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KÉ HOACH 
Vw kiêm tra công táe phòng chóng dËch viêm phôi COVID-19 

Thure hiÇn Thông báo sô 94/TB-DHÐL ngày 28 tháng 01 n�m 2021 cça Hieu 
truóng Truong �ai hÍc �à Lat vÁ viÇc t�ng cuong công tác phông chông dËch Covid- 
19 t¡i Truong �ai hÍc �à Lat. phòng Thanh tra lp ké ho¡ch tien hành kiêm tra nhu 

sau 

I. Måc dích, yêu câu 

Giúp HiÇu truong giám sát viÇc thre hiÇn các nÙi dung theo Thông báo sô 
94/TB-DHÐL ngày 28/01/2021 tiêp tue thre hiÇn các biÇn pháp phòng chông dËch 

Covid-19 t�i Truong �ai hÍc �à Lat, nh�m båo dàm thrc hiÇn ch·t chë các nÙi dung 
và thông báo dã phân công. 

oTRA Quá trinh tiên hành kiêm tra phài �âm bào khách quan, trung thue, kh�ng dËnh 
duge uu diem, nhuoc diêm trong quá trinh kiêm tra các nÙi dung châp hành viÇc thurc | 
hien phòng chông dich viêm phôi Covid-19 t¡i Truong �ai hoc Dà Lat. DA 

II. NÙi dung kiêm tra 

- Kiêm tra viÇc châp hành các nÙi dung theo Thông báo sô 94/TB-�HÐL ngày 
28/01/2021 cua HiÇu truong Truong �ai hÍc �à L¡t t�ng cuong công tác phòng 

chông dËch Covid-19 t¡i Truong Ðai hÍc �à Lat. 

- Các noi dung cân kiêm tra bao gôm các måe nhiÇm vu trong Thông báo sÑ 

94/TB-DHÐL ngày 28/01/2021 cça Hiçu truong Truong �ai hÍc Dà Lat liên quan 

dên phong Tô chérc - Hành chính, phong Quan lý �ào t¡o, phòng Chính trË và Công 
táe sinh viên, phòng Quàn lý khoa hc - Hop tác quôc tê, phòng Co so vât chât, phòng 

Tai chinh, các khoa chuyên môn và don v/ có lien quan. 

- Kiêm tra thròng xuyèn, dÙt xuât viÇc châp hành các yêu câu trên. Các cá nhân 

và don vË nào vi ph¡m së xu lý theo quy dËnh, dông thÝi truong các don vË ph£i chËu 

trách nhiÇm truóc HiÇu truÛng vê các nÙi dung vi ph¡m. 

II. Phrong pháp tiên hành kiêm tra 

Phong Thanh tra c�n cé vào kê ho¡ch cça các don vË, tiên hành kiêm tra các nÙi 

dung thre hiÇn tai các don vË liên quan. 

Phong Thanh tra ghi các nÙi dung d� kiêm tra vào biên bàn và d¡i diÇn các don 
vi duoe kiêm tra ký vào biên bàn. 

Thanh phân tham gia: 
- L�nh d¡o và chuyên viên phông Thanh tra 
- Các Truong don v/ và các cán bÙ thuÙc don vË cân kim tra. 



IV. Tô chíre thre hiÇn 

Tiên dÙ thrc hiÇn: ViÇc kiêm tra tiên hành tir ngày 29/01/2021 n�m hÍc 2020-
2021; kiêm tra mÙt sô nÙi dung trong tuân, tai các don vË theo lich kiêm tra do phòng 
Thanh tra chuân bj. 

Che do thong tin, báo cáo: Sau khi két thúc, phong Thanh tra hoàn thành Báo 
cáo kêt quà kiêm tra và trinh HiÇu truong. 

Dieu kiÇn vât ch¥t �àm b£o thurc hiÇn kiÃm tra: Phong Thanh tra chuán bË các 
tài lieu liên quan �ên công tác kiÃm tra, các don vi phói hop làm viÇc khi có cán bÙ 

cùa phòng Thanh tra dên kiêm tra./ 
HIEU TRUÖNG Noi nhan: 

- Ban Giám hiÇu (�ê báo cáo); 
- Các don vË (�ê thårc hiÇn); 
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