
 
 

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: 11 /BC-BQLNỞSV Thanh Hoá, ngày  26 tháng  11  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 
- Công tác thu hút người ở nội trú ở thời điểm hiện tại có 160 phòng đã được sử dụng với 

tổng số sinh viên 480 người. Phòng trống là 4 phòng, số suất có thể ghép thêm là 8 suất trong đó 
có 5 suất Nam và 3 suất Nữ. Tổ chức cho sinh viên làm sổ ảnh đầu năm học. 

- Tổ chức cho sinh viên tập luyện và tham gia đêm hội sinh viên nội trú chào mừng ngày 
nhà giáo Việt Nam 20-11 vào ngày 15/11/2021. 

- Sửa chữa thiết bị phòng ở, làm chống thấm nóc các phòng trên tầng 13. 

- Thực hiện công tác nạo vét cống hàng năm xung quanh khuôn viên của toàn nhà. 
- Kết quả xếp loại Công tác vệ sinh môi trường trong tháng 11/2021 loại tốt 

- Hoàn thành sửa chữa thiết bị trong phòng ở, làm chống thấm nóc các phòng trên tầng 13. 
- Công tác phòng chống dịch bệnh COVID: Thực hiện tăng cường các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh COVID: đóng cổng bảo vệ phía Nam, lập sổ theo dõi khách ra vào khu KTX, 
duy trì việc phát thanh tuyên truyền, đo thân nhiệt.  Dành 04 phòng để bố trí các trường hợp F2. 

B. NHỮNG NHIỆM VỤ CHÍNH TRONG THÁNG 12/2021 
- 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; 

- Triển khai hoàn thành các hồ sơ thanh quyết toán tài chính năm 2021. 

- Kiểm tra các công tác  
- Lập dự toán chi phí năm 2022. 

- Đảm bảo công tác VSMT, ANTT; 

- Tiếp tục sửa chữa kịp thời các thiết bị hư hỏng trong phòng ở. 

- Thay thế thiết bị thang máy. 
- Tiến hành sửa chữa đường ống nhà WC chung, hút bể phốt. 

- Lập kế hoạch Sửa chữa thay thế gạch bong vỡ. 

- 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. 

 

PHỤ TRÁCH BAN QUẢN LÝ 
NHÀ Ở SINH VIÊN 

 
 
 

Lê Hữu Khuê 


