tốt nghiệp; GDQP: Giáo dục Quốc phòng và An ninh; CD-HSSV: Giáo dục công 
dân học sinh, sinh viên;  
HT. NVSP: Hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp trường.
Năm học 2023 - 2024 bắt đầu từ ngày 14/8/2023.
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KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2022-2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1398/QĐ-ĐHSPHN2 ngày 22 tháng 7 năm 2022

của Hiệu trưởng Trường ĐHSP Hà Nội 2)

THÁNG 8 - 2022

I. Công tác đào tạo 
1. Tuyển sinh đại học hệ chính quy K48 năm 2022 (P. ĐT).
2. Sinh viên K45, K46, K47 cử nhân và K25 thạc sĩ học văn hóa từ 15 tháng 8 năm 2022 

(P. ĐT).
3. Xét, duyệt kết quả học tập học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho K45, K46 và K47 (P. 

ĐT).
4. Triển khai kế hoạch công tác TTSP (P. ĐT).
5. Tính giờ giảng dạy năm học 2021-2022 (P. ĐT).
6. Giảng dạy GDQP&AN cho sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (Trung tâm 

GDQP&AN).
7. Tọa đàm: Phát triển CTĐT thạc sĩ và tiến sĩ (K. GDTH). 
8. Giảng viên đăng kí giờ dạy tốt học kì I năm học 2022-2023 (K. Hóa học).
9. Sinh viên K45, K46, K47 Sư phạm Lịch sử đi học tập thực tế (K. Lịch sử).
10. Giảng viên khoa GDCT đi tập huấn chuyên môn theo lịch của Bộ GD&ĐT.
11. Tập huấn: Kỹ năng xử lý hóc dị vật cho trẻ mầm non (K. GDMN).
12. Tọa đàm: Triển khai kế hoạch đào tạo đại học và sau đại học năm học 2022-2023 theo 

hướng đáp ứng chuẩn đầu ra (K. Ngữ văn).
II. Công tác KHCN&HTQT

1. Seminar: Nâng cao năng lực thực hành cho sinh viên ngành GDQP&AN Trường 
ĐHSP Hà Nội 2 (Trung tâm GDQP&AN).

2. Seminar: Một số biện pháp cơ bản để phòng ngừa, ứng phó với các mối đe dọa an ninh 
phi truyền thống ở Việt Nam (Trung tâm GDQP&AN).

3. Ký hợp đồng thực hiện đề tài NCKH cho sinh viên năm học 2022-2023 (P. 
KHCN&HTQT).

4. Thống kê giờ NCKH năm học 2021-2022 (P. KHCN&HTQT).
5. Xuất bản Tạp chí Khoa học số 80/2022 (P. KHCN&HTQT).
6. Đoàn cán bộ sang thăm và làm việc tại Trung Quốc (P. KHCN&HTQT).
7. Tiếp nhận thông tin về tình nguyện viên người nước ngoài đến giảng dạy tại trường từ 

các tổ chức quốc tế, Văn phòng giáo dục - ĐSQ các nước, tổ chức tiếp đón (nếu có) 
(P. KHCN&HTQT).

8. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại trường năm học 2022-
2023 (P. KHCN&HTQT).

9. Seminar chuyên môn: Rèn luyện cây nuôi cấy in vitro ứng dụng cho cây su su Tam 

2022-2023
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Đảo (V. NCKH&ƯD).
10. Seminar chuyên môn: Phát triển một số giống nấm ăn và nấm dược liệu tại Viện 

NCKH&ƯD (V. NCKH&ƯD).
11. Họp Hội đồng Khoa về định hướng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác 

quốc tế năm học 2022-2023 (K. Ngữ văn).
12. Hỗ trợ thủ tục visa cho giảng viên người nước ngoài đang làm việc tại Khoa (K. Tiếng 

Trung Quốc).
13. Tổ chức seminar chuyên môn hàng tháng (K. Tiếng Trung Quốc).
14. Seminar tổ Hóa hữu cơ: Phát triển nội dung viết tài liệu giảng dạy học phần Geneal 

and hydrocarbon (phần 1) (K. Hóa học).
15. Biên soạn nội dung Chapter 1. Theory and methodology of teaching Chemistry as 

science and a subject, sách giáo trình General issues of chemical teaching methods in 
high schools (K. Hóa học).

16. Seminar tổ Phân tích: Thiết kế KHBD phần “Phương pháp chuẩn độ kết tủa”, học 
phần Các phương pháp định lượng hóa học để phát triển năng lực tự học của SV (K. 
Hóa học).

17. Seminar: Biên soạn nội dung giảng dạy chương 1 “Các khái niệm và định luật cơ bản 
của hóa học” và chương 2 “Cấu tạo nguyên tử và bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa 
học”, học phần Hóa học đại cương 1 bằng Tiếng Anh (K. Hóa học).

18. Seminar: Vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học bài 
“Liên kết hóa học” của chuyên đề học tập “Cơ sở hóa học” môn Hóa học 10 để phát 
triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh (K. Hóa học).

19. Tập huấn về sử dụng sách giáo khoa môn Khoa học tự nhiên 7 (K. Hóa học).
20. Tập huấn chuyên môn: Kỹ thuật vận hành bộ chiết Shoxhlet (K. Hóa học).
21. Seminar chuyên môn khoa Toán: Giải tích-Toán ứng dụng, Hình học-Đại số (K. Toán).
22. Seminar các chuyên ngành Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rắn, Vật lý đại cương, Phương 

pháp dạy học Vật lý (K. Vật lý).
23. Seminar chuyên môn: Xây dựng chủ đề STEM chế tạo mô hình hệ bài tiết nước tiểu 

ở người (K. Sinh-KTNN).
24. Seminar chuyên môn: Định hướng xây dựng một số chủ đề STEM cho học phần Thực 

hành Động vật học (K. Sinh-KTNN).
25. Seminar chuyên môn: Vận dụng kĩ thuật dạy học khăn trải bàn, kĩ thuật phòng tranh 

và kĩ thuật XYZ trong dạy học một số học phần trong CTĐT Sư phạm Sinh học (K. 
Sinh-KTNN).

26. Seminar chuyên môn: Kết quả đề tài cơ sở ưu tiên: Nghiên cứu xử lý nước bằng vật 
liệu keo tụ sinh học chiết xuất từ hạt dưa hấu (K. Sinh-KTNN).

27. Seminar: Xây dựng câu hỏi đánh giá năng lực trong môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam (K. GDCT)

28. Seminar: Tổng quan về bệnh tự kỷ và các phương pháp điều trị bệnh tự kỷ phổ biến 
trên thế giới (K. GDMN).

29. Hội thảo khoa học thanh niên Khoa Toán, Trường ĐHSP Hà Nội 2 - Viện Toán học 

-ĐHKHTN, ĐHQG Hà Nội (K. Toán).
III. Công tác tổ chức - thi đua

1. Họp đánh giá, phân loại chất lượng đơn vị và viên chức năm học 2021-2022 (P. TC-
HC).

2. Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường bình xét các danh hiệu thi đua, khen 
thưởng năm học 2021-2022 (P. TC-HC).

3. Hoàn thiện hồ sơ, trình Bộ GD&ĐT công nhận các danh hiệu: Tập thể Lao động xuất 
sắc, Bằng khen của Bộ GD&ĐT và khen thưởng bậc cao (P. TC-HC).

4. Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm học 2022-2023 (P. TC-HC).
5. Triển khai thí điểm đánh giá viên chức theo vị trí việc làm (P. TC-HC).
6. Viên chức, người lao động đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm học 2022-2023.
7. Xây dựng kế hoạch định hướng KTX chuyển sang mô hình tự chủ (Ban QLKTX).
8. Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, 

dạy và học”, chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập trường, 45 năm thành lập tại Xuân 
Hòa.

IV. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, tài chính
1. Chuẩn bị cơ sở vật chất đón sinh viên trở lại Trường học trực tiếp (P. QTĐS)
2. Sửa chữa nhỏ tại giảng đường (Các vị trí bị bong rộp, trần phòng học, gia cố giàn hoa 

sau giảng đường…) (P. QTĐS).
3. Nghiệm thu, quyết toán Gói thầu Cải tạo, nâng cấp, lắp dựng nhà để xe, phòng trực 

bảo vệ tại Ký túc xá sinh viên khu B (P. QTĐS).
4. Hoàn thiện các hạng mục hàng rào, Nhà bảo vệ; ngăn chia phòng làm việc tại Nhà 

điều hành (P. QTĐS).
5. Báo cáo ý tưởng xây dựng Phòng Truyền thống của Trường. 
6. Hoàn thành báo cáo công khai tài chính năm 2021, tình hình thu, chi kinh phí hoạt 

động 6 tháng đầu năm 2022 (Trung tâm GDQP&AN). 
7. Chuẩn bị cơ sở vật chất phòng ở đón sinh viên K48 vào ở KTX (Ban QLKTX SV).
8. Chuẩn bị cơ sở vật chất đón sinh viên nhập học. 
9. Kiểm tra, rà soát, sữa chữa các thiết bị thuộc các phòng thí nghiệm tại khoa Sinh-

KTNN (K. Sinh - KTNN).
10. Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị âm thanh, máy chiếu khu vực giảng đường phục vụ Học 

kỳ I năm học 2022-2023 (V. CNTT).
11. Kiểm tra, bảo dưỡng, cài đặt phần mềm hệ thống máy tính trên các phòng thực hành 

máy tính nhà A4 phục vụ Học kỳ I năm học 2022-2023 (V. CNTT).
12. Kiểm tra, rà soát và đề xuất bổ sung cơ sở vật chất cho các phòng thí nghiệm tại khoa 

Vật lý (K. Vật lý).
V. Công tác khảo thí và đảm bảo chất chất lượng giáo dục

1. Kiểm tra giữa kỳ, thi kết thúc học phần học kỳ phụ năm học 2021-2022 (các đơn vị 
đào tạo, P. ĐT). 

2. Triển khai kế hoạch xây dựng, bổ sung, điều chỉnh ngân hàng đề thi học phần đào tạo 
đại học hệ chính quy, học kỳ 1 (TT. KT&ĐBCLGD).
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3. Rà soát việc thực hiện cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo chưa đăng ký đánh 
giá ngoài đã hoàn thành tự đánh giá (TT. KT&ĐBCLGD).

4. Xây dựng và triển khai kế hoạch thu thập ý kiến phản hồi về chương trình bồi dưỡng 
giáo viên (TT. KT&ĐBCLGD).

5. Triển khai các hoạt động chuẩn bị đánh giá ngoài chất lượng giáo dục nhà trường (TT. 
KT&ĐBCLGD).

6. Triển khai đánh giá, tổng kết Kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2017-
2022, tầm nhìn 2030.

7. Đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên K44 theo chuẩn đầu ra đợt 4 (P. ĐT).
VI. Công tác sinh viên

1. Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học cho K46 và K47 (tuần 1 và tuần 2, không 
lấy vào quỹ thời gian học văn hóa) (P. CTCT-HSSV).

2. Hội nghị Hiệu trưởng đối thoại với đại diện sinh viên (P. CTCT-HSSV).
3. Tổ chức tiếp xúc với đại diện sinh viên ở KTX (Ban QLKTX SV).
4. Cuộc thi viết chính luận về: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác 

các quan điểm sai trái, thù địch” dành cho sinh viên (K. GDCT).
5. Tổ chức tiếp xúc với đại diện sinh viên ở KTX (Ban QLKTX SV).
6. Xét duyệt kế hoạch hoạt động năm học 2022-2023 và triển khai hoạt động của các 

CLB (CLB Tiếng Anh, CLB Truyền thông, CLB STEM, CLB Vật lí phổ thông).
7. Tổ chức cuộc thi “Sinh viên Vật lý với ý tưởng khởi nghiệp 2022” (K. Vật lý).

VII. Công tác đoàn thể
Công đoàn

1. Dự Hội nghị tổng kết công tác năm học 2021-2022.
2. Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ công đoàn nhiệm 2023-2028.
3. Xây dựng kế hoạch Đại hội công đoàn bộ phận và Đại hội Công đoàn trường nhiệm 

kỳ 2023-2028.
Đoàn Thanh niên, Hội SV

1. Đại hội chi đoàn, chi hội khóa K45, K46, K47 nhiệm kỳ 2022-2023. 
2. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XX, nhiệm 

kỳ 2022-2024.
3. Chương trình tình nguyện Tiếp sức đến trường năm 2022.

VIII. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát
1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp hành chính, công tác dạy và học trong 

Trường; 
2. Hiệu trưởng tiếp công dân tại phòng họp 1 nhà A2; viên chức phòng Thanh tra tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại phòng 1.01 nhà A4 theo 
Nội quy tiếp công dân của Trường. 

IX. Công tác khác 
1. Hoạt động kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2022) và chào 

mừng năm học mới.
2. Đề xuất bổ sung cơ sở vật chất (Thư viện).

3. Bổ sung nguồn học liệu phục vụ các chương trình đào tạo (Thư viện).
4. Hoạt động truyền thông hướng tới Kỉ niệm 25 năm thành lập khoa Giáo dục Tiểu học. 
5. Hoạt động truyền thông về năm học mới (K. Ngữ văn).
6. Hoạt động truyền thông về 55 năm thành lập trường (K. Ngữ văn).
7. Tổng vệ sinh môi trường khu KTX.
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THÁNG 9 - 2022

I. Công tác đào tạo
1. Duyệt nguyện vọng học ngành 2 đối với sinh viên K47 (P. ĐT). 
2. Triển khai kế hoạch công tác TTSP đợt 1 cho K46 (P. ĐT).
3. Tuyển chọn, tập huấn trưởng, phó đoàn TTSP (P. ĐT, V. NCSP).
4. Xét công nhận tốt nghiệp đại học đợt 3 năm 2022 (P. ĐT).
5. Triển khai khóa luận tốt nghiệp cho K45 (P. ĐT và các đơn vị đào tạo).
6. Sinh viên K48 tựu trường (P. ĐT và các đơn vị đào tạo).
7. Giảng dạy GDQP&AN sinh viên Trường Đại học FPT (Trung tâm GDQP&AN).
8. Tập huấn kỹ năng “Xây dựng kế hoạch bài dạy nhằm phát triển năng lực học sinh” 

cho sinh viên K46 (V. NCSP).
9. Sinh viên K46, K47 Sư phạm Lịch sử đi học tập thực tế tại Cao Bằng, Thái Nguyên, 

Tuyên Quang (K. Lịch sử).
10. Tọa đàm «Sinh viên Ngữ văn K48 với kĩ năng học tập hiệu quả» (K. Ngữ văn).
11. Sinh viên K47 hoạt động trải nghiệm tại các vùng văn hóa dân gian (K. Ngữ văn).
12. Sinh viên K45, K46, K47 GDCD đi học tập, thực tế tại Miền Trung (K. GDCT).
13. Hội nghị học tập (K. GDMN, K. Ngữ văn, K. Lịch sử).
14. Sinh viên K46 Khoa GDMN đi thực tế học tập tại Hạ Long (K. GDMN). 
15. Tập huấn - bồi dưỡng “Phương pháp tiếp cận với các hoạt động của trường MN khi 

giảng viên xuống cơ sở theo đợt thực tập của sinh viên” (K. GDMN).
II. Công tác KHCN&HTQT

1. Seminar: Nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của sinh viên khi tham gia mạng xã hội 
(Trung tâm GDQP&AN).

2. Seminar: Một số biện pháp đấu tranh chống thông tin xấu độc trên không gian mạng 
cho sinh viên ngành GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Trung tâm GDQP&AN). 

3. Triển khai đăng kí nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh năm 2023 (P. 
KHCN&HTQT)

4. Gia hạn visa cho người nước ngoài đến công tác và học tập tại trường (P. KHCN&HTQT).
5. Phối hợp với Phòng Đào tạo, các khoa đào tạo thực hiện kí hợp đồng giảng dạy 

cho giáo viên người nước ngoài diện hợp đồng làm việc/ hợp đồng thỉnh giảng (P. 
KHCN&HTQT).

6.  Seminar chuyên môn: Tiềm năng ứng dụng vi tảo Spirulina (V. NCKH&ƯD).
7.  Seminar chuyên môn: Điện gió trục đứng và một số ứng dụng quy mô nhỏ (V. 

