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BO GIAO THÔNG VN TAT 
TRUNG OH HANG HAl VIT NAM 

CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIIT NAM 
Dc 1p - Tur do - Hanh phñc 

S:  45O  /KH-DHHHVN Hái Phông, ngày 14 tháng 11 nãm 2022 

KE HOACH 
To chfrc quãng bá tuyn sinh sau di hQc dçt 1 näm 2023 

KInh g11i: Thñ tnrng các dan v trong toàn TriRing 

Thirc hin k hotch cong tác näm hc 2022 - 2023, nhm chun bj tot cong tác 
tuyn sinh näm h9c 2022 - 2023, Hiu tnthng giao nhim v cho các dan vj xay dirng 
K hotch tuyên truyn, giâi thiu và quãng bá tuyn sinh sau dai  h9c dçt 1 näm 2023, 
cii th nhii sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

1. Giâi thiu, quãng bá rng räi trên dja bàn Hãi PhOng và ving Duyên Hãi Bäc 
BO v hInh ãnh, thiiang hiu Trung Dti h9c Hang hãi Vit Nam. Giüp irng viên CO 
hiu bitt tng quát và dy dü nht v Trithng cüng nhu các thông tin tuyn sinh SDH 
dot 1 näm 2023 cüa Viên Dào tto Sau dai hc (SDH). Tr do, nhm thu hut dông dão 
11ng viên dang k thi tuyn vào Tmng, huàng dn vic nâng cao ehtt lucing tuyn dâu 
vao. 

2. Ph bin nhttng dim mâi, các quy djnh cña Quy ch tuyn sinh SDH và chi 
tiêu tuyn sinh näm h9c 2022 - 2023 cüa TriRmg, trong do tp trung vào các 
nganhlchuyên ngành mang tInh dac  thu va truyn thng và các nganhlchuyên ngành 
mri cüa Nhà tru?Yng dn các cá nhân, t chirc, ca quan, doanh nghip cO nhu câu. Dtc 
bit là trên dja bàn Hâi Phông và vüng Duyên Hài Bc B. 

3. Vic quãng bá, tu vAn tuyn sinh tin hành mt each dng b vOi ni dung, 
hinh thirc phü hçp vài ti~ng di tiing, bão darn tInh thi& thirc, hiu qua. 

II. NQI DUNG VA HINH TH1J'C TUYEN TRUYEN 

1. Ni dung tuyên tuyn: gii thiu rng rãi dn các Ca nhân, t chi.irc, ca quan, 
doanh nghip v nganh/chuyên ngành dào tto, v chuang trinh dào tao, v chuAn dtu 
ra, v chi tiêu tuyn sinh. Dac  bit là v uy tin, chAt luqng và thucmg hiu dào tto cüa 
Trumg, v k hoch t chirc tuyn sinh, nhüng dim mri trong cOng tác tuyn sinh. 

2. Tang cu*ng quãng bá trên các phtrong tin thông tin di chüng, mng 
xii hi: diing cãc thông báo tuyn sinh trén Dài phát thanh và truyn hinh Hài Phông, 
Dài phát thanh và truyn hinh Quâng Ninh, mng xà hi... theo the khung gR phü 
hgp. 

3. Thrc hin giri thiu v Trtrong và các ngành/chuyên nganh dào to, chi 
tiêu tuyn sinh trên website Trir?rng, cüa Vin Dào tio SDH: xây dung tài tiu 
tuyn sinh, thit ké ni dung giâi thiu v cãc ngánhlchuyên nganh dào tao  SDH, chi 
tiêu tuyn sinh cüa ngành. Trong dO, tp trung vào cãc ni dung: miic tiêu dào tao, 
hInh thuc dào tao,  chuang trInh dào tao,  cãc dc trung ni bt cüa chuang trInh dào 

tao, 



III. TO CH1J'C THU'C HIIN 

1. Viên Dào tao Sau dai hoc 

1.1. Lp k hoach  chi tit tuyên truyn, giâi thiu và quãng bã tuyn sinh SDH 
dçxt 1 näm 2023. Xây drng k hoach ci th d cüng c các mi quan h vâi các di tác 
truyên thông, m rng các di tác tim näng trong và ngoài thành ph d cO th ma 
rng lien kt, chü tr9ng dào tao  theo dja chi, dc bit là vai cac doanh nghip nba nuâc 
và nuóc ngoài (Ké' hogch chung to chi'c quáng ha tuyen sinh sau dqi hQc dçxt 1 näm 
2023 kern theo Kê hogch nay). 

1.2. Phi hqp vâi các Khoa/Viênchuyên môn, các don vj lien quan d dua dy 
dñ các thông tin len website; cãc bang tin; Tivi sành cu thang may A6, Cl, C2; 
chuyn ti roi, phát thanh thông tin tuyn sinh vào bui chào c thir 2 du tun cho SV 
nãm thir 3, näm cui cüa các KhoaNin chuyên mon. 

