
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 
BAN QL NHÀ Ở SINH VIÊN 

 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 10 /BC-BQLNỞSV Thanh Hoá, ngày  28 tháng  10  năm 2021   
 

BÁO CÁO  
Tình hình hoạt động tháng 10 năm 2021 
   Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2021 

 
A. CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRONG THÁNG 11/2021 
- Tiếp đón Tân sinh viên 2021 vào ở KTX. 
- Tính đến thời điểm hiện tại tòa nhà có 424 sinh viên, trong đó có 206 là tân sinh 

viên. 
- Triển khai công tác xây dựng Mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022. 
- Tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức lao động năm học 2021 (thứ 2 ngày 

18/10/2021) 
- Công tác phòng chống dịch bệnh COVID: 
Thực hiện tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID: đóng cổng 

bảo phía Nam, lập sổ theo dõi khách ra vào khu KTX, duy trì việc phát thanh tuyên 
truyền, đo thân nhiệt.  

Từ ngày 19/10 Ban QLNOSV đã tổ chức, bố trí cách ly tại 7 phòng đối với 25 SV ở 
nội trú là F2 liên quan đến các F1 trong trường, đến ngày 25/10 đã có 24 SV hoàn thành 
cách ly, hiện còn 1 SV vẫn đang cách ly tại phòng. Trong thời gian SV cách ly tại phòng, 
Ban đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch và hỗ trợ SV khi cách ly tại 
phòng. 

B. NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH TRONG THÁNG 11/2021 
- Thực hiện nghiêm nền nếp làm việc đúng giờ và ca trực 24/24 giờ hàng ngày của 

cán bộ, nhân viên tại các khu nội trú; ý thức chấp hành nội quy của người ở nội trú; 
- Tập trung hoàn thiện các hồ sơ nội trú; đăng ký tạm trú với CA Phường Đông Vệ 

cho SV ở nội trú; 
- Ban QLNT, Ban QLNOSV Tổ chức hoạt động Văn thể mỹ chào mừng ngày nhà 

giáo 20/11/2021 cho sinh viên nội trú; 
- Đảm bảo công tác VSMT, ANTT; 
- Sửa chữa thiết bị phòng ở, làm chống thấm nóc các phòng trên tầng 13. 
- Triển khai cuộc thi do Công đoàn nhà trường tổ chức. 
- Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch CoVid19. 

 
Nơi nhận: 
- BGH, P HCTH (để b/c); 
- Lưu: VT. 
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