NCKH&ƯD).
8. Tổ chức seminar chuyên môn hàng tháng (K. Tiếng Trung Quốc).
9. Seminar chuyên môn tổ Toán và PPDH Toán (K. GDTH).
10. Tập huấn về sử dụng sách giáo khoa môn Hóa học 10 (K. Hóa học).
11. Semina tổ PPDH: Biên soạn nội dung Chapter 3. Content of teaching chemistry in 

high schools, sách giáo trình General issues of chemical teaching methods in high 

schools (K. Hóa học). 
12. Seminar tổ Hữu cơ: Phát triển nội dung viết tài liệu giảng dạy học phần Geneal and 

hydrocarbon (phần 2) (K. Hóa học). 
13. Seminar tổ HL-MT: Nghiên cứu cấu trúc của PbO2 trong chất điện li keo bằng phương 

pháp quét thế tuần hoàn (K. Hóa học).
14. Seminar tổ Phân tích: Nghiên cứu tính chất quang của vật liệu CAO:Cr3+ phát xạ đỏ/ 

đỏ xa (K. Hóa học).
15. Seminar tổ VC-ĐC: Tìm hiểu về thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành cho nội chương 

“Hydrogen-Oxygen-Water” của môn Hóa phi kim (K. Hóa học).
16. Hội thảo “Xây dựng mô hình kết nối, đồng hành giữa giảng viên Khoa Lịch sử của 

Trường ĐHSP Hà Nội 2 với giáo viên ở các trường phổ thông” (K. Lịch sử).
17. Hội thảo “Xây dựng mô hình kết nối, đồng hành giữa giảng viên Khoa Lịch sử của 

Trường ĐHSP Hà Nội 2 với giáo viên ở các trường phổ thông” (K. Lịch sử).
18. Tọa đàm về thơ với nhóm thơ Facebach (K. Ngữ văn).
19. Seminar chuyên môn khoa Toán: Giải tích-Toán ứng dụng, Hình học-Đại số, Phương 

pháp dạy học môn Toán.
20.  Xuất bản tạp chí toán học và sinh viên (K. Toán).
21.  Seminar các chuyên ngành: Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rắn, Vật lý đại cương, Phương 

pháp dạy học Vật lý (K. Vật lý).
22.  Seminar: Hình thành, phát triển năng lực sư phạm cho sinh viên Trường ĐHSP Hà 

Nội 2 trong quá trình dạy học Bộ môn Tâm lí học (BM TLGD).
23. Tập huấn chuyên môn: Thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục STEM tiếp cận chuẩn 

quốc tế (HĐGD STEM).
24. Seminar chuyên môn: Tổng quan về vật liệu sinh học và ứng dụng (K. Sinh-KTNN).
25.  Hội thảo khoa học: Đánh giá kết quả học tập của sinh viên khoa Sinh - KTNN: Thực 

trạng và giải pháp (K. Sinh-KTNN).
26. Seminar chuyên môn hàng tháng (K. Tiếng Anh).
27. Seminar: Thời cơ và thách thức của sinh viên Sư phạm trong bối cảnh hiện nay (K. 

GDCT).
28. Seminar: Thiết kế bài học định hướng thời gian cho trẻ mẫu giáo (K. GDMN).
29. Seminar: Giáo dục thẩm mỹ cho trẻ mẫu giáo thông qua hoạt động âm nhạc (K.GDMN).
30. Hội thảo khoa học: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp xanh và thông 

minh (V. NCKH&ƯD).
III. Công tác tổ chức - thi đua

1. Hội nghị viên chức các đơn vị.
2. Đăng ký các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 (P. TC-HC).
3. Tổng hợp và xây dựng Kế hoạch cho Hội nghị viên chức Trường lần thứ 41 (P. TC-

HC).
4. Tổ chức đánh giá thí điểm viên chức theo vị trí việc làm.
5. Tổ chức tham quan, học tập mô hình tổ chức, quản lý của một số trường đại học.

IV. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, tài chính
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1. Triển khai lắp đặt rèm, ghế Hội trường, màn hình LED, Phòng Truyền thống tại Nhà 
điều hành.

2. Chuyển phòng làm việc của một số đơn vị từ nhà A2, A4 sang Nhà điều hành.
3. Trang bị cơ sở vật chất cho Nhà giáo sư và chuyển phòng ở của chuyên gia nước ngoài 

từ nhà 10 sang Nhà giáo sư.
4. Hoàn thiện hồ sơ quyết toán Nhà điều hành.
5. Chuẩn bị cơ sở vật chất đón sinh viên K48 nhập học (P. QTĐS).
6. Thực hiện cơ chế tự chủ thí điểm tại các đơn vị: Ban QLKTX Sinh viên và Viện 

NCKH&ƯD.
7. Chi tiền quà ngày 02/9 (P. TV).
8. Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị thuộc các dự án tại Viện NCKH&ƯD 

(V. NCKH&ƯD).
9. Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị phát sóng không dây toàn trường (lần 1) (V. CNTT).

V. Công tác khảo thí và đảm bảo chất chất lượng giáo dục
1. Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng các CTĐT sau tự đánh giá (TT. KT&ĐBCLGD).
2. Triển khai cải tiến chất lượng giáo dục Trường sau tự đánh giá (TT. KT&ĐBCLGD).
3. Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng các chương trình đào tạo Sư phạm Ngữ văn, 

Sư phạm Toán học, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Mầm non (sau đánh giá ngoài) (TT. 
KT&ĐBCLGD).

4. Đánh giá ngoài các CTĐT: Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Chính trị, 
Giáo dục Tiểu học (TT. KT&ĐBCLGD).

VI. Công tác sinh viên
1. Đón tân sinh viên K48 nhập học (P. CTCT-HSSV).
2. Tuần sinh hoạt Công dân - HSSV đầu khoá học cho K48 (P. CTCT-HSSV).
3. Xét duyệt kết quả rèn luyện học kỳ 2, năm học 2021-2022 (P. CTCT-HSSV).
4. Xét duyệt học bổng khuyến khích học tập học kỳ 2, năm học 2021-2022 (P. CTCT-

HSSV).
5. Cuộc thi “Sinh viên HPU2 với ý tưởng khởi nghiệp”, lần thứ 5 (P. CTCT-HSSV).
6. Hội nghị Trưởng khoa đối thoại với đại diện sinh viên (P. CTCT-HSSV).
7. Sinh viên K45 đi thực tế (K. Tiếng Trung Quốc).
8. Làm thủ tục đăng ký tạm trú cho sinh viên K48 ở KTX (Ban QLKTX SV).
9. Chia sẻ kinh nghiệm với sinh viên năm 3, 4: Dạy học có sự hỗ trợ của CNTT (Ban 

QLKTX SV).
10. Toạ đàm: Tự bảo vệ bản thân trong môi trường tập thể (Ban QLKTX SV).
11. Sinh viên mua BHYT (Trạm Y tế).
12. Tổ chức tiếp xúc với đại diện sinh viên ở KTX (Ban QLKTX SV).
13. Hoạt động CLB chuyên ngành: Tập huấn kỹ năng làm việc nhóm; Kinh nghiệm học 

tập các học phần thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ học (K. Ngữ văn).
14. Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Tân sinh viên” (K. Ngữ văn).
15. Tập huấn kĩ năng thiết kế video (K. Ngữ văn).
16. Sinh viên K45 tham quan và học tập thực tế tại Miền Trung (K. Toán).

17. Sinh viên K45 tham quan thực tế Miền Trung (K. Tiếng Anh).
VII. Công tác đoàn thể
Công đoàn

1. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn.
2. Kiểm tra tài chính, tài sản Công đoàn.
3. Đăng ký các danh hiệu thi đua với Công đoàn Giáo dục Việt Nam.
4. Ban Thanh tra nhân dân triển khai kế hoạch công tác năm học 2022-2023.
5. Phối hợp với chuyên môn đồng cấp và Đoàn Thanh niên tổ chức Tết Thiếu nhi.

Đoàn Thanh niên, HSV
1. Tổ chức các hoạt động Vui Tết Trung thu 2022.
2. Giới thiệu và tuyên dương thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường đại học năm 2022.
3. Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật cho sinh viên viên địa bàn thành phố Hà Nội” (Thành 

đoàn Hà Nội tổ chức).
VIII. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp hành chính, công tác dạy và học trong 
Trường; 

2. Hiệu trưởng tiếp công dân tại phòng họp 1 nhà A2, viên chức phòng Thanh tra tiếp 
công dân, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại phòng 1.01 nhà A4 theo 
Nội quy tiếp công dân của Trường. 

3. Xây dựng kế hoạch công tác Thanh tra, giám sát năm học 2022-2023 theo hướng dẫn 
của Bộ GD&ĐT và kế hoạch công tác của Trường. 

4. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra và thực hiện kế hoạch triển khai 
công tác PCTN, TC của các đơn vị có liên quan; Báo cáo Thanh tra Bộ GD&ĐT, BC 
Ban Cán sự đảng Bộ GD&ĐT về công tác thanh tra, kiểm tra, công tác PCTN, TC và 
công tác tiếp công dân 9 tháng năm 2022.

IX. Công tác khác
1. Hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Quốc khánh 2/9 và chào mừng Hội nghị viên chức 

trường lần thứ 41.
2. Bổ sung sách, báo, tạp chí Quý IV/2022.
3. Tổng vệ sinh môi trường khu KTX.
4. Giải thể thao chào mừng kỉ niệm 55 năm thành lập Trường ĐHSP Hà Nội 2 (K. 

GDTC).
5. Hoạt động Kết nối cựu cán bộ, giảng viên, sinh viên hướng tới Kỉ niệm 25 năm thành 

lập khoa Giáo dục Tiểu học (K. GDTH).
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THÁNG 10 - 2022

I. Công tác đào tạo
1. Hội nghị triển khai công tác TTSP năm học 2022-2023 (P. ĐT).
2. Sinh viên K46 cử nhân sư phạm TTSP (đợt 1) (P. ĐT và các đơn vị đào tạo). 
3. Đánh giá năng lực tiếng Anh để lựa chọn sinh viên K48 học các chương trình đào tạo 

bằng tiếng Anh (P. ĐT và các đơn vị đào tạo có liên quan).
4. Hoàn thành lịch thi học kỳ 1 (P. ĐT).
5. Xét tuyển nghiên cứu sinh K12 đợt 2 năm 2022 (P. ĐT).
6. Thạc sĩ K26 đợt 2 nhập học và học học kỳ 1 (P. ĐT).
7. Giảng dạy GDQP&AN sinh viên trường Đại học FPT (Trung tâm GDQP&AN).
8. Tập huấn kĩ năng “Tổ chức HĐTN và HĐTN, HN trong nhà trường phổ thông” cho 

sinh viên K45 (V. NCSP).
9. Tổ chức Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm cấp Khoa năm học 2022-2023 (V. NCSP).
10. Tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế cho K45, K46 (K. GDTH, K. Ngữ văn).
11. Tập huấn nghiệp vụ cho sinh viên K46 GDTH trước kì thực tập (K. GDTH).
12. Tọa đàm: Kinh nghiệm thực tập sư phạm - từ góc nhìn sinh viên (K. GDTH).
13. Hội thi NVSP cấp khoa (K. Hóa học).
14. Sinh viên K46, K47 đi thực tế sản xuất (K. Hóa học).
15. Hội thi “Người giáo viên tương lai” Số 9 (Câu lạc bộ NVSP, K. Lịch sử).
16. Hiệu trưởng và giáo viên phổ thông tập huấn nghiệp vụ cho sinh viên Sư phạm Ngữ 

văn (K. Ngữ văn).
17. Tọa đàm «Kinh nghiệm thực tập sư phạm - từ góc nhìn sinh viên» (K. Ngữ văn).
18. Hội thảo tập huấn chào mừng 55 năm thành lập trường với chủ đề «Thơ - sáng tạo và 

chuyển thể» (K. Ngữ văn).
19. Hội nghị học tập cấp khoa (K. Toán, K. GDCT, K. Hoá học, K. Tiếng Anh).
20. Thi NVSP cấp khoa (K. Toán, K. Vật lý).
21. Thi Olympic Vật lý sơ cấp cấp trường (K. Vật lý).
22. Thi Olympic Hóa học sơ cấp cấp Trường (K. Hóa học).
23. Ngày sư phạm khoa Vật lý (K. Vật lý).
24. Tọa đàm về phương pháp học tập ở đại học cho sinh viên khoa Sinh - KTNN năm học 

2022-2023 (K. Sinh - KTNN).
25. Thi Olympic Tin học cấp trường (V. CNTT).
26. Đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên K45 theo chuẩn đầu ra đợt 1 (K. Tiếng 

Anh).
27. Sinh viên K46 GDCD dự giờ dạy học môn GDCD tại trường THPT (K. GDCT).
28. Tập huấn “Cách thức tiếp cận và xây dựng đề tài nghiên cứu khoa học Giáo dục mầm 

non” (K. GDMN).
29. Hội thi khéo tay hay làm (K. GDMN).
30. Sinh viên K47 khoa GDMN đi thực tế học tập tại Ninh Bình (K. GDMN).

II. Công tác KHCN&HTQT
1. Seminar: Biện pháp quản lý sinh viên học GDQP&AN theo hình thức trực tuyến 

(Trung tâm GDQP&AN).
2. Seminar: Rèn luyện kỹ năng giảng dạy thực hành, môn “chiến thuật từng người trong 

chiến đấu” cho sinh viên ngành GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Trung tâm 
GDQP&AN).

3. Xuất bản Tạp chí Khoa học số 81/2022 (P. KHCN&HTQT).
4. Đoàn cán bộ sang thăm quan và học tập tại Úc (P. KHCN&HTQT).
5. Tổ chức dạy và thi đánh giá năng lực Tiếng Việt cho người nước ngoài (nếu có) (P. 

KHCN&HTQT).
6. Tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: Lý luận và thực tiễn triển khai chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo (phối hợp với Tạp chí Giáo 
dục) (P. KHCN&HTQT).

7. Chúc mừng ngày Quốc khánh Trung Quốc (01/10) và Ngày Quốc khánh Đài Loan 
(10/10) (P. KHCN&HTQT).

8. Seminar chuyên môn “Tiềm năng phát triển của cây nuôi cấy mô trong nông nghiệp 
và dược liệu” (V. NCKH&ƯD).

9. Seminar chuyên môn “Đánh giá ảnh hưởng của tốc độ dòng chảy và thời gian ngâm 
nước tới quá trình phát triển và sinh trưởng của cây rau muống trong hệ aquaponics” 
(V. NCKH&ƯD).

10. Tổ chức seminar chuyên môn hàng tháng (K. Tiếng Trung Quốc).
11. Semina tổ PPDH: Biên soạn nội dung Chapter 4. Methodology of teaching chemistry 

in high schools, sách giáo trình General issues of chemical teaching methods in high 
schools (K. Hóa học).

12. Seminar tổ Hữu cơ: Báo cáo sinh hoạt chuyên môn tại trường phổ thông (phần 1) (K. 
Hóa học).

13. Semina: Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập Hóa lý (Phần các nguyên lý của nhiệt 
động lực học) giúp sinh viên tự học (K. Hóa học).

14. Semina: Nghiên cứu tính chất của than hoạt tính từ vỏ cà phê với chất hoạt hoá H2O2 
(K. Hóa học).

15. Seminar tổ Phân tích: Thiết kế tài liệu phục vụ tự học cho sinh viên sử dụng công cụ 
Microsoft Sway (phần Điện phân, học phần Các phương pháp phân tích lí hóa) (K. 
Hóa học).

16. Seminar: Biên soạn nội dung giảng dạy chương 3 “Cấu tạo phân tử và liên kết hóa 
học” và chương 4 “Liên kết và cấu trúc trong các hệ ngưng tụ”, học phần Hóa học đại 
cương 1 bằng Tiếng Anh (K. Hóa học).

17. Semina: Vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học bài 
“Năng lượng hoạt hóa của phản ứng hóa học” của chuyên đề học tập “Cơ sở hóa học” 
môn Hóa học 10 để phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh (K. 
Hóa học).