1.3. Phi hçip vói PhOng Cong tác sinh viên d thông tin dày dü dn các sinh 
vien cO h9c lirc Khá tri len cüa Trung tham gia h9c truâc mt s hc phn cüa 
chuong trinh dào tao  thac si. 

1.4. Thi& l.p mang  x hi cüa Viên, thrc hin tu vn trçrc tuyên dê quãng bá và 
kt ni vó'i các irng viên. 

1.5. Lien h vai cac báo, dài phi hgp trin khai cOng tác giai thiu, quãng bá 
v tuyn sinh SDH. 

1.6. Phi hçp vai các KhoaIVin chuyên mOn t chirc các doàn quãng bá tuyn 
sinh SDH tâi các don vj tim näng. Y O   

1.7. Phi hcp vai các Khoa!Vin chuyên mon thu thp dja chi email cüa các Ca R(JÔN1 

nhân, t chirc, Co quan, doanh nghip, dc bit là các ciru hc viên d gui giâi thiu va 91 

quâng bá tuyn sinh SDH.
NAI 

2. Các Khoa/Vin chuyên mon 
*_ 

2.1. Phôi hçp vth Vin Dào tao  SDH to chirc các doàn quãng ha tuyên srnh sau : 

dai h9c tai các don vj tiêm näng. 

2.2. Giói thiu khái quát tInh hInh v KhoaNin, v các chuong trInh dào tao 
SDH va các thông tin lien quan trên website cüa KhoaNin mInh. Trin khai các ni 
dung lien quan dn cong tác tuyn sinh SDH dn toàn th giàng viên, sinh viên thuc 
don v mInh, gop phAn cüng nba truàng quàng bá rng räi trong xã hi hInh ânb, 
thucrng hiu cüa Tru?mg v dào tao  SDH. 

2.3. Thit 1p kênh thông tin vai các cuu sinh viên, ciru h9c viên, các t chüc, 
co quan, doanh nghip cO mi quan h vai Khoa/Vin d quàng bá tuyn sinh SDH.— 

Ncrinhân: 
- Nhu trên; 
- Ban Giám hiêu; 
- Luu: VT, Viên DTSDH.1 



KE HOACH CHUNG TO CH1C QUANG BA TUYEN SINH SAU DiI HQC DOT 1 NAM 2023 
(Kern theo Ké hoach sá ,/5' /KH-DHHHVN-SDH, ngày 14/11/2022) 

TT NQI DUNG TRIEN KHAI TIEN DQ DUN V!  CHU TRI, PHOI HQP CHI PHI 

Ban hãnh Thông báo tuyn sinh SDH dt 1 nãm 2023. 11/2022 Vin Dào tao  Sau  dai  h9c - 

2 

Tu vn, tip nhn, xir l h so cüa các irng viên: 
- Tip nhn trVc tip; Däng k trirc tuyn trên website 
cña Vién Dào tao SDH. 
- Tix van truc tuyên. 

11/2022 - 
03/2023 

Viën Dào tao Sau dai hoc - 

Dang Thông báo tuyn sinh trén website, mang xä hi 
cüa Khoa/Vin trong Trung. Giri cong van quãng bá 
tuyn sinh dn các co quan!don vj trong và ngoài 
thành phd. 

11/2022 - 
03/2023 

Viên DT SDH, KhoaIVin chuyên 
mOn có chuyên ngành dào tao  SDH, 

Vin DTQT, Viên Dào tao  CLC 
- 

Dãng thông tin tuyn sinh trên Dài phát thanh và 
Truyên hInh Hãi PhOng, Quâng Ninh. 

11/2022 - 
03/2023 Viên Dào tao Sau dai hoc 

. 
Theo 

Hcp dông 

T chirc các doàn Quãng bá tuyn sinh SDH dçrt 1 
närn 2023 ti các i tác tim näng. 

11/2022- 
03/2023 

Viên Dào tao Sau dai hoc, 
1on vj cluyên rnn 

04 triu/ 
Ii tác 

6. 

Xây dung video clip, file mp3 quâng bá tuyn sinh 
SDH dot 1 näm 2023 dang trên website Vin, phát trén 
h thng tivi sãnh thng 1 trixOc thang may nhà A6, 
C2 và h thng phát thanh chào c thir 2 dAu tun. 

11/2022 - 
03/2023 Vin Dào tao  Sau  dai  h9c, PhOng To 

chrc - Hành chInh, Phông Quan trj - 
Thiêt bi 

05 triu 

Gri cong van v thông tin tuyn sinh dành cho sinh 
viên có h9c lixc Khá trâ len cUa TruOng 

11/2022- 
03/2023 

Viên Dào tao Sau dai hoc, PhOng 
cong tác sinh viên 

Thuc chi 

8. 
In n tO roi, tài lieu quãng bá tuyn sinh SDH dçit 1 
näm 2023. 

11/2022 - 
03/2023 Vin Dào tao  Sau dai hoc Thixc chi 
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