
 

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2020 - 2021 

PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ 

 

1. Công tác chuyên môn 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chủ động, sáng tạo đưa ra các giải 

pháp quản trị tốt cơ sở vật chất, tài sản, vật kiến trúc toàn Trường.  

- Hoàn thành 100% khối lượng công việc sửa chữa, cải tạo, bảo trì các công trình 

vật kiến trúc chào mừng kỷ niệm 65 năm thành lập Trường đúng thời gian, đảm bảo chất 

lượng, yêu cầu, đúng qui định: Nhà A3-1, A5, A6, C1, E1, E2. 

- Lập phương án trình BGH Nhà trường giới thiệu các tài sản hiện đại, có giá trị 

của Nhà trường trên subsite của Phòng phục vụ tuyên truyền, quảng bá CSVC của 

Trường, thuận tiện cho CB, GV biết để tìm hiểu, nghiên cứu. 

- Khảo sát, lập báo cáo KTKT, dự toán chi tiết sửa chữa định kỳ vật kiến trúc, 

mua sắm trang thiết bị năm 2021 và phối hợp với Phòng KHTC xây dựng kế hoạch xin 

vốn ngân sách năm 2022. 

- Trình BGH phê duyệt Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Trường. 

- Xây dựng lại các quy trình quản lý ISO, Quy chế hoạt động của đơn vị để phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ sau khi được Nhà trường sửa đổi, điều chỉnh.  

- 100% các trang thiết bị: điều hòa, máy chiếu, màn chiếu, bảng viết, bàn ghế, 

máy tính, máy in, vật kiến trúc toàn Trường được bảo dưỡng theo đúng kế hoạch.  

2. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB, VC, NLĐ 

Chính quyền và Công đoàn thường xuyên quan tâm động viên, chăm lo đời sống 

tinh thần cho 100% CBCC trong đơn vị như: tổ chức sinh nhật, liên hoan, thăm quan du 

lịch; tổ chức thăm hỏi các CB, CC những lúc ốm đau hoặc gặp rủi ro trong cuộc sống…;  

tham gia đầy đủ các hoạt động VN, TDTT, nhân đạo, từ thiện… 

3. Chỉ tiêu phấn đấu đạt các danh hiệu  

+ Tập thể Phòng phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. 

+ 15% CBCC trở lên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. 

+ 100% cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

+ Công đoàn Phòng đạt danh hiệu “Tổ Công đoàn hoàn thành XS nhiệm vụ”. 

+ 40% công đoàn viên trở lên đạt danh hiệu “ĐV Công đoàn HTT nhiệm vụ”. 

+ 01 công đoàn viên trở lên đạt danh hiệu “ĐV Công đoàn HTXS nhiệm vụ”. 

+ 01 công đoàn viên trở lên được Công đoàn cấp trên tặng bằng khen. 

+ Tham gia tối thiểu 01 đề tài NCKH cấp Trường/Bộ. 

Hải Phòng, ngày 12 tháng 10 năm 2020 
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