18. Seminar chuyên môn với giáo viên môn Lịch sử ở trường phổ thông (K. Lịch sử).
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19. Hội thảo chuyên đề : “Văn học và văn hóa” trong khuôn khổ hợp tác giữa Khoa Ngữ 
văn và Hội Nhà văn Việt Nam (K. Ngữ văn)

20. Seminar chuyên môn khoa Toán: Giải tích-Toán ứng dụng, Hình học-Đại số (K. Toán).
21. Seminar các chuyên ngành Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rắn, Vật lý đại cương, Phương 

pháp dạy học Vật lý (K. Vật lý).
22. Phát hành Nội san “Transaction on physics” (K. Vật lý).
23. Seminar: Một số biện pháp nâng cao năng lực tự học của sinh viên Trường ĐHSP Hà 

Nội 2 (BM TLGD).
24. Seminar: Những công dụng của kĩ năng lắng nghe trong dạy học (BM TLGD).
25. Seminar chuyên môn: Thiết kế hoạt động STEAM trong dạy trẻ mầm non (HĐGD 

STEM).
26. Seminar chuyên môn: Tổng quan về vật liệu cellulose vi khuẩn và ứng dụng (K. Sinh 

- KTNN). 
27. Seminar chuyên môn: Định hướng xây dựng một số chủ đề STEM cho học phần Thực 

tập nghiên cứu thiên nhiên (K. Sinh - KTNN).
28. Seminar chuyên môn: Tập huấn công tác Sinh hoạt chuyên môn ở trường phổ thông 

(K. Sinh - KTNN).
29. Seminar chuyên môn: Thực trạng khai thác và sử dụng lan Bọ Cạp (Arachnisannamensis 

Rolfe. J.J. Smith) và đề xuất giải pháp khai thác, phát triển bền vững nguồn gen lan 
Bọ Cạp (K. Sinh - KTNN).

30. Seminar chuyên môn: Nhân giống và nuôi cấy sinh khối sâm Ngọc Linh bằng công 
nghệ tế bào (K. Sinh - KTNN).

31. Seminar: Những kỹ năng cần thiết của SVSP (K. GDCT).
32. Seminar: Đưa Hát Xoan Phù Đức vào hoạt động nghe nhạc cho trẻ ở trường mầm non 

(K. GDMN).
33. Seminar: Sử dụng truyện tranh để phát triển trí tưởng trượng cho trẻ mầm non (K. 

GDMN).
34. Hội thảo khoa học cán bộ: Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong 

dạy học các học phần của chương trình đào tạo Cử nhân Sư phạm Hóa học theo hướng 
phát triển năng lực (K. Hóa học).

III. Công tác tổ chức - thi đua
1. Hội nghị viên chức lần thứ 41 (P. TC-HC).
2. Trình các hồ sơ đề nghị khen thưởng bậc cao: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 

Huân chương, … (P. TC-HC).
3. Xét nâng bậc lương năm 2022 (P. TC-HC).
4. Xét hết tập sự, thử việc cho các viên chức tuyển dụng năm 2021 (P. TC-HC).
5. Viên chức khám sức khỏe định kỳ (Trạm Y tế).

III. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, tài chính
1. Triển khai Công tác cấp đổi và cấp mới Giấy CNQSD đất (P. QTĐS).
2. Hoàn thành quyết toán các công trình đã đưa vào sử dụng để trình Bộ GD&ĐT phê 

duyệt (P. QTĐS).

3. Sửa chữa, chỉnh trang cơ sở vật chất chào mừng 55 năm thành lập Trường.
4. Đề xuất sửa chữa nhỏ thường xuyên KTX (Ban QLKTX SV).
5. Chi kinh phí TTSP, TTCN (đợt 1) (P. TV).
6. Chi kinh phí hỗ trợ nữ viên chức ngày 20/10 (P. TV).
7. Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị mạng, máy chủ Trung tâm dữ liệu (V. CNTT).

V. Công tác khảo thí và đảm bảo chất chất lượng giáo dục
1. Tuyển sinh trình độ thạc sĩ K26 đợt 2 năm 2022 (P. ĐT).
2. Nghiên cứu sinh K11 thi các học phần tiến sĩ (P. ĐT).
3. Kiểm tra tiếng Anh đầu vào cho K48 khối không chuyên ngoại ngữ (P. ĐT).
4. Sinh viên K45, K46, K47 cử nhân và K25 thạc sĩ kiểm tra giữa học kỳ (P. ĐT, TT. 

KT&ĐBCLGD, các đơn vị đào tạo).
5. Rà soát, điều chỉnh bổ sung đề thi/ ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá A2 học kỳ 1 

đào tạo đại học chính quy (TT. KT&ĐBCLGD).
6. Thu thập ý kiến phản hồi từ Nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo và nhu cầu 

tuyển dụng (TT. KT&ĐBCLGD).
7. Đánh giá ngoài các CTĐT: Sư phạm Sinh học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học (TT. 

KT&ĐBCLGD).
8. Xây dựng và triển khai kế hoạch thu thập ý kiến phản hồi về CTĐT và tình hình việc 

làm của cựu sinh viên (TT. KT&ĐBCLGD).
9. Triển khai xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trường giai đoạn 2023-2030, tầm 

nhìn 2045.
VI. Công tác sinh viên

1. Xét duyệt các chế độ chính sách học kỳ 1 năm học 2022-2023 cho sinh viên (P. CTCT-
HSSV).

2. Tuyển bổ sung đội văn nghệ, đội phát thanh viên năm học 2022-2023 (P. CTCT-
HSSV).

3. Ngày hội “Hiến máu tình nguyện” đợt 1, năm học 2022-2023 (P. CTCT-HSSV).
4. Thành lập mạng lưới cựu sinh viên tại các địa phương (Ban Điều hành Mạng lưới Cựu 

sinh viên, P. CTCT-HSSV).
5. Hội nghị Hiệu trưởng đối thoại với đại diện sinh viên (P. CTCT-HSSV).
6. Sinh viên ký cam kết không vi phạm ma tuý và các TNXH (P. CTCT-HSSV)
7. Hội nghị triển khai công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú năm học 2022-2023 

(P. CTCT-HSSV).
8. Kiện toàn tổ sinh viên tự quản khu vực nội trú, ngoại trú, năm học 2022-2023 (P. 

CTCT-HSSV).
9. Công tác chuẩn bị cho ngày hội KTX hướng tới kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam (Ban 

QLKTX SV).
10. Toạ đàm, trao đổi: Sinh viên sư phạm với thời đại 4.0 (Ban QLKTX SV).
11. Khám sức khỏe cho sinh viên K48 (Trạm Y tế).
12. Tổ chức tiếp xúc với đại diện sinh viên ở KTX (Ban QLKTX SV).
13. Đẩy mạnh hoạt động của các Ban liên lạc Cựu sinh viên; các hoạt động kết nối doanh 
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nghiệp, cơ sở giáo dục phục vụ cho hoạt động đào tạo, tuyển sinh, tài trợ kinh phí cho 
các quỹ hỗ trợ sinh viên (Tiểu ban văn thể, tuyên truyền; P. CTCT-HSSV; Ban liên lạc 
Cựu SV).

14. Cuộc thi “Sinh viên tiếng Trung Quốc nghiên cứu khoa học” năm 2022.
15. Tham gia “Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” 2022 (K. Tiếng Trung Quốc).
16. Hoạt động CLB chuyên ngành “Rèn kĩ năng phát âm các âm “l,n” (K. Ngữ văn).
17. Tổ chức cuộc thi “Ánh sáng soi đường” số 02 (K. GDCT ).
18. Tổ chức giải hội khỏe cấp khoa (K.Vật lý).
19. Tuyên truyền, phổ biến một số kỹ năng an toàn cho sinh viên K48 ở nội trú (Ban 

QLKTX SV).
20. Cuộc thi ảnh “Tân sinh viên K48 khoa Ngữ văn”.

VII. Công tác đoàn thể 
Công đoàn

1. Tiếp tục các phong trào thi đua.
2. Liên hoan văn hóa nghệ thuật chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.
3. Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức Hội nghị viên chức trường năm 2022.
4. Hoạt động công đoàn “Tuần lễ áo dài” chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 (K. 

Ngữ văn)
Đoàn Thanh niên, HSV

1. Chương trình Triển khai công tác Đoàn - Hội năm học 2022 - 2023 và Triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHSP Hà Nội 2 
lần thứ XX, nhiệm kỳ 2022-2024.

2. Chương trình “Nhắn gửi yêu thương năm 2022” chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam.
VIII. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp hành chính, công tác dạy và học trong 
Trường; 

2. Hiệu trưởng tiếp công dân tại phòng họp 1 nhà A2, viên chức phòng Thanh tra tiếp 
công dân, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại phòng 1.01 nhà A4 theo 
Nội quy tiếp công dân của Trường. 

3. Kiểm tra bài thi học phần học kỳ 2 năm 2021-2022.
4. Kiểm tra, giám sát thi tuyển sinh SĐH (đợt 2) năm 2022.

IX. Công tác khác: 
1. Tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023 (P. ĐT)
2. Hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), Ngày 

Phụ nữ Việt Nam 20/10.
3. Thư viện cho mượn tài liệu phục vụ TTSP.
4. “Ngày hội tiếng Trung” (K. Tiếng Trung Quốc).
5. Tập huấn nghiệp vụ PCCC-CNCH cho đội PCCC-CNCH Nhà trường (Ban Bảo vệ).
6. Tổng vệ sinh môi trường khu KTX.
7. Hoạt động truyền thông: Những cựu sinh viên thành đạt của khoa GDTH (hướng tới 

Kỉ niệm 25 năm thành lập khoa Giáo dục Tiểu học).

8. Tổ chức diễn đàn trao đổi kinh nghiệm TTSP (CLB NVSP khoa Hóa học).
9. Chuyên đề: Lời khuyên cho giáo sinh thực tập (CLB NVSP khoa Hóa học).
10. Tổ chức Hội thi Nuôi tinh thể (CLB Hóa học).
11. Sinh viên K46 khoa Hóa học dự giờ tại trường THPT Xuân Hòa.
12. Tập huấn kĩ năng viết bài truyền thông (K. Ngữ văn).
13. Sinh viên K46, K47 khoa Vật lý dự giờ tại trường phổ thông.
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THÁNG 11 - 2022

I. Công tác đào tạo
1. Kiểm tra công tác TTSP K46 đợt 1 (P. ĐT).
2. Thành lập các ban/tổ chuẩn bị thi học kỳ 1.
3. Giảng viên sinh hoạt chuyên môn ở trường phổ thông và mầm non (P. ĐT).
4. Triển khai kế hoạch công tác TTSP đợt 2, TTCN đợt 1, đợt 2 cho K45 (P. ĐT).
5. Hoàn thành thời khóa biểu học kỳ 2 (P. ĐT).
6. Sinh viên K45, K46, K47 đăng ký học các học phần học kỳ 2 (P. ĐT).
7. Nghiên cứu sinh K12 đợt 2 năm 2022 nhập học (P. ĐT).
8. Hoàn thành lịch thi học kỳ 1 Thạc sĩ K25 (P. ĐT, các đơn vị đào tạo).
9. Hoàn thành thời khóa biểu học kỳ 2 thạc sĩ K26 (đợt 1) và cho học viên đăng ký học 

tập (P. ĐT).
10. Giảng dạy GDQP&AN sinh viên Trường Đại học Tài chính Ngân hàng (Trung tâm 

GDQP&AN).
11. Hội nghị học tập sinh viên ngành GDQP&AN (Trung tâm GDQP&AN). 
12. Tổ chức Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp trường năm học 2022-2023 (V. NCSP).
13. Hội nghị học tập (K. GDTH).
14. Hội thi Olympic các môn khoa học (K. GDTH).
15. Hội thảo khoa học của giảng viên (Kỉ niệm 25 năm thành lập khoa Giáo dục Tiểu học).
16. Ngày sư phạm (K. Hóa học).
17. Tổ chức thi Olympic Hóa học chuyên ngành cấp Trường (K. Hóa học). 
18. Sinh viên K48 SP Lịch sử tham quan học tập tại Hà Nội (K. Lịch sử).
19. Hội thi NVSP khoa Lịch sử (K. Lịch sử).
20. Tuần Nghiệp vụ sư phạm khoa Ngữ văn năm học 2022-2023 (K. Ngữ văn).
21. Sinh viên K47 Sư phạm Sinh học học tập, tham quan tại Bảo tàng sinh vật - Trường 

ĐHSP Hà Nội và Vườn thú Thủ Lệ, Hà Nội (K. Sinh - KTNN).
22. Ngày hội sư phạm khoa Sinh - KTNN (Hội thi NVSP cấp khoa) (K. Sinh - KTNN).
23. Hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa (K. Tiếng Anh).
24. Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm cấp Khoa (K. GDMN).
25. Tập huấn - bồi dưỡng “Một số vấn đề đổi mới của hoạt động mỹ thuật trong trường 

MN hiện nay” (K. GDMN).
II. Công tác KHCN&HTQT

1. Seminar: Nâng cao ý thức trách nhiệm của sinh viên trong phòng chống một số loại tội 
phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác (Trung tâm GDQP&AN).

2. Seminar chuyên môn: Một số biện pháp nâng cao chất lượng bắn súng ngắn K54 cho 
sinh viên ngành GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Trung tâm GDQP&AN).  

3. Tuyển chọn các công trình tham gia Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 
năm 2022 (P. KHCN&HTQT).

4. Seminar chuyên môn: Các yêu cầu, ý tưởng buồng rèn luyện cây nuôi cấy mô (V. 

NCKH&ƯD).
5. Seminar tổ PPDH: Biên soạn nội dung Chapter 5. Organizational form of teaching 

chemistry in high schools, sách giáo trình General issues of chemical teaching methods 
in high schools (K. Hóa học).

6. Seminar tổ Hữu cơ: Phát triển nội dung viết tài liệu giảng dạy học phần Derivatives of 
Hydrocarbons (phần 1) (K. Hóa học).

7. Seminar tổ Phân tích: Thiết kế KHBD phần “Phương pháp chuẩn độ tạo phức”, học 
phần Các phương pháp định lượng hóa học để phát triển năng lực tự học của SV (K. 
Hóa học).

8. Seminar: Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập CNXLMT (Phần Xử lý khí thải) giúp 
sinh viên tự học (K. Hóa học).

9. Seminar: Nghiên cứu xử lý amoni trong nước của vật liệu composite giữa PANi và vỏ 
quả cà phê (K. Hóa học).

10. Seminar tổ VC-ĐC: Một số vật liệu phát xạ ánh sáng đỏ và đỏ xa ứng dụng chế tạo 
LED chiếu sáng cây trồng (K. Hóa học).

11. Seminar tổ PPDH: Trao đổi chuyên môn với GV nhóm Hóa, trường THPT Xuân Hòa, 
THPT Đa Phúc: Thiết kế kế hoạch dạy học môn Hóa học 10 theo hướng phát triển 
phẩm chất, năng lực học sinh (K. Hóa học).

12. Seminar chuyên môn khoa Toán: Giải tích-Toán ứng dụng, Hình học-Đại số, Phương 
pháp dạy học môn Toán (K. Toán).

13. Hội thảo khoa học Khoa Toán chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường ĐHSP 
Hà Nội 2 (K. Toán).

14. Seminar các chuyên ngành Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rắn, Vật lý đại cương, Phương 
pháp dạy học Vật lý (K. Vật lý).

15. Hội thảo khoa học Khoa Vật lý chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường ĐHSP 
Hà Nội 2 (K. Vật lý).

16. Hội thảo khoa học: Tâm lý học - Giáo dục học với việc chăm sóc sức khoẻ tinh thần 
cho giảng viên và sinh viên trong trường học (BM TLGD).

17. Seminar: Trích dẫn trong nghiên cứu khoa học (BM TLGD).
18. Seminar chuyên môn: Thiết kế hoạt động STEM trong dạy học Vật lý ở trường phổ 

thông (HĐGD STEM).
19. Seminar chuyên môn: Tổng quan về tiểu phân liposomes và ứng dụng (K. Sinh - 

KTNN). 
20. Semianr chuyên môn: Tổng quan về sinh vật chỉ thị và ứng dụng (K. Sinh - KTNN).
21. Seminar chuyên môn: Nghiên cứu mối quan hệ di truyền và vị trí phát sinh của chè 

Shan Tuyết của Việt Nam (K. Sinh - KTNN).
22. Hội nghị học tập sinh viên (V. CNTT).
23. Tham dự Hội nghị Khoa học Quốc gia về Nghiên cứu Cơ bản và Ứng dụng công nghệ 

thông tin (FAIR) (V. CNTT).
24.  Seminar chuyên môn (K. Tiếng Anh).
25. Seminar: Kinh tế số (K. GDCT).
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26. Seminar: Một số biện pháp phát triển kĩ năng nhảy dân vũ cho trẻ 5-6 tuổi (K. GDMN).
III. Công tác tổ chức - thi đua

1. Đánh giá kết quả tuyển dụng năm 2022; rà soát lại biên chế các đơn vị; lập kế hoạch 
tuyển dụng năm 2023 (P. TC-HC).

2. Tổng kết cuộc thi “Viết về Trường ĐHSP Hà Nội 2 thân yêu”; sáng tác biểu trưng 
chào mừng 55 năm thành lập Trường, 47 năm đào tạo tại Xuân Hòa.

3. Các tiểu ban rà soát các hoạt động chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường, 
47 năm đào tạo tại Xuân Hòa.

IV. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, tài chính
1. Trình Hội đồng Trường phê duyệt Kế hoạch tài chính năm 2023.
2. Quyết toán các hạng mục cải tạo sửa chữa nhỏ đã phê duyệt (P. QTĐS).
3. Hoàn thành các công việc liên quan đến tài sản sau khi kiểm kê (P. QTĐS).
4. Sửa chữa khu vực tầng hầm Hội trường 14-8 phục vụ việc đào tạo, tập luyện môn 

bóng bàn (P. QTĐS); thay thế thảm sân khẩu và một số vị trí của Hội trường 14-8.
5. Sửa chữa nhỏ một số không gian dùng chung tại Nhà 5,6,7.
6. Đề xuất sửa chữa nhỏ thường xuyên KTX (Ban QLKTX SV).
7. Chi tiền quà ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (P. TV).
8. Chuẩn bị tài chính phục vụ Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường của các đơn vị, viên 

chức, người học (P. TV).
9. Thanh toán kinh phí giờ vượt chuẩn, giờ hợp đồng năm học 2021-2022 (P. TV).
10. Nghiệm thu phòng truyền thống của Trường (Tiểu ban CSVC, P. QTĐS, P. CTCT-

HSSV).
V. Công tác khảo thí và đảm bảo chất chất lượng giáo dục

1. Sinh viên K48 kiểm tra giữa học kỳ 1 (P. ĐT, TT. KT&ĐBCLGD, các đơn vị đào tạo).
2. Đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên K45 (chuyên ngữ và không chuyên ngữ) 

theo chuẩn đầu ra đợt 1 (P. ĐT).
3. Thu thập thông tin liên hệ của sinh viên K45, học viên thạc sĩ K25 (TT. KT&ĐBCL).
4. Hoàn thành hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài các CTĐT: Sư phạm Tin học, GDQP&AN 

(TT. KT&ĐBCL).
VI. Công tác sinh viên

1. Kiểm tra nơi ở sinh viên nội trú, ngoại trú học kỳ 1, năm học 2022-2023 (P. CTCT-
HSSV)

2. Hội nghị Trưởng khoa đối thoại với đại diện sinh viên (P. CTCT-HSSV)
3. Tập huấn công tác phát thanh, năm học 2022-2023 (P. CTCT-HSSV)
4. Tập huấn nghiệp vụ cho Tổ sinh viên tự quản khu vực nội trú, ngoại trú năm học 2022-

2023 (P. CTCT-HSSV).
5. Tuyên truyền, phổ biến một số kỹ năng an toàn cho sinh viên K48 ở nội trú (Ban 

QLKTX SV).
6. Tổ chức các hoạt động của người học nội trú hướng tới ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

(Ban QLKTX SV).
7. Sinh viên K47 học Giáo dục quốc phòng - An ninh (K. Tiếng Trung Quốc, K. Tiếng 

Anh).
8. Hội thi «Tìm kiếm tài năng sinh viên» (hướng tới Kỉ niệm 25 năm thành lập khoa Giáo 

dục Tiểu học).
9. Cuộc thi ảnh “Ngày tri ân” (K. Ngữ văn).
10. Chương trình “Lời chưa nói” (K. Ngữ văn).
11. Sinh viên K45, K46, K47 tham quan học tập thực tế tại nhà máy thủy điện (K. Vật lý).

VII. Công tác đoàn thể
Công đoàn

1. Sơ kết 6 tháng cuối năm của UBKT Công đoàn.
2. Dự giờ dạy tốt giảng viên trong Trường.
3. Phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp tổng kết cuộc thi đua chào mừng 55 năm thành 

lập trường, 47 năm đào tạo tại Xuân Hòa.
4. Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11.
5. Giải thể thao Công đoàn khoa Toán mở rộng (K. Toán).

Đoàn Thanh niên, HSV
1. Chương trình Tuyên dương nhà giáo trẻ tiêu biểu năm 2022 (Thành đoàn Hà Nội tổ 

chức).
2. Chương trình Ngày Sư phạm (Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam).
3. Phát động chiến dịch tình nguyện Mùa đông ấm năm 2022.

VIII. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát
1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp hành chính, công tác dạy và học trong 

Trường; 
2. Hiệu trưởng tiếp công dân tại phòng họp 1 nhà A2, viên chức phòng Thanh tra tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại phòng 1.01 nhà A4 theo 
Nội quy tiếp công dân của Trường. 

3. Kiểm tra bài thi học phần học kỳ 2 năm 2021-2022 (tiếp tục).
IX. Công tác khác

1. Hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (P. CTCT-HSSV).
2. Hội nghị Bạn đọc năm học 2022-2023.
3. Gia hạn quyền sử dụng CSDL Proquest Central.
4. Tổng vệ sinh môi trường khu KTX.
5. Phát hành các tài liệu, ấn phẩm và tổ chức các hoạt động truyền thông về Trường (Tiểu 

ban Tuyên truyền; P. CTCT-HSSV).
6. Phát hành Nội san “Hóa học và đời sống” số 21 (K. Hóa học).
7. Cuộc thi “Người Thầy của em” (CLB NVSP khoa Hóa học).
8. Đêm hội Tiếng Anh (K. Tiếng Anh).
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THÁNG 12 - 2022

I. Công tác đào tạo
1. Triển khai học các học phần thay thế khoá luận tốt nghiệp cho K45 (P. ĐT, các đơn vị 

đào tạo).
2. Sinh viên K45 TTCN đợt 1, đợt 2 (P. ĐT).
3. Tổng kết, rút kinh nghiệm và báo cáo công tác tuyển sinh năm 2022 (P. ĐT).
4. Báo cáo tiến độ học tập của nghiên cứu sinh năm 2022 (P. ĐT).
5. Đánh giá chất lượng NCKH của nghiên cứu sinh K9 (P. ĐT).
6. Thông qua tiểu luận tổng quan của nghiên cứu sinh K10 (P. ĐT).
7. Duyệt đề cương chi tiết của nghiên cứu sinh K11 (P. ĐT).
8. Thạc sĩ K25 thông qua đề cương luận văn (P. ĐT).
9. Hoàn thành lịch thi học kỳ 1 Thạc sĩ K25 (P. ĐT, các đơn vị đào tạo).
10. Giảng dạy GDQP&AN sinh viên Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội (Trung 

tâm GDQP&AN).
11. Hội nghị học tập sinh viên Khoa GDTC.
12. Xuất bản “Nội san sinh viên nghiên cứu khoa học” Số 21 (K. Lịch sử).
13. Thi Olympic Toán sinh viên cấp trường (K. Toán).
14. Hội thi Nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa (K. GDCT).
15. Tập huấn - bồi dưỡng “ Phương pháp giáo dục Reggio Emilia” (K. GDMN).
16. Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ K27 đợt 1 năm 2023, tuyển sinh trình độ tiến sĩ 

K13 đợt 1 năm 2023 (P. ĐT).
II. Công tác KHCN&HTQT

1. Hội thảo khoa học quốc tế “Quốc tế hóa giáo dục đại học ở Châu Á năng động” phối 
hợp cùng Đại học DEAKIN, Úc, Tạp chí Giáo dục Việt Nam, Việt Nam và Hiệp hội 
các nhà nghiên cứu hàn lâm xuyên quốc gia.

2. Hội thảo khoa học cán bộ: Tổ chức dạy học kết hợp trong đào tạo giáo viên GDQP&AN 
(Trung tâm GDQP&AN).

3. Seminar: Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong “Binh thư yếu lược” của Trần Hưng Đạo 
và “Hổ trướng khu cơ” của Đào Duy Từ (Trung tâm GDQP&AN).

4.  Xuất bản Tạp chí Khoa học số 82/2022 (P. KHCN&HTQT).
5. Đăng ký đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm 2023 (đợt 2) (P. KHCN&HTQT).
6.  Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài, nhiệm vụ KH&CN các cấp năm 2021, 2022 (P. 

KHCN&HTQT).
7. Báo cáo công tác người nước ngoài học tập, công tác tại trường (P. KHCN&HTQT).
8. Kỷ niệm ngày Quốc khánh nước CHDCND Lào năm 2022 (P. KHCN&HTQT).
9. Seminar chuyên môn: Xây dựng công thức nhân nhanh chồi chuối già Nam Mỹ (V. 

NCKH&ƯD).
10. Seminar chuyên môn: Đẩy mạnh truyền thông về sản phẩm khoa học công nghệ (V. 

NCKH&ƯD).

11. Seminar chuyên môn (K. Tiếng Trung Quốc).
12. Hội nghị nghiên cứu khoa học giảng viên Khoa Tiếng Trung Quốc năm 2022.
13. Tham gia Hội thảo Quốc tế về Giáo dục đại học khu vực Châu Á (K. Tiếng Trung 

Quốc).
14. Seminar chuyên môn tổ Toán và PPDH Toán (K. GDTH).
15. Seminar chuyên môn tổ Văn - Tiếng Việt và PPDH Tiếng Việt (K. GDTH).
16. Hội thảo khoa học cán bộ: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học Hóa học 

bằng tiếng Anh (K. Hóa học).
17. Bồi dưỡng đội tuyển Olympic Hoá học tham dự Olympic sinh viên toàn quốc (K. Hóa 

học).
18. Seminar tổ Hữu cơ: Phát triển nội dung viết tài liệu giảng dạy học phần Derivatives of 

Hydrocarbons (phần 2) (K. Hóa học).
19. Seminar tổ PPDH: Thiết kế kế hoạch dạy học môn Khoa học tự nhiên 7 theo hướng 

phát triển phẩm chất, năng lực học sinh (K. Hóa học).
20. Seminar: Xây dựng ngân hàng đề thi Khoa học Tự nhiên 2 bằng Tiếng Anh (K. Hóa 

học).
21.  Seminar: Vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học bài 

“Entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs” của chuyên đề học tập “Cơ sở hóa 
học” môn Hóa học 10 để phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học 
sinh (K. Hóa học).

22. Seminar tổ Phân tích: Thiết kế video bài giảng phục vụ giảng dạy trực tuyến (các 
nguyên nhân gây sai lệch khỏi định luật Beer) (K. Hóa học).

23. Seminar: Tiếp cận và giảng dạy SGK Ngữ văn 10 (Cánh Diều, Kết nối tri thức với 
cuộc sống, Trân trời sáng tạo) đáp ứng chương trình GDPT 2018 (K. Ngữ văn)

24. Seminar chuyên môn khoa Toán: Giải tích-Toán ứng dụng, Hình học-Đại số (K. Toán).
25. Seminar các chuyên ngành Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rắn, Vật lý đại cương (K. Vật 

lý).
26. Seminar: Định hướng và giải pháp tổ chức thảo luận trực tuyến cho sinh viên Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (BM TLGD).
27. Seminar: Một số vấn đề lý luận về các phẩm chất và năng lực cốt lõi trong chương 

trình giáo dục phổ thông tổng thể (BM TLGD).
28. Seminar chuyên môn: Thiết kế hoạt động STEM trong dạy học Tin học ở trường phổ 

thông (HĐGD STEM). 
29. Seminar chuyên môn: Tổng quan về một số phương pháp phân tích ty thể (K. Sinh - 

KTNN). 
30. Seminar chuyên môn: Xây dựng chủ đề STEM dựa vào mẫu bướm (K. Sinh - KTNN).
31. Seminar chuyên môn: Vận dụng kĩ thuật mảnh ghép trong dạy học một số học phần 

trong CTĐT Sư phạm Sinh học (K. Sinh - KTNN).
32. Seminar chuyên môn: Thực trạng khai thác và sử dụng lan Thái Bình (Dendrobium 

moschatum Buch. - Ham. Sw.) và đề xuất giải pháp khai thác, phát triển bền vững 
nguồn gen lan Thái Bình (K. Sinh - KTNN).
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33. Seminar chuyên môn (K. Tiếng Anh).
34. Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: Trí tuệ Việt trong sự nghiệp chấn hưng đất nước, hiện 

thực hóa khát vọng phồn vinh, hùng cường (K. GDCT).
35. Hội thảo khoa học cấp trường: Nâng cao năng lực quan sát quá trình cho giáo viên 

trong giáo dục trẻ ở trường mầm non (K. GDMN).
36. Seminar: Một số biện pháp nâng cao năng lực của giáo viên trong việc tổ chức hoạt 

động cho trẻ làm quen với chữ viết ở trường mầm non (K. GDMN).
III. Công tác tổ chức - thi đua

1. Lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, là các nhân tố mới, gương người 
tốt, việc tốt, tích cực đổi mới, sáng tạo trong dạy và học trình Bộ GD&ĐT xét, khen 
thưởng (P. TC-HC).

2. Nhận Quyết định các danh hiệu thi đua, khen thưởng được Bộ GD&ĐT công nhận 
năm học 2021-2022 (P. TC-HC).

3. Tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường, 47 năm đào tạo tại Xuân Hòa, đón 
nhận phần thưởng cao quý của Nhà nước vào ngày 14/12/2022.

4. Kê khai tài sản, thu nhập cá nhân năm 2022 (P. TC-HC).
IV. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, tài chính

1. Kiểm kê tài sản, vũ khí, thiết bị dạy học GDQP&AN (Trung tâm GDQP&AN).
2. Báo cáo tình hình công tác đấu thầu năm 2022 (P. QTĐS).
3. Quyết toán các Dự án, gói thầu, công trình, hạng mục xây dựng, mua sắm, nâng cấp 

CSVC thuộc nguồn vốn nhà nước (P. QTĐS).
4. Thanh quyết toán các dự án hoàn thành (P. QTĐS).
5. Hoàn thiện công tác cấp đổi và cấp mới Giấy CNQSD đất (P. QTĐS).
6. Đề xuất sửa chữa nhỏ thường xuyên KTX (Ban QLKTX SV).
7. Chi kinh phí Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường của các đơn vị, viên chức, người 

học (P. TV).
8. Đăng ký quỹ lương, học bổng năm 2023 (P. TV).
9. Kiểm kê tài sản năm 2022 (P. TV).
10. Đối chiếu, thu hồi công nợ năm 2022 (P. TV).
11. Gia hạn phần mềm diệt vius và bảo dưỡng máy tính khu hành chính (V. CNTT).

V. Công tác khảo thí và đảm bảo chất chất lượng giáo dục
1. Sinh viên K45, K46 (CNKH) và K47 thi học kỳ 1 (P. ĐT). 
2. Thạc sĩ K25 thi học kỳ 3 (P. ĐT).
3. Thạc sĩ K26 (đợt 1) thi học kỳ 1; Thạc sĩ K26 (đợt 2) kiểm tra giữa học kỳ (P. ĐT).
4. Lấy ý kiến phản hồi từ người học về Chất lượng giảng dạy của giảng viên (học kì 1) 

(TT. KT&ĐBCLGD).
5. Lấy ý kiến phản hồi từ giảng viên, sinh viên về các hoạt động cải thiện môi trường 

giáo dục (TT. KT&ĐBCLGD).
6. Báo cáo kết quả kiểm định chất lượng các CTĐT và kế hoạch cải tiến, nâng cao chất 

lượng CTĐT cho Bộ GD&ĐT (TT. KT&ĐBCLGD).
7. Đánh giá ngoài chất lượng giáo dục nhà trường.

VI. Công tác sinh viên
1. Hội nghị Hiệu trưởng đối thoại với đại diện sinh viên (P. CTCT-HSSV).
2. Tổ chức tiếp xúc với đại diện sinh viên ở KTX (Ban QLKTX SV).
3. Chấm điểm rèn luyện của sinh viên ở nội trú (Ban QLKTX SV).
4. Hoạt động CLB chuyên ngành “Vua tiếng Việt”, “Giáng sinh với HPU2”. (K. Ngữ 

văn).
5. Tổ chức cuộc thi “Đại sứ truyền thông” Khoa Vật lý.

VII. Công tác đoàn thể
Công đoàn

1. Sơ kết công tác công đoàn học kỳ I năm học 2022-2023.
2. Phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập trường, 47 

năm đào tạo tại Xuân Hòa.
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

1. Ngày hội Sinh viên 5 tốt cấp thành phố (HSV TP Hà Nội tổ chức)
2. Các hoạt động chào mừng 55 năm thành lập Trường.

VIII. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát
1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp hành chính, công tác dạy và học trong 

Trường; 
2. Hiệu trưởng tiếp công dân tại phòng họp 1 nhà A2, viên chức phòng Thanh tra tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại phòng 1.01 nhà A4 theo 
Nội quy tiếp công dân của Trường. 

3. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra và thực hiện kế hoạch triển khai 
công tác PCTN, TC của các đơn vị có liên quan; Báo cáo Thanh tra Bộ GD&ĐT, BC 
Ban Cán sự đảng Bộ GD&ĐT về công tác thanh tra, kiểm tra, công tác PCTN, TC và 
công tác tiếp công dân năm 2022.

4. Kiểm tra, giám sát thi học kỳ 1 năm học 2022-2023.
IX. Công tác khác

1. Hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập Trường ĐHSP Hà Nội 2 (1967-2022)
2. Hoạt động chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 

(22/12/1944 - 22/12/2022 và 33 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 
22/12/2022).

3. Bổ sung sách, báo, tạp chí Quý I/2023.
4. Tổng vệ sinh môi trường khu KTX.
5. Chương trình: Gặp mặt kỉ niệm 25 năm thành lập khoa Giáo dục Tiểu học.
6. Ngày hội câu lạc bộ kỹ năng mềm (K. Tiếng Anh).
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THÁNG 01 - 2023

I. Công tác đào tạo
1. Hoàn thành thời khóa biểu học kỳ 2 thạc sĩ K26 (đợt 2) và cho học viên đăng ký học 

tập (P. ĐT).
2. Công tác chuẩn bị TTSP đợt 2 (P. ĐT, các đơn vị đào tạo).
3. Giảng dạy GDQP&AN sinh viên các trường Đại học Dân lập Phương Đông (Trung 

tâm GDQP&AN).
4. Hội thi Olympic giải toán tiểu học dành cho sinh viên K. GDTH.
5. Giảng viên đăng kí giờ dạy tốt học kì II năm học 2022-2023 (K. Hóa học).
6. Rà soát, chỉnh sửa ngân hàng đề thi học kì II năm học 2022-2023 (K. Hóa học).
7. Tập huấn: Giáo dục phát triển nhận thức cho trẻ mầm non (K. GDMN).
8.  Tọa đàm: Gặp gỡ nhà văn có tác phẩm trong nhà trường tiểu học (K. GDTH).
9. Hội thi Nét chữ nết người (K. GDTH).

II. Công tác KHCN&HTQT
1. Seminar: Một số nội dung trọng tâm trong giảng dạy bài “Xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân” (Trung tâm GDQP&AN).
2. Đăng ký các chương trình tình nguyện viên, trợ giảng tiếng Anh của các tổ chức quốc 

tế, đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam (P. KHCN&HTQT).
3. Báo cáo kết quả đào tạo tiếng Việt cho người nước ngoài (P. KHCN&HTQT).
4. Họp xét cấp Bảo hộ Lao động năm 2023 (P. KHCN&HTQT)
5. Seminar chuyên môn (K. Tiếng Trung Quốc).
6. Đăng ký giáo viên Tiếng Hoa năm học 2023-2024 (K. Tiếng Trung Quốc).
7. Semina: Giải pháp sinh hoạt chuyên môn hiệu quả tại trường Tiểu học của giảng viên 

(K. GDTH).
8. Seminar tổ PPDH: Tổ chức hoạt động sáng tác truyện tranh có nội dung hóa học cho 

học sinh THPT (K. Hóa học).
9. Seminar tổ Hóa hữu cơ: Báo cáo sinh hoạt chuyên môn tại trường phổ thông (phần 2) 

(K. Hóa học).
10. Seminar: Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của chất điện li keo (K. Hóa học).
11. Nghiên cứu khả năng xử lý kim loại nặng Cr(VI) và Ni(II) trong nước thải của vật liệu 

tổ hợp MnFe2O4/C từ vỏ quả cà phê (K. Hóa học).
12. Seminar tổ VC-ĐC: Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu AlPO4 pha 

tạp Eu3 (K. Hóa học).
13. Seminar: Tiếp nhận và giảng dạy loại hình kí văn học (K. Ngữ văn).
14. Seminar chuyên môn khoa Toán: Giải tích-Toán ứng dụng, Hình học-Đại số, Phương 

pháp dạy học môn Toán (K. Toán).
15. Seminar các chuyên ngành Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rẵn, Vật lý đại cương, Phương 

pháp dạy học Vật lý (K. Vật lý).
16. Phát hành Nội san “Transaction on physics” (K. Vật lý).

17. Seminar: Cách thức tổ chức các trò chơi khởi động phá băng trong dạy học (BM 
TLGD).

18. Seminar: Nghiên cứu sự chuyển đổi vai trò của giảng viên trong đào tạo trực tuyến 
(BM TLGD).

19. Seminar chuyên môn: Thiết kế hoạt động STEM trong dạy học Hóa học ở trường phổ 
thông (HĐGD STEM). 

20. Seminar chuyên môn: Vận dụng kĩ thuật sơ đồ tư duy trong dạy học một số học phần 
trong CTĐT Sư phạm Sinh học (K. Sinh - KTNN).

21. Seminar chuyên môn: Thiết kế hoạt động để giáo dục kỹ năng hợp tác và làm việc 
nhóm (K. Sinh - KTNN).

22. Seminar chuyên môn (K. Tiếng Anh).
23. Seminar: Pháp luật Việt Nam trong một số lĩnh vực (K. GDCT).
24. Seminar: Thiết  kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm STEAM cho trẻ mẫu  giáo (K. 

GDMN). 
25. Seminar: Một số biện pháp phát triển chỉ số AQ cho trẻ trong trường mầm non (K. 

GDMN).
III. Công tác tổ chức - thi đua

1. Triển khai công tác BHXH, BHYT năm 2022 (P. TC-HC).
2. Xét phụ cấp ưu đãi đứng lớp năm 2022 (P. TC-HC).
3. Xét kéo dài thời gian công tác đối với viên chức theo quy định của Chính phủ (P. TC-

HC).
4. Thành lập Ban Tết Quý Mão - 2023 (P. TC-HC): Người học nghỉ Tết Quý Mão từ 

ngày 16/01/2023 đến hết ngày 05/02/2023; Viên chức, người lao động nghỉ Tết Quý 
Mão theo quy định của Chính phủ. 

5. Lễ vinh quy Tân tiến sĩ năm Nhâm Dần (P. ĐT).
6. Các đơn vị trong Trường nộp hồ sơ, tài liệu lưu trữ năm 2022 (P. TC-HC).
7. Ban hành danh mục hồ sơ, tài liệu lưu trữ năm 2023 (P. TC-HC).
8. Tập huấn công tác quản lý sinh viên (Ban QLKTX SV).

IV. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, tài chính
1. Báo cáo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 và đề xuất kế hoạch vốn năm 

2023 (P. QTĐS).
2. Hoàn thành quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng để trình Bộ 

GD&ĐT phê duyệt (P. QTĐS).
3. Báo cáo công tác quản lý, vận hành sử dụng nhà chung cư cũ (P. QTĐS).
4. Đề xuất sửa chữa nhỏ thường xuyên KTX (Ban QLKTX SV).
5. Hoàn thành công tác kiểm kê tài sản năm 2022 (P. TV).
6. Báo cáo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 và đề xuất kế hoạch vốn năm 2023 

(P. TV).
7. Tiếp tục đối chiếu, thu hồi công nợ, khóa sổ kế toán năm 2022 (P. TV).
8. Chi trả truy lĩnh tăng lương định kỳ năm 2022 (P. TV).
9. Chi tiền quà Tết Quý Mão - 2023 cho cán bộ, viên chức (P. TV).
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V. Công tác khảo thí và đảm bảo chất chất lượng giáo dục
1. Đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên K45 (chuyên ngữ và không chuyên ngữ) 

theo chuẩn đầu ra đợt 2 (P. ĐT, các đơn vị có liên quan).
2. Thạc sĩ K25 thực hiện luận văn (P. ĐT, các đơn vị đào tạo).
3. Rà soát, biên tập, bàn giao đề thi/ ngân hàng câu hỏi thi đánh giá A3 học kỳ 1 đào tạo 

đại học chính quy (TT. KT&ĐBCLGD).
4. Xây dựng và triển khai kế hoạch tự đánh giá 02 chương trình đào tạo thạc sĩ (thuộc 

nhóm chương trình chưa triển khai tự đánh giá) (TT. KT&ĐBCLGD).
VI. Công tác sinh viên

1. Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2022-2023 (P. CTCT-HSSV).
2. Hội nghị Trưởng khoa đối thoại với đại diện sinh viên (P. CTCT-HSSV).
3. Xét nguyện vọng nội, ngoại trú, chuyển phòng, chuyển nhà (Ban QLKTX SV).
4. Tổ chức tiếp xúc với đại diện sinh viên ở KTX (Ban QLKTX SV).
5. Hoạt động CLB: Tập huấn kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin cho sinh viên (K. 

Ngữ văn).
VII. Công tác đoàn thể
Công đoàn

1. Phối hợp với chuyên môn đồng cấp chuẩn bị cho tết Quý Mão, tặng quà Tết cho công 
đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

2. Chuẩn bị đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028
Đoàn Thanh niên, Hội SV

1. Các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam 9-1.
2. Chương trình tình nguyện Mùa đông ấm năm 2022.
3. Chương trình hỗ trợ sinh viên về quê ăn Tết nguyên đán năm 2023.

VIII. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát
1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp hành chính, công tác dạy và học trong 

Trường; 
2. Hiệu trưởng tiếp công dân tại phòng họp 1 nhà A2, viên chức phòng Thanh tra tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại phòng 1.01 nhà A4 theo 
Nội quy tiếp công dân của Trường. 

3. Kiểm tra, giám sát thi và công tác chấm thi học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 (tiếp tục).
IX. Công tác khác

1. Hoạt động chào mừng kỉ niệm Ngày Truyền thống Học sinh sinh viên (09/01).
2. Thư viện cho mượn tài liệu phục vụ TTSP.
3. Gia hạn quyền sử dụng phần mềm chống đạo văn Turnitin năm 2023. 
4. Gia hạn quyền sử dụng CSDL Tạp chí tóm tắt Toán học MathSciNet.
5. Tổng vệ sinh môi trường khu KTX.
6. Ngày hội giao lưu mở (Open Day): Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam trong bối cảnh 

hội nhập (K. Ngữ văn).

THÁNG 02 - 2023

I. Công tác đào tạo
1. Sinh viên K45 TTSP đợt 2; K45 CNKH thực tập chuyên ngành đợt 2 (P. ĐT, các đơn 

vị đào tạo).
2. Xây dựng Đề án tuyển sinh đại học năm 2023 (P. ĐT).
3. Giảng dạy GDQP&AN sinh viên Trường Đại học Ngoại thương (Trung tâm 

GDQP&AN).
4. Giảng dạy GDQP&AN sinh viên Đại học Thương mại tại cơ sở Phủ Lý - Hà Nam 

(Trung tâm GDQP&AN).
5. Sinh viên K46 đi thực tế Miền Trung (K. Tiếng Anh).

II. Công tác KHCN&HTQT
1. Seminar: Nâng cao tính tích cực, chủ động của giảng viên trong tổ chức dạy học kết hợp 

môn GDQP&AN cho sinh viên Trường ĐH Thương mại tại Trung tâm GDQP&AN 
Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Trung tâm GDQP&AN).

2. Xuất bản Tạp chí Khoa học số 83/2023 (P. KHCN&HTQT).
3. Báo cáo thống kê KH&CN năm 2022 (P. KHCN&HTQT).
4. Báo cáo kết quả hoạt động KH&CN năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (P. 

KHCN&HTQT).
5. Đăng ký đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2024 (P. KHCN&HTQT).
6. Ban hành Kế hoạch triển khai đăng kí đề tài NCKH cho sinh viên năm học 2023-2024 

(P. KHCN&HTQT).
7. Seminar chuyên môn: Một số kết quả về nuôi cấy tảo xoắn spirulina (V. NCKH&ƯD).
8. Seminar chuyên môn: Một số kĩ thuật chế biến tảo xoắn spirulina (V. NCKH&ƯD).
9. Seminar chuyên môn (K. Tiếng Trung Quốc).
10. Seminar tổ VC-ĐC: Tìm hiểu về thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành cho nội chương 

“Các nguyên tố nhóm halogen” của môn hóa phi kim (K. Hóa học).
11. Hội thảo - Tập huấn chuyên môn: Phát triển sự sáng tạo từ các văn bản đơn điệu (K. 

Ngữ văn).
12. Seminar chuyên môn khoa Toán: Giải tích-Toán ứng dụng, Hình học-Đại số.
13. Seminar các chuyên ngành Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rẵn, Vật lý đại cương, Phương 

pháp dạy học Vật lý (K. Vật lý).
14. Seminar chuyên môn: Thực trạng khai thác và sử dụng lan Hài Xoắn (Paphiopedilum 

dianthum T.Tang & F.T.Wang) và đề xuất giải pháp khai thác, phát triển bền vững 
nguồn gen lan Hài Xoắn (K. Sinh - KTNN).

15.  Seminar: Sử dụng bài tập kinh tế trong dạy học Kinh tế chính trị Mác - Lênin (K. 
GDCT) .

16. Seminar: Phương pháp kể chuyện trong giáo dục Waldorf Steiner (K. GDMN).
III. Công tác tổ chức - thi đua

1. Triển khai công tác Tết Quý Mão - 2023 (P. TC-HC).
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2. Gặp mặt đầu xuân Quý Mão - 2023 và trao thưởng các danh hiệu thi đua, khen thưởng 
năm học 2021 - 2022 (P. TC-HC).

3. Gặp mặt kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 (Trạm Y tế).
4. Rà soát, chỉnh sửa Đề án vị trí việc làm.
5. Các đơn vị rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý, điều hành. 

IV. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, tài chính
1. Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư năm 2022 (P. QTĐS).
2. Tiếp tục thực hiện các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (P. QTĐS).
3. Đề xuất sửa chữa nhỏ thường xuyên KTX (Ban QLKTX SV).
4. Thu học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 (P.TV).
5. Chi kinh phí TTSP, TTCN đợt 2 (P.TV).
6. Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị âm thanh, máy chiếu khu vực giảng đường phục vụ Học 

kỳ II năm học 2022-2023 (V. CNTT).
7. Kiểm tra, bảo dưỡng, cài đặt phần mềm hệ thống máy tính trên các phòng thực hành 

máy tính nhà A4 (phục vụ Học kỳ II năm học 2022-2023) (V. CNTT).
V. Công tác khảo thí và đảm bảo chất chất lượng giáo dục

1. Sinh viên K46 (CNSP) và K48 thi học kỳ 1 (P. ĐT, TT. KT&ĐBCLGD, các đơn vị 
đào tạo).

2. Thạc sĩ K26 (đợt 1) thi kiểm tra giữa học kỳ. 
3. Triển khai kế hoạch xây dựng, bổ sung, điều chỉnh ngân hàng đề thi học phần đào tạo 

đại học hệ chính quy, học kỳ 2 (TT. KT&ĐBCLGD).
4. Thực tế, trao đổi kinh nghiệm và mở rộng hợp tác về công tác khảo thí và đảm bảo 

chất lượng với 01 đơn vị đảm bảo chất lượng thuộc các trường đại học trong nước (TT. 
KT&ĐBCLGD).

VI. Công tác sinh viên
1. Hội nghị Hiệu trưởng đối thoại với đại diện sinh viên (P. CTCT-HSSV).
2. Điều chỉnh sắp xếp phòng ở cho sinh viên nội trú học kỳ 2 (Ban QLKTX SV).
3. Cập nhật danh sách SV nội trú học kỳ 2 (Ban QLKTX SV).
4. Tổ chức tiếp xúc với đại diện sinh viên ở KTX (Ban QLKTX SV).
5. Hoạt động CLB chuyên ngành: “Tập huấn kỹ năng biên tập, chỉnh sửa video” (K. Ngữ 

văn).
VII. Công tác đoàn thể
Công đoàn

1. Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028.
2. Hoạt động văn hóa, giáo dục địa phương của đoàn viên Công đoàn khoa Ngữ văn: Về 

miền văn hóa dân gian (K. Ngữ văn).
Đoàn thanh niên
VIII. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp hành chính, công tác dạy và học trong Trường.
2. Hiệu trưởng tiếp công dân tại phòng họp 1 nhà A2, viên chức phòng Thanh tra tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại phòng 1.01 nhà A4 theo 

Nội quy tiếp công dân của Trường. 
3. Xây dựng kế hoạch triển khai công tác PCTN, TC năm 2023 theo hướng dẫn của 

Thanh tra Bộ GD&ĐT.
IX. Công tác khác

1. Hoạt động kỷ niệm: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2) và Ngày Thầy 
thuốc Việt nam (27/2).

2. Tổng vệ sinh môi trường, tổ chức diệt chuột khu vực KTX trong thời gian sinh viên 
nghỉ tết.

3. Ngày hội câu lạc bộ Tiếng Anh/Trí tuệ Ngoại ngữ (K. Tiếng Anh).
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THÁNG 3 - 2023

I. Công tác đào tạo
1. Giảng viên sinh hoạt chuyên môn ở trường phổ thông và mầm non (P. ĐT).
2. Kiểm tra công tác TTSP K45 đợt 2 (P. ĐT).
3. Thạc sĩ K26 (đợt 2) bắt đầu học kỳ 2. 
4. Xét công nhận tốt nghiệp đại học đợt 1 năm 2023 (P. ĐT).
5. Xét, duyệt kết quả học tập học kỳ 1, năm học 2022-2023 (P. ĐT).
6. Giảng dạy GDQP&AN sinh viên Trường Đại học Ngoại thương và Trường Cao đẳng 

Việt - Hàn (Trung tâm GDQP&AN).
7. Tập huấn xây dựng và thiết kế kế hoạch giáo dục cho sinh viên (V. NCSP).
8. Sinh viên Khoa GDTC đi tham quan học tập (K. GDTC).
9.   Hội thi Khéo tay hay làm (K. GDTH).
10. Tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế cho K47 GDTH .
11. Tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế miền Trung cho K46 GDTH.
12. Sinh viên K46, K47 khoa Hóa học dự giờ tại Trường THPT Xuân Hòa.
13. Chương trình “Sân chơi sử học số 26” (K. Lịch sử).
14. Hoạt động ngoại khóa thể loại: Một ngày với nghệ thuật  (K. Ngữ văn).
15. Chương trình Vui học ngôn ngữ (K. Ngữ văn).
16. Thi Olympic tiếng Anh sinh viên không chuyên lần thứ 4 (K. Tiếng Anh).
17. Chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2023 của khoa GDCT.
18. Chương trình Rung chuông vàng (K. GDMN).
19.  Sinh viên K45 Khoa GDMN đi thực tế học tập tại Miền Trung (K. GDMN). 
20. Sinh viên K46, K47 khoa Vật lý dự giờ tại trường phổ thông.

II. Công tác KHCN&HTQT
1. Seminar: Một số vấn đề cần lưu ý khi giảng dạy bài: Phòng chống chiến lược “diễn 

biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam 
(Trung tâm GDQP&AN). 

2. Seminar: Bồi dưỡng phương pháp học tập các môn khoa học xã hội và nhân văn cho 
sinh viên ngành GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Trung tâm GDQP&AN).

3. Xây dựng kế hoạch đăng kí thực hiện đề tài và Kế hoạch tổ chức xét Giải thưởng Sinh 
viên NCKH năm 2023 (P. KHCN&HTQT).

4. Seminar chuyên môn: Ảnh hưởng của ánh sáng tới quá trình rèn luyện cây nuôi cấy 
mô (V. NCKH&ƯD).

5. Seminar chuyên môn (K. Tiếng Trung Quốc).
6. Seminar chuyên môn tổ Toán và PPDH Toán (K. GDTH).
7. Seminar: Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực trong môn 

Hóa học 10 (K. Hóa học).
8. Seminar: Công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh trong 

hoạt động sáng tác truyện tranh có nội dung hóa học (K. Hóa học).

9. Seminar tổ Hữu cơ: Hợp chất tự nhiên và các hợp chất dẫn đường (K. Hóa học).
10. Seminar: Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập Hóa lý (Phần Hóa lý dung dịch) giúp 

sinh viên tự học (K. Hóa học).
11. Seminar: Nghiên cứu xử lý amoni trong nước của than hoạt tính từ vỏ quả cà phê (K. 

Hóa học).
12. Seminar tổ Phân tích: Xây dựng bản đặc tả và ngân hàng đề A3 môn: Cân bằng ion 

trong dung dịch cho K47 (K. Hóa học).
13. Seminar: Mối liên hệ giữa mạch nội dung phần Kiến thức cơ sở hóa học chung (Chương 

trình 2018) và các học phần Hóa học đại cương của CTĐT Cử nhân Sư phạm Hóa học 
(K. Hóa học).

14. Seminar: Vận dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực trong dạy học 
chuyên đề học tập “Hóa học trong việc phòng chống cháy nổ” môn Hóa học 10 để 
phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh (K. Hóa học).

15. Hội thảo - Tập huấn: Xây dựng nhóm nghiên cứu khoa học trong sinh viên (K. Ngữ 
văn)

16. Seminar các chuyên ngành Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rẵn, Vật lý đại cương, Phương 
pháp dạy học Vật lý (K. Vật lý).

17. Seminar “Một số vấn đề về chương trình rèn luyện Đội viên trong nhà trường phổ 
thông” (BM TLGD).

18. Hội thảo khoa học cấp trường “Thiết kế và tổ chức hoạt động giáo dục STEM ở trường 
phổ thông” (HĐGD STEM).

19. Seminar chuyên môn “Định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực vật liệu nano sinh học” 
(K. Sinh - KTNN).

20. Seminar chuyên môn “Định hướng viết tập bài giảng Giải phẫu học người bằng tiếng 
Anh” (K. Sinh - KTNN).

21. Seminar chuyên môn “Vận dụng kĩ thuật KWL và kĩ thuật đặt câu hỏi trong dạy học 
một số học phần trong CTĐT Sư phạm Sinh học” (K. Sinh - KTNN).

22. Seminar chuyên môn “Thiết kế hoạt động để giúp học sinh trung học hòa nhập cộng 
đồng, tham gia hoạt động xã hội” (K. Sinh - KTNN).

23. Hội thảo khoa học viên chức năm học 2022-2023 “Triển khai nghiên cứu và giảng dạy 
sinh học trong điều kiện hậu COVID-19” (K. Sinh - KTNN).

24. Seminar “Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người mới XHCN” (K. GDCT).
25. Seminar: “Sử dụng một số trò chơi nhằm nâng cao tính sáng tạo qua hoạt động tạo 

hình cho trẻ 4-5 tuổi” (K. GDMN).
26. Seminar: “Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non thông qua đồng dao” (K. GDMN).

III. Công tác tổ chức - thi đua
1. Quyết toán BHXH, BHYT quý I/2023.
2. Gặp mặt kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam 27/3 (K. GDTC).
3. Triển khai xây dựng Kế hoạch công tác, Kế hoạch giảng dạy năm học 2023-2024.

IV. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, tài chính
1. Kiểm tra, thống kê thiết bị điện, nước khu Hiệu bộ; khu Giảng đường; khu tập thể cán 
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bộ; khu sân vườn và khu KTX sinh viên phục vụ kế hoạch sửa chữa hè (P. QTĐS).
2. Báo cáo Quyết toán vốn xây dựng cơ bản năm 2022 (P. QTĐS).
3. Công tác kiểm kê tài sản năm 2023 (P. QTĐS).
4. Đề xuất sửa chữa nhỏ thường xuyên KTX (Ban QLKTX SV).
5. Hoàn thành báo cáo tài chính năm 2022 nộp Bộ GD&ĐT (P. TV).
6. Thực hiện quyết toán thuế năm 2022 (P. TV).
7. Chi tiền hỗ trợ nữ viên chức ngày 8/3 (P. TV).
8. Kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị thuộc các dự án tại Viện NCKH&ƯD

V. Công tác khảo thí và đảm bảo chất chất lượng giáo dục
1. Sinh viên K46 (CNKH) và K47 kiểm tra giữa học kỳ (P. ĐT).
2. Thạc sĩ K26 (đợt 2) kiểm tra học kỳ 1 (P. ĐT).
3. Đánh giá ngoài các CTĐT: Sư phạm Tin học, GDQP&AN.
4. Tiếp tục các hoạt động khảo thí và ĐBCLGD đã triển khai theo kế hoạch.

VI. Công tác sinh viên
1. Xét duyệt kết quả rèn luyện, học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2022-

2023 (P. CTCT-HSSV).
2. Hội nghị Trưởng khoa đối thoại với đại diện sinh viên (P. CTCT-HSSV).
3. Thành lập mạng lưới cựu sinh viên tại các địa phương (Ban Điều hành Mạng lưới Cựu 

sinh viên, P. CTCT-HSSV).
4. Tập huấn - Bồi dưỡng kỹ năng truyền thông và văn hoá sử dụng mạng xã hội cho sinh 

viên (P. CTCT-HSSV).
5. Tổ chức tiếp xúc với đại diện sinh viên ở KTX.
6. Cuộc thi “Tài năng Hán ngữ” năm 2023 (K. Tiếng Trung Quốc).
7. Sinh viên K46 đi thực tế (K. Tiếng Trung Quốc).
8. Thi Olympic tiếng Anh sinh viên không chuyên (K. Tiếng Trung Quốc).
9. Cuộc thi: Nét đẹp sinh viên (K. Ngữ văn).
10. Hoạt động CLB chuyên ngành: “Tập huấn kỹ năng quay phim, chụp ảnh” (K. Ngữ 

văn).
11. K47 Toán tham quan và học tập thực tế (K. Toán).

VII. Công tác đoàn thể
Công đoàn

1. Kiểm tra tài chính Công đoàn.
2. Dự giờ dạy tốt giảng viên trong Trường.
3. Các hoạt động kỷ niệm ngày 8/3; nữ viên chức du xuân (Ban Nữ công).
4. Giải Thể thao Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ 5.
5. Đại hội công đoàn bộ phận nhiệm kỳ 2023-2028.
6. Chuẩn bị đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028.

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
1. Các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023.
2. Các hoạt động chào mừng Đại hội Hội Sinh viên các cấp.
3. Chi Đoàn cán bộ tập huấn kĩ năng chuẩn bị CV và phỏng vấn tuyển dụng cho SV K45, 

K46 (K. Lịch sử).
4. Tọa đàm: Chi đoàn cán bộ khoa Ngữ văn với việc hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên nghiên 

cứu khoa học.
5. Chương trình Nhịp điệu tuổi trẻ (K. GDMN).

VIII. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát
1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp hành chính, công tác dạy và học trong Trường.
2. Hiệu trưởng tiếp công dân tại phòng họp 1 nhà A2, viên chức phòng Thanh tra tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại phòng 1.01 nhà A4 theo 
Nội quy tiếp công dân của Trường. 

3. Kiểm tra, giám sát công tác tuyển sinh SĐH năm 2023 (đợt 1).
4. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra và thực hiện kế hoạch triển khai 

công tác PCTN, TC của các đơn vị có liên quan; Báo cáo Thanh tra Bộ GD&ĐT, BC 
Ban Cán sự đảng Bộ GD&ĐT về công tác thanh tra, kiểm tra, công tác PCTN, TC và 
công tác tiếp công dân quý I năm 2023.

IX. Công tác khác
1. Hoạt động kỷ niệm: Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh (26/3) và Ngày Thể thao Việt Nam (27/3).
2. Khảo sát, lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh mùa hè (Trạm Y tế).
3. Bổ sung sách, báo, tạp chí Quý II/2023.
4. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho viên chức Thư viện.
5. Hội khỏe Khoa GDTC mở rộng năm học 2022-2023.
6. Giao lưu Hán ngữ các trường ĐH, CĐ khu vực phía Bắc lần thứ 2 (K. Tiếng Trung 

Quốc).
7. Hoạt động truyền thông về các ngành đào tạo Sau Đại học của Khoa Ngữ văn.
8. Chương trình giao lưu chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (K. Ngữ văn).
9. Tổng vệ sinh môi trường khu KTX.
10. Giảng viên Khoa Lịch sử đi học tập thực tế tại Tây Bắc.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2022-2023

36 37

THÁNG 4 - 2023

I. Công tác đào tạo
1. Hoàn thành lịch thi học kỳ 2 (P. ĐT).
2. Tổng kết công tác TTSP; TTCN (P. ĐT, các đơn vị đào tạo).
3. Duyệt nguyện vọng học ngành 2 cho sinh viên K47 (P. ĐT).
4. Lễ trao bằng thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023 (P. ĐT).
5. Thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học năm 2023 (P. ĐT).
6. Sinh viên K47 học GDQP&AN từ tuần 34 đến hết tuần 37 (P. ĐT).
7. Giảng dạy GDQP&AN sinh viên Trường Cao đẳng Điện lực và Trường Cao đẳng 

nghề cơ điện Hà Nội (Trung tâm GDQP&AN).
8. Hoạt động trải nghiệm thực tế khu vực Miền Trung cho sinh viên K46, 47, 48 ngành 

GDQP&AN.
9. Tập huấn kỹ năng thuyết trình cho sinh viên (V. NCSP).
10. Tổ chức hoạt động trải nghiệm thực tế cho sinh viên K48 GDTH.
11. Sinh viên K45, K46, K47 đi thực tế môi trường (K. Hóa học).
12. Sinh viên tham dự Olympic sinh viên toàn quốc lần thứ XI tại Thành phố Hồ Chí 

Minh (K. Hóa học).
13. Hội thảo sinh viên nghiên cứu khoa học (K. Lịch sử).
14. Thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc (K. Toán).
15. Tham gia thi Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc (K. Vật lý).
16. Sinh viên K46, K47 ngành Sư phạm Sinh học Thực tập nghiên cứu thiên nhiên tại 

huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng (K. Sinh - KTNN).
17. Đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên K45 theo chuẩn đầu ra đợt 4 (K. Tiếng 

Anh).
18. Sinh viên K48 GDCD thực tế tại Đá Chông và Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam 

(K. GDCT).
II. Công tác KHCN&HTQT

1. Seminar: Nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển đảo cho sinh viên thông qua 
chương trình GDQP&AN (Trung tâm GDQP&AN).

2. Xuất bản Tạp chí Khoa học số 84/2023 (P. KHCN&HTQT).
3. Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài do Quỹ Nafosted tài trợ (P. KHCN&HTQT).
4. Xây dựng kế hoạch tiếp nhận và đào tạo bồi dưỡng tiếng Việt cho người nước ngoài 

năm 2023 (P. KHCN&HTQT).
5. Lưu học sinh Lào tổ chức Tết Bun Pi Mây - CHDCND Lào (P. KHCN&HTQT).
6. Chúc mừng ngày Quốc khánh Hoa Kỳ (P. KHCN&HTQT).
7. Seminar chuyên môn: Ảnh hưởng của độ ẩm tới quá trình rèn luyện cây nuôi cấy mô 

(V. NCKH&ƯD).
8. Seminar chuyên môn (K. Tiếng Trung Quốc).
9. Hội thảo khoa học cán bộ Khoa GDTC.

10. Hội thảo khoa học sinh viên (K. GDTH).
11. Hội thảo khoa học cán bộ: Hóa học và sự phát triển bền vững (K. Hóa học).
12. Seminar: Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học học phần Những vấn đề 

đại cương của PPDH hóa học (K. Hóa học).
13. Seminar: Vận dụng dạy học dự án theo mô hình dạy học kết hợp tổ chức dạy học chủ 

đề STEM trong môn Khoa học tự nhiên ở trường Trung học cơ sở (K. Hóa học).
14. Seminar tổ Hữu cơ: Vật liệu polymer tính năng cao (K. Hóa học).
15. Seminar: Nghiên cứu chất thải điện tử (K. Hóa học).
16. Seminar: Nghiên cứu xử lý amoni trong nước của vật liệu composite giữa MnFe2O4 

và than cacbon từ vỏ quả cà phê (K. Hóa học).
17. Seminar tổ Phân tích: Thiết kế KHBD phần “Phương pháp phân tích thể tích”, học 

phần Hóa học cho Sinh học để phát triển năng lực tự học của sinh viên (K. Hóa học).
18. Seminar tổ VC-ĐC: Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu Ca6Gd(PO4)5 

pha tạp Eu3+ (K. Hóa học).
19. Tập huấn chuyên môn: Kỹ thuật điện di giấy (K. Hóa học).
20. Hội thảo khoa học sinh viên (K. Ngữ văn).
21. Seminar: Cảm quan hậu chiến trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến nay (K. Ngữ 

văn)
22. Seminar chuyên môn khoa Toán: Giải tích-Toán ứng dụng, Hình học-Đại số.
23. Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học (K. Toán).
24. Seminar các chuyên ngành: Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rẵn, Vật lý đại cương, Phương 

pháp dạy học Vật lý (K. Vật lý).
25. Phát hành Nội san “Transaction on physics” (K. Vật lý).
26. Seminar: Cách điều chỉnh môi trường lớp học để ngăn ngừa các vấn đề tiêu cực trong 

dạy học (BM TLGD).
27. Seminar chuyên môn: Thiết kế hoạt động STEM trong dạy học Sinh học ở trường phổ 

thông (HĐGD STEM).
28. Seminar chuyên môn: Định hướng nghiên cứu vật liệu nano polyme trong y dược (K. 

Sinh - KTNN).
29. Seminar chuyên môn: Vận dụng kĩ thuật Ổ bi và kĩ thuật Bể cá trong dạy học một số 

học phần trong CTĐT Sư phạm Sinh học (K. Sinh - KTNN). 
30. Seminar chuyên môn: Tổng kết, báo cáo thực trạng và biện pháp nâng cao chất lượng 

sinh hoạt chuyên môn tại trường phổ thông (K. Sinh - KTNN).
31. Seminar chuyên môn: Thiết kế hoạt động để giáo dục bình đẳng giới và phòng chống 

bạo lực gia đình, học đường (K. Sinh - KTNN).
32. Hội thảo khoa học sinh viên và học viên sau đại học năm học 2022-2023: Sử dụng 

sách giáo khoa mới lớp 7, lớp 10 đáp ứng chương trình GDPT 2018 môn KHTN, 
Công nghệ và Sinh học (K. Sinh - KTNN).

33. Seminar chuyên môn (K. Tiếng Anh).
34. Hội thảo khoa học sinh viên khoa GDCT.
35. Seminar: Vấn đề bảo vệ môi trường ở Việt Nam: lịch sử và hiện tại (K. GDCT).
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36. Seminar: Một số biện pháp nâng cao năng lực tổ chức các hoạt động tạo hình cho giáo 
viên trong trường MN (K. GDMN).

37. Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Đánh giá trẻ trong giáo dục mầm non: Khó khăn và 
giải pháp (K. GDMN).

III. Công tác tổ chức - thi đua
1.  Triển khai xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” năm 2023 (P. TC-HC).
2. Xét phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (P. TC-HC).
3. Triển khai công tác tuyển viên chức năm 2023 (P. TC-HC).

IV. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, tài chính
1. Bảo dưỡng định kỳ điều hòa nhiệt độ toàn trường (P. QTĐS)
2. Xét duyệt viên chức ở Cơ sở 2 (P. QTĐS).
3. Sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ CSVC kí túc xá sinh viên (TT. GDQP&AN).
4.  Bảo dưỡng định kỳ CSVC, thiết bị dạy học phục vụ GDQP&AN (TT. GDQP&AN). 
5. Đề xuất sửa chữa nhỏ thường xuyên KTX (Ban QLKTX SV).
6. Chuẩn bị cơ sở vật chất, tài chính phục vụ tuyển sinh sau đại học (đợt 1 năm học 2022-

2023) (P. QTĐS, P. TV).
7. Triển khai thanh lý tài sản (P. TV).
8. Tiếp tục thu và báo nợ học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 (P. TV).
9. Quyết toán kinh phí TTSP, TTCN đợt 2 (P. TV).
10. Hội nghị Kế hoạch ngân sách, Công tác tuyển sinh và đảm bảo chất lượng đào tạo năm 

2023 (P. TV).
11. Chi tiền quà ngày 30/4, 01/5 (P. TV).
12. Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị phát sóng không dây toàn trường (lần 2) (V. CNTT).

V. Công tác khảo thí và đảm bảo chất chất lượng giáo dục
1. Đánh giá năng lực ngoại ngữ cho sinh viên K45 (chuyên ngữ và không chuyên ngữ) 

theo chuẩn đầu ra đợt 3 (P. ĐT).
2. Sinh viên K46 (CNSP), K48 kiểm tra giữa học kỳ (P. ĐT).
3. Tuyển sinh trình độ thạc sĩ K27 đợt 1 năm 2022 (P. ĐT).
4. Rà soát, điều chỉnh bổ sung đề thi/ ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá A2 học kỳ 2 

đào tạo đại học chính quy (TT. KT&ĐBCLGD).
5. Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên K45, học viên thạc sĩ K25 về chương trình đào tạo 

của Trường (TT. KT&ĐBCLGD).
6. Lấy ý kiến phản hồi của người học về các hoạt động tư vấn, hỗ trợ (TT. KT&ĐBCLGD).
7. Lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng giảng dạy của giảng viên (học kì 2) 

(TT. KT&ĐBCLGD).
8. Tổ chức kiểm tra, đánh giá thể lực sinh viên K45,46,47,48 theo tiêu chuẩn của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (K. GDTC).
VI. Công tác sinh viên

1. Xét duyệt các chế độ chính sách học kỳ 2, năm học 2022-2023 cho sinh viên (P. 
CTCT-HSSV).

2. Ngày hội “Hiến máu tình nguyện” đợt 2, năm học 2022-2023 (P. CTCT-HSSV).

3. Tổ chức các hoạt động truyền thông tuyển sinh năm 2023 (P. CTCT-HSSV).
4. Hội nghị Hiệu trưởng đối thoại với địa diện sinh viên (P. CTCT-HSSV).
5. Khám sức khỏe cho sinh viên K45 (Trạm Y tế).
6. Tổ chức tiếp xúc với đại diện sinh viên ở KTX (Ban QLKTX).
7. Cuộc thi “Yêu sách, yêu cuộc sống” năm 2023 (K. Tiếng Trung Quốc).
8. Cuộc thi “Viết chính tả chữ Hán” năm 2023 (K. Tiếng Trung Quốc).
9. Chương trình trải nghiệm “Chuỗi thử thách văn học” (K. Ngữ văn)
10. Hoạt động CLB chuyên ngành: Tập huấn kĩ năng soạn thảo, trình bày văn bản ; Chuyển 

thể nhân vật (K. Ngữ văn).
11. Sinh viên K46 tham quan và học tập thực tế tại miền Trung (K. Toán).
12. Sinh viên K45, K46, K47 thăm quan học tập tại Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn 

(K. Vật lý).
VII. Công tác đoàn thể
Công đoàn

1. Dự giờ dạy tốt giảng viên trong Trường.
2. Đại hội Công đoàn trường nhiệm kỳ 2023-2028.

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
1. Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam cấp khoa.
2. Hội nghị khoa học sinh viên Trường ĐHSP Hà Nội 2 năm 2023.
3. Chương trình văn hóa nghệ thuật: “Dạ hội hóa trang” (K. GDMN)

VIII. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát
1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp hành chính, công tác dạy và học trong 

Trường; 
2. Hiệu trưởng tiếp công dân tại phòng họp 1 nhà A2, viên chức phòng Thanh tra tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại phòng 1.01 nhà A4 theo 
Nội quy tiếp công dân của Trường. 

3. Kiểm tra bài thi học kỳ 1 năm học 2022-2023.
IX. Công tác khác

1. Hoạt động kỷ niệm các ngày: Giỗ tổ Hùng Vương, Ngày Trái Đất (22/4), Ngày Giải 
phóng miền Nam (30/4).

2. Hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2023.
3. Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2023.
4. Tổng vệ sinh môi trường khu KTX.
5. Phun thuốc diệt muỗi (Trạm Y tế).
6. Ngày hội tuyển dụng Khoa Tiếng Trung Quốc.
7. Ngày hội tuyển dụng Khoa Tiếng Anh.
8. Ngày hội trưng bày và giới thiệu sản phẩm KHCN “Open Day of Science Products” 

(V. NCKH&ƯD).



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2022-2023

40 41

THÁNG 5 - 2023

I. Công tác đào tạo
1. Xét công nhận tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 3 (P. ĐT).
2. Lễ bế giảng và trao bằng cử nhân hệ chính quy năm 2023 (P. ĐT).
3. Hoàn thành thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2022 - 2023 và học kỳ 1 năm học 

2023-2024 (P. ĐT).
4. Sinh viên K46, K47, K48 đăng ký các học phần học kỳ phụ năm học 2022-2023 và 

học kỳ 1 năm học 2023-2024 (P. ĐT).
5. Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ K27 đợt 2 năm 2023 (P. ĐT).
6. Hoàn thành lịch thi học kỳ 2 thạc sĩ K26 (đợt 2) (P. ĐT).
7. Hoàn thành thời khóa biểu học kỳ 1 thạc sĩ K26 năm học 2023-2024 và cho học viên 

đăng ký (P. ĐT).
8. Thành lập các ban/tổ thi học kỳ 2. 
9. Rà soát, cập nhật dữ liệu K45 để in văn bằng, phụ lục văn bằng trong phần mềm quản 

lý đào tạo (P. ĐT, các đơn vị đào tạo).
10. Lễ tổng kết cuối khóa học cho sinh viên K45 (K. GDTH).
11. Hoạt động hướng nghiệp và ngày hội việc làm (Khoa Ngữ văn).
12. Tọa đàm: Đào tạo giáo viên dạy môn Sinh học theo chương trình GDPT 2018 (K. 

Sinh - KTNN).
13. Tập huấn - bồi dưỡng: Thực hành học thông qua chơi đáp ứng giới trong giáo dục 

mầm non (K. GDMN).
II. Công tác KHCN&HTQT

1. Seminar: Nhận thức mới và tư duy mới của Đảng về an ninh quốc gia”, những thách 
thức an ninh trong tình hình hiện nay (Trung tâm GDQP&AN).

2. Seminar: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học trực tuyến bài “Kỹ thuật bắn 
súng tiểu liên AK” tại Trung tâm GDQP&AN Trường ĐHSP Hà Nội 2 (Trung tâm 
GDQP&AN).

3. Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 (P. KHCN&HTQT).
4. Tổ chức xét Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2023 (P. 

KHCN&HTQT).
5. Đánh giá, nghiệm thu các đề tài NCKH cho sinh viên (P. KHCN&HTQT).
6. Tổ chức vinh danh các nhà khoa học nhân ngày KHCN Việt Nam (P. KHCN&HTQT).
7. Seminar chuyên môn: Cải thiện hiệu suất của thiết bị điện gió trục đứng cho vùng gió 

yếu (V. NCKH&ƯD).
8. Seminar chuyên môn (K. Tiếng Trung Quốc).
9. Tham gia Hội nghị KH cấp Trường (K. Tiếng Trung Quốc).
10. Seminar chuyên môn tổ Chuyên biệt (K. GDTH).
11. Seminar chuyên môn tổ Toán và PPDH Toán (K. GDTH).
12. Hội thảo khoa học sinh viên (K. Hóa học).

13. Xét duyệt đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học (cấp khoa) (K. Hóa học).
14. Seminar: Kiểm tra, đánh giá học sinh theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực trong 

môn Khoa học tự nhiên 7 (K. Hóa học).
15. Seminar: Xây dựng và tổ chức hoạt động giáo dục trong môn Khoa học tự nhiên ở 

trường Trung học cơ sở (K. Hóa học).
16. Seminar tổ Hữu cơ: Triển vọng của hoá dược trong cuộc sống hiện đại (K. Hóa học).
17. Seminar tổ Phân tích: Thiết kế không gian trao đổi trực tuyến cho sinh viên khi học 

nội dung chuẩn độ kết tủa (K. Hóa học).
18. Seminar: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trong dạy học 

các chuyên đề học tập môn Hóa học 10 - Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (K. 
Hóa học).

19. Seminar: Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang của vật liệu Gd(BO2)3-Y3BO6-
GdBO3 pha tạp Eu3+ (K. Hóa học).

20. Xuất bản “Nội san sinh viên nghiên cứu khoa học”, số 22 (K. Lịch sử).
21. Seminar chuyên môn khoa Toán: Giải tích-Toán ứng dụng, Hình học-Đại số, Phương 

pháp dạy học môn Toán. 
22. Seminar các chuyên ngành: Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rẵn, Vật lý đại cương, Phương 

pháp dạy học Vật lý (K. Vật lý).
23. Hội thảo khoa học Vật lý và giảng dạy (K. Vật lý).
24. Hội nghị học tập và nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Vật lý.
25. Hội thảo khoa học “Hoạt động tư vấn, hỗ trợ trong trường học: Lý luận và thực tiễn” 

(BM TLGD).
26. Seminar: Tổng phụ trách Đội với kĩ năng thiết kế hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh 

(BM TLGD).
27. Seminar chuyên môn: Thiết kế hoạt động STEM trong dạy học Công nghệ ở trường 

phổ thông (HĐGD STEM).
28. Seminar chuyên môn “Định hướng viết tập bài giảng Động vât học” (K. Sinh - KTNN).
29. Seminar chuyên môn “Thiếu máu cục bộ - tái tưới máu: con đường truyền tin trong tế 

bào” (K. Sinh - KTNN).
30. Seminar chuyên môn “Kinh nghiệm vận dụng linh hoạt các kĩ thuật dạy học tích cực 

trong dạy học một số học phần trong CTĐT Sư phạm Sinh học” (K. Sinh - KTNN).
31. Hội thảo khoa học: Định hướng nghề nghiệp và cơ hội việc làm cho sinh viên ngành 

SP Sinh học (K. Sinh - KTNN).
32. Hội thảo khoa học cán bộ Viện CNTT (V. CNTT).
33. Hội thảo khoa học Khoa Tiếng Anh.
34. Seminar chuyên môn (K. Tiếng Anh).
35. Hội thảo khoa học cán bộ khoa GDCT kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (K. GDCT).
36. Seminar: Cách thức viết 1 bài báo khoa học chuyên ngành mầm non (K. GDMN).

III. Công tác tổ chức - thi đua
1. Quyết toán BHXH, BHYT quý II/2023 (P. TC-HC).
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2. Triển khai đánh giá, phân loại viên chức năm học 2022-2023; Bổ sung thông tin viên 
chức thường niên (P. TC-HC).

3. Tổng kết năm học và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng các đơn vị (P. TC-
HC).

4. Xét kéo dài thời gian công tác đối với viên chức theo quy định của Chính phủ (P. TC-
HC).

5. Thi (xét tuyển) viên chức năm 2023 (P. TC-HC).
6. Triển khai Kế hoạch công tác, kế hoạch năm học 2023-2024 (P. TC-HC).

IV. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, tài chính
1. Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất theo kế hoạch hè đã phê duyệt (P. QTĐS).
2. Chuẩn bị CSVC phục vụ tuyển sinh Đại học năm 2023 (P. QTĐS, P. TV).
3. Chuẩn bị CSVC phục vụ tuyển sinh Sau Đại học đợt 1 năm học 2022-2023 (P. QTĐS).
4. Sửa chữa, bảo dưỡng thường xuyên CSVC kí túc xá sinh viên (Trung tâm GDQP&AN).
5. Bảo dưỡng thường xuyên CSVC, thiết bị dạy học phục vụ GDQP&AN (Trung tâm 

GDQP&AN). 
6. Đề xuất sửa chữa nhỏ thường xuyên KTX (Ban QLKTX SV).

V. Công tác khảo thí và đảm bảo chất chất lượng giáo dục
1. Sinh viên K45 bảo vệ KLTN, thi học phần thay thế KLTN (P. ĐT, các đơn vị đào tạo).
2. Sinh viên K46 (CNKH) thi học kỳ 6 (P. ĐT).
3. Cao học K26 (đợt 1) thi học kỳ 2; K26 (đợt 2) kiểm tra giữa học kỳ (P. ĐT).
4. Xét tuyển Nghiên cứu sinh K13 đợt 1 năm 2023 (P. ĐT).
5. Cập nhật nội dung Ba công khai năm học 2022-2023 (TT. KT&ĐBCLGD).
6. Xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng các CTĐT: Sư phạm Lịch sử, Giáo dục Thể 

chất, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Tiểu học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Vật lý, Sư 
phạm Hóa học (sau đánh giá ngoài) (TT. KT&ĐBCLGD).

VI. Công tác sinh viên
1. Tuần sinh hoạt công dân HSSV cuối khóa cho K45 (P. CTCT-HSSV).
2. Tổng kết hoạt động thi Olympic, NCKH, NVSP, VN-TT, HMNĐ năm học 2022-

2023(P. CTCT-HSSV).
3. Tập huấn kỹ năng tham gia phỏng vấn, viết hồ sơ xin việc cho sinh viên K45 (P. 

CTCT-HSSV).
4. Tổ chức Ngày hội việc làm năm 2023 (P. CTCT-HSSV).
5. Hội nghị Trưởng khoa đối thoại với đại diện sinh viên (P. CTCT-HSSV).
6. Khám sức khỏe cho sinh viên K47 (Trạm Y tế).
7. Tổ chức tiếp xúc với đại diện sinh viên ở KTX (Ban QLKTX SV).
8. Toạ đàm chia sẻ kinh nghiệm chủ đề: Cơ hội và thách thức của Sinh viên sư phạm với 

CMCN 4.0 (Ban QLKTX SV).
9. Cuộc thi “Nhịp cầu Hán Ngữ” phía Bắc (K. Tiếng Trung Quốc).
10. Tham gia Ngày hội việc làm năm 2023 (K. Tiếng Trung Quốc).
11. Sinh viên K45 tham gia tập huấn kỹ năng phỏng vấn, xin việc (K. Tiếng Trung Quốc).

VII. Công tác đoàn thể 

Công đoàn
1. Sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng năm học 2022-2023 của UBKT Công đoàn.
2. Dự giờ dạy tốt giảng viên trong Trường.

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
1. Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐHSP Hà Nội 2 lần thứ XIV, nhiệm 

kỳ 2023-2025.
2. Làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đoàn cho sinh viên K45 ra trường.

VIII. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát
1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp hành chính, công tác dạy và học trong 

Trường; 
2. Hiệu trưởng tiếp công dân tại phòng họp 1 nhà A2, viên chức phòng Thanh tra tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại phòng 1.01 nhà A4 theo 
Nội quy tiếp công dân của Trường. 

3. Kiểm tra bài thi học kỳ 1 năm học 2022-2023 (tiếp tục).
4. Kiểm tra, giám sát công tác coi thi môn thay thế khóa luận tốt nghiệp.
5. Kiểm tra, đôn đốc sinh viên K43 và học viên hoàn thành nghĩa vụ với nhà trường 

trước khi ra trường (Ban QLKTX SV).
IX. Công tác khác

1. Hoạt động kỷ niệm các ngày: Quốc tế lao động (01/5), Chiến thắng Điện Biên phủ 
(07/5), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

2. Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31/5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 
(25/5 - 31/5/2022).

3. Tổng vệ sinh môi trường khu KTX.
4. Hội thi: Thiết kế các sản phẩm tái chế (CLB NVSP khoa Hóa học).
5. Hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng (K. Ngữ văn).
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THÁNG 6 - 2023

I. Công tác đào tạo
1. Giảng dạy GDQP&AN sinh viên các Trường Đại học Thương Mại và Trường Đại học 

Anh Quốc (Trung tâm GDQP&AN).
II. Công tác KHCN&HTQT

1. Xuất bản Tạp chí Khoa học số 85/2023 (P. KHCN&HTQT).
2. Đăng ký đề tài KH&CN cấp cơ sở, ưu tiên thực hiện cấp cơ sở năm 2024 (đợt 1) (P. 

KHCN&HTQT).
3. Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài, nhiệm vụ KH&CN các cấp năm 2021, 2022, 2023 

(P. KHCN&HTQT).
4. Xét chọn hồ sơ tham gia xét Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2023 do 

Bộ GD&ĐT tổ chức (P. KHCN&HTQT).
5. Seminar chuyên môn (K. Tiếng Trung Quốc).
6. Seminar chuyên môn tổ Văn - Tiếng Việt và PPDH Tiếng Việt (K. GDTH).
7. Seminar tổ Phân tích: Xu hướng phát triển của vật liệu huỳnh quang cho WLED hiện 

nay (K. Hóa học).
8. Seminar tổ VC-ĐC: Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano tổ hợp cấu trúc lõi Fe3O4-SiO2 

ứng dụng xử lý MB (K. Hóa học).
9. Seminar: Huyền thoại trong văn học (qua nghiên cứu tác phẩm của Mạc Ngôn) (K. 

Ngữ văn).
10. Seminar chuyên môn khoa Toán: Giải tích-Toán ứng dụng, Hình học-Đại số .
11. Seminar các chuyên ngành Vật lý lý thuyết, Vật lý chất rẵn, Vật lý đại cương, Phương 

pháp dạy học Vật lý (K. Vật lý).
12. Seminar: Một số vấn đề về công tác hỗ trợ tâm lý cho sinh viên trong môi trường sư 

phạm (BM TLGD).
13. Làm thủ tục thanh toán hỗ trợ chi phí giảng dạy cho các GV nước ngoài (K. Tiếng 

Anh).
14. Seminar chuyên môn (K. Tiếng Anh).
15. Seminar: Từ khoán 100 đến khoán 10 - những đổi mới trong quản lý kinh tế nông 

nghiệp của Đảng Cộng sản Việt Nam (1981-1988) (K. GDCT).
III. Công tác tổ chức - thi đua

1. Họp xét hết tập sự cho viên chức tuyển dụng tháng 6/2022.
2. Xét nâng bậc lương thường xuyên cho viên chức, người lao động.
3. Triển khai đánh giá, phân loại viên chức năm học 2022-2023; Bổ sung thông tin viên 

chức thường niên (P. TC-HC).
4. Tổng kết năm học và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng các đơn vị (P. TC-

HC).
IV. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, tài chính

1. Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư (06 tháng đầu năm 2023) (P. QTĐS).

2. Đảm bảo CSVC phục vụ công tác tuyển sinh năm 2023 (P. QTĐS, P.TV).
3. Đảm bảo CSVC, tài chính phục vụ công tác tuyển sinh đại học năm 2023 (P. QTĐS, 

P. TV).
4. Cắt tỉa cây xanh.
5. Sửa chữa KTX S4 (P. QTĐS)
6. Đề xuất sửa chữa KTX trong thời gian nghỉ hè.
7. Lập phương án cải tạo, sửa chữa khu KTX sinh viên (P. QTĐS).
8. Hỗ trợ tiền du lịch, nghỉ mát hè năm 2023 cho công chức, viên chức (P. TV).
9. Chi trả tiền truy lĩnh tăng lương (P. TV).
10. Thu học phí học kỳ 3 năm học 2022-2023 (P.TV).

V. Công tác khảo thí và đảm bảo chất chất lượng giáo dục
1. Sinh viên K46 (CNSP), K47, K48 thi học kỳ 2 (P. ĐT).
2. Rà soát, biên tập, bàn giao đề thi/ ngân hàng câu hỏi thi đánh giá A3 học kỳ 2 đào tạo 

đại học chính quy (TT. KT&KĐCLGD).
3. Thu thập dữ liệu giám sát chất lượng giáo dục trường năm học 2022-2023 (TT. 

KT&KĐCLGD).
4. Thu thập phản hồi của sinh viên về chất lượng giảng dạy và chương trình đào tạo (K. 

Tiếng Trung Quốc).
VI. Công tác sinh viên

1. Hội nghị tổng kết công tác quản lý sinh viên nội trú và ngoại trú năm học 2022-2023 
(P. CTCT-HSSV).

2. Hội nghị Hiệu trưởng đối thoại với đại diện sinh viên (P. CTCT-HSSV).
3. Xét nguyện vọng nội trú, ngoại trú, chuyển phòng, chuyển nhà (Ban QLKTX SV).
4. Chấm điểm rèn luyện của sinh viên ở nội trú (Ban QLKTX SV). 
5. Sinh viên tham gia chương trình tình nguyện “Mùa hè xanh năm 2023”, “Hành trình 

tri ân năm 2023” (K. Tiếng Anh).
VII. Công tác đoàn thể
Công đoàn

1. Tập huấn Nghiệp vụ công tác công đoàn năm học 2022-2023.
2. Dự giờ dạy tốt giảng viên trong Trường.
3. Tổng kết công tác công đoàn: Bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng Công đoàn 

năm học 2022-2023.
Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên

1. Tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6.
2. Tổ chức chương trình tình nguyện Tiếp sức mùa thi năm 2023.

VIII. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát
1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp hành chính, công tác dạy và học trong 

Trường; 
2. Hiệu trưởng tiếp công dân tại phòng họp 1 nhà A2, viên chức phòng Thanh tra tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại phòng 1.01 nhà A4 theo 
Nội quy tiếp công dân của Trường. 
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3. Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra và thực hiện kế hoạch triển khai 
công tác PCTN, TC của các đơn vị có liên quan; Báo cáo Thanh tra Bộ GD&ĐT, BC 
Ban Cán sự đảng Bộ GD&ĐT về công tác thanh tra, kiểm tra, công tác PCTN, TC và 
công tác tiếp công dân 6 tháng đầu năm 2022.

4. Kiểm tra, giám sát công tác coi thi và chấm thi học kỳ 2 năm học 2022-2023.
IX. Công tác khác

1. Hoạt động kỷ niệm các ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6), Ngày Môi trường Thế giới (5/6).
2. Bổ sung sách, báo, tạp chí Quý III/2023.
3. Thư viện thanh toán trả sách năm học 2022-2023.
4. Đặt quyền sử dụng tạp chí điện tử MathScinet năm 2023.
5. Tập huấn chuyên môn theo KH của BTL Thủ đô Hà Nội (Trung tâm GDQP&AN).
6. Hoạt động truyền thông về công tác tuyển sinh (K. GDTH).
7. Tổng vệ sinh môi trường khu KTX.

THÁNG 7 - 2023

I. Công tác đào tạo
1. Học học kỳ phụ (nếu tổ chức) (P. ĐT, các đơn vị đào tạo).
2. Giảng dạy GDQP&AN sinh viên: Trường ĐHSP Hà Nội 2 (K47), Trường Đại học 

Thương Mại, Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc (Trung tâm GDQP&AN).
III. Công tác KHCN&HTQT

1. Triển khai công tác thống kê giờ giảng dạy, giờ NCKH năm học 2022-2023 (P. ĐT, P. 
KHCN&HTQT).

2. Làm thủ tục thanh toán hỗ trợ chi phí giảng dạy cho các GV nước ngoài (K. Tiếng 
Trung Quốc).

3. Seminar chuyên môn (K. Tiếng Trung Quốc).
IV. Công tác tổ chức, thi đua 

1. Tổng hợp kết quả đề nghị xét công nhận các danh hiệu thi đua khen thưởng của các 
đơn vị, trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường thông qua (P. TC-HC).

2. Triển khai, tổ chức xét đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ 
đổi mới (P. TC-HC).  

3. Triển khai, tổng hợp và hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm các lĩnh vực công 
tác năm học 2022-2023 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT (P. TC-HC).

IV. Công tác xây dựng cơ sở vật chất, tài chính
1. Đề xuất sửa chữa nhỏ thường xuyên KTX (Ban QLKTX SV).
2. Xây dựng kế hoạch hoạt động trong thời gian người học nghỉ hè.
3. Tu bổ, sửa chữa CSVC chuẩn bị năm học mới. Quyết toán các hạng mục sửa chữa nhỏ 

CSVC và thiết bị hiện có của Nhà trường trong thời gian hè (P. QTĐS).
4. Lập báo cáo xây dựng cơ bản Quý II/2023 (P. QTĐS).
5. Báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước (06 tháng 

đầu năm 2023) (P. QTĐS).
6. Mua bổ sung quân trang năm 2023 (TT. GDQP&AN).
7. Đề xuất sửa chữa và nâng cấp một số phòng ở của sinh viên (Ban QLKTX SV).
8. Xây dựng kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2024 (P. TV).

V. Công tác khảo thí và đảm bảo chất chất lượng giáo dục
1. Tuyển sinh đại học hệ chính quy K49 năm 2023 (P. ĐT).
2. Thạc sĩ K26 (đợt 2) thi học kỳ 2 (P. ĐT).
3. Lập kế hoạch bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ chuyên trách đảm bảo chất lượng trong 

năm học 2023-2024 (TT. KT&ĐBCLGD).
VII. Công tác sinh viên

1. Lập kế hoạch phục vụ tuyển sinh ĐH năm 2024 (Ban QLKTX SV).
VII. Công tác đoàn thể
Công đoàn

1. Họp Ban Thanh tra nhân dân tổng kết công tác năm học 2022-2023.



KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ
NĂM HỌC 2022 - 2023

   

S TT TUẦN
(Từ ngày đến ngày)

THẠC SĨ TIẾN SĨ

K26 K25
K12 K11 K10 K9 K8

Đợt 1 Đợt 2 Đợt 1 và Đợt 2
1 15.8 - 21.8.2022 HK 1 Học HK 3
2 22.8 - 28.8
3 29.8 - 04.9
4 05.9 - 11.9
5 12.9 - 18.9
6 19.9 - 25.9
7 26.9 - 02.10

8 03.10 - 09.10 KTGHK Thi tuyển sinh
đợt 2 KTGHK

9 10.10 - 16.10 Xét tuyển NCS
10 17.10 - 23.10
11 24.10 - 30.10 Nhập học đợt 2
12 31.10 - 06.11 Học HK 1 Nhập học
13 07.11 - 13.11 BẢO 

VỆ

LUẬN

ÁN

14 14.11 - 20.11
15 21.11 - 27.11
16 28.11 - 04.12 15T 15T
17 05.12 - 11.12 DT TQĐC

Luận văn18 12.12 - 18.12 Thi HK 1
19 19.12 - 25.12 HK 2 KTGHK

Thi HK 3
BCTĐ,
Duyệt 
ĐCCT

BCTĐ,
Thông qua 

TLTQ

BCTĐ,
Đánh giá chất 
lượng NCKH

20 26.12 - 01.01.2023
21 02.01 - 08.01
22 09.01 - 15.01
23 16.01 - 22.01 NGƯỜI HỌC NGHỈ TẾT QUÝ MÃO

(Viên chức, người lao động nghỉ Tết theo quy định)
24 23.01 - 29.01
25 30.01 - 05.02
26 06.02 - 12.02

THỰC

HIỆN

LUẬN

VĂN

27 13.02 - 19.2

BẢO 

VỆ 

LUẬN

ÁN

CẤP

BỘ MÔN

CẤP

TRƯỜNG

28 20.02 - 26.02
29 27.02 - 05.3 KTGHK
30 06.3 - 12.3 15T
31 13.3 - 19.3 DT
32 20.3 - 26.3 Thi HK 1
33 27.3 - 02.4 Học HK 2
34 03.4 - 09.4
35 10.4 - 16.4
36 17.4 - 23.4
37 24.4 - 30.4 15T
38 01.5 - 07.5 DT
39 08.5 - 14.5

Thi HK 240 15.5 - 21.5 KTGHK
41 22.5 - 28.5
42 29.5 - 04.6
43 05.6 - 11.6
44 12.6 - 18.6
45 19.6 - 25.6
46 26.6 - 02.7
47 03.7 - 09.7
48 10.7 - 16.7 15T
49 17.7 - 23.7 DT
50 24.7 - 30.7

Thi HK 251 31.7 - 06.8
52 07.8 - 13.8

Ghi chú:                                        
- K24 bảo vệ luận văn đợt 1 (tháng 7-8/2022), đợt 2 (tháng 9-10/2022); K25 bảo vệ luận văn đợt 1 (tháng 7-8/2023), 
đợt 2 (tháng 9-10/2023); K26 đợt 1 và K25 bắt đầu học HK1 năm học 2022-2023 từ ngày 15/8/2022; K26 đợt 1 nhập 
học trong Tuần 1 năm học 2022-2023; K25, K26 kiểm tra giữa học kỳ (không lấy vào quỹ thời gian học văn hóa).
- NCS K11, K12 học các học phần bổ sung (nếu có) thuộc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ cùng với các lớp thạc 
sĩ tương ứng; NCS K9, K10 thực hiện NCKH và viết luận án tiến sĩ theo tiến độ đã đăng ký. K10 hoàn thành phần 
1, 2 chương trình đào tạo trước tháng 12/2022.
Viết tắt: HK: học kỳ; KTGHK: Kiểm tra giữa học kỳ; TQĐC: Thông qua đề cương; BCTĐ: Báo cáo tiến độ; ĐCCT: 
Đề cương chi tiết; TLTQ: Tiểu luận tổng quan; NCKH: Nghiên cứu khoa học; NCS: Nghiên cứu sinh.
Năm học 2023 - 2024 bắt đầu từ ngày 14/8/2023.
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2. Công đoàn tổ chức nghỉ mát hè 2023 cho công đoàn viên.
3. Phối hợp tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
1. Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023.
2. Chương trình Hành trình tri ân năm 2023.

VIII. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát
1. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nề nếp hành chính, công tác dạy và học trong 

Trường; 
2. Hiệu trưởng tiếp công dân tại phòng họp 1 nhà A2, viên chức phòng Thanh tra tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo tại phòng 1.01 nhà A4 theo 
Nội quy tiếp công dân của Trường. 

3. Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra giám sát thi THPT năm 2023 theo yêu cầu của 
Bộ GD&ĐT.

IX. Công tác khác
1. Hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7).
2. Vệ sinh môi trường, cảnh quan khu vực Trung tâm GDQP&AN.
3. Tổng vệ sinh môi trường khu KTX.
4. Viên chức Ban Quản lý KTXSV tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm.



Năm học
2022-2023

Uy tín - Trí tuệ - Cống hiến

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC




