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I. Chức năng

Trung tâm Phục vụ Bách Khoa (sau đây gọi tắt là PVBK) là một đơn vị có chức năng quản lý và tổ chức triển khai khai thác các hoạt động dịch vụ trong
Trường phục vụ cho cán bộ và sinh viên.

II. Nhiệm vụ

1. Quản lý hoạt động nhà Trung tâm Phục vụ Tổng hợp Bách Khoa (NTHBK) và khuôn viên hạ tầng NTHBK

- Trực �ếp chịu trách nhiệm theo dõi giám sát hoạt động của các đơn vị theo đúng nội dung cam kết trong hợp đồng.

- Trực �ếp thực hiện các nội dung cam kết nêu trong hợp đồng cho hoạt động của các đơn vị trong tòa nhà: cung cấp điện, nước, bảo vệ an ninh, vệ
sinh môi trường và giải quyết các công việc đột xuất liên quan đến hoạt động của các đơn vị liên kết trong NTHBK.

2. Quản lý và tổ chức các hoạt động trông xe đạp, xe máy, ôtô:

- Quản lý và tổ chức điều hành hoạt động trông xe trong Trường phục vụ cho cán bộ và sinh viên theo đúng các quy chế được Ban Giám Hiệu ban hành.

- Bảo đảm điều kiện cho các nhà xe hoạt động: điện, nước, phương �ện PCCC và giải quyết các công việc đột xuất liên quan đến hoạt động dịch vụ của
nhà xe.

3. Quản lý và tổ chức các hoạt động, dịch vụ ăn uống:

- Quản lý các hoạt động dịch vụ ăn uống, giải khát phục vụ cán bộ và sinh viên trong Trường.

- Kiểm tra giám sát các đơn vị và cá nhân liên kết phục vụ ăn uống, giải khát, thực hiện quy định:

- Vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Vệ sinh môi trường.

4. Quản lý và tổ chức các hoạt động dịch vụ photo copy

III. Cơ cấu tổ chức và phân công phụ trách công việc

Phân công phụ trách công việc:

Trang chủ (/web/vi/home) > Giới thiệu (/web/vi/gioi-

thieu) > Cơ cấu tổ chức (/web/vi/co-cau-to-chuc)

Thông điệp của Hiệu trưởng (h�ps://www.hust.edu.vn/thong-diep-cua-hieu-truong)

Tổng quan (h�ps://www.hust.edu.vn/tong-quan)

Cơ cấu tổ chức (h�ps://www.hust.edu.vn/co-cau-to-chuc)

Ba công khai (h�ps://www.hust.edu.vn/ba-cong-khai)

Media (h�ps://www.hust.edu.vn/media)
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BCH Đảng bộ Trường (h�ps://www.hust.edu.vn/dang-uy)

Hội đồng Trường (h�ps://www.hust.edu.vn/hoi-dong-truong)

Ban Giám hiệu (h�ps://www.hust.edu.vn/ban-giam-hieu)

Các tổ chức đoàn thể (h�ps://www.hust.edu.vn/to-chuc-doan-the)

Viện - Khoa đào tạo (h�ps://www.hust.edu.vn/cac-vien-khoa-dao-tao)

Viện - Trung tâm nghiên cứu (h�ps://www.hust.edu.vn/trung-tam-vien-nghien-cuu1)

Phòng - Ban - Trung tâm (h�ps://www.hust.edu.vn/phong-ban-chuc-nang-trung-tam)

Hội đồng Khoa học và Đào tạo (h�ps://www.hust.edu.vn/hoi-dong-khoa-hoc-dao-tao)

 

Cán bộ Chức vụ Nội dung công việc đảm nhiệm

Họ và tên: ThS.Trần Phương Thảo

Điện thoại: 04.36230523

E-mail:thao.tranphuong@hust.edu.vn
(mailto:thao.tranphuong@hust.edu.vn)

Giám đốc Phụ trách chung

Họ và tên: TS. Vũ Huy Lân

E-mail: lan.vuhuy@hust.edu.vn (mailto:lan.vuhuy@hust.edu.vn)
P. Giám đốc

Phụ trách mảng hoạt động  xe đạp, xe máy, ô tô, cơ sở vật chất,
PCCC

Họ và tên: Trần Thị Thu

E-mail: thu.tranthi@hust.edu.vn
(mailto:thu.tranthi@hust.edu.vn)

Kế toán Phụ trách kế toán tài chính, hợp đồng, báo cáo tài chính, thuế

Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Minh

E-mail:minh.nguyenthihong1@hust.edu.vn
(mailto:minh.nguyenthihong1@hust.edu.vn)

Chuyên viên Thủ quỹ

Họ và tên: Trần Tuấn Anh

E-mail: anh.trantuan@hust.edu.vn
(mailto:anh.trantuan@hust.edu.vn)

Chuyên viên kỹ
thuật

Phụ trách kỹ thuật, văn phòng, hành chính, PCCC

Họ và tên:Vũ Thị Hiền

E-mail: hien.vuthi@hust.edu.vn (mailto:hien.vuthi@hust.edu.vn)
Chuyên viên - Phụ trách trông xe đạp, xe máy

Họ và tên: Lê Thị Loan 

E-mail: loan.lethi@hust.edu.vn (mailto:loan.lethi@hust.edu.vn)
Chuyên viên - Kế toán viên, thủ kho

Họ và tên: Nguyễn Hữu Điều

E-mail:dieu.nguyenhuu@hust.edu.vn
(mailto:dieu.nguyenhuu@hust.edu.vn)

Nhân viên - Phụ trách trông xe nhà xe cán bộ

Họ và tên: Lê Văn Chuyên

E-mail: chuyen.levan@hust.edu.vn
(mailto:chuyen.levan@hust.edu.vn)

Nhân viên - Phụ trách trông xe nhà xe cán bộ

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại:

E-mail: thanh.lethi1@hust.edu.vn
(mailto:thanh.lethi1@hust.edu.vn)

Nhân viên

 

- Phụ trách trông xe nhà xe cán bộ

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hồng

E-mail:hong.nguyenthithanh@hust.edu.vn
(mailto:hong.nguyenthithanh@hust.edu.vn)

Nhân viên

 

- Phụ trách trông xe nhà xe cán bộ

 

TIN LIÊN QUAN
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BẢN ĐỒ CHỈ DẪN
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

(h�ps://www.google.com/maps/place/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+%C4%90%E1%BA%A1i+h%E1%BB%8Dc+B%C3%A1ch+khoa+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@21.00

MẠNG XÃ HỘI

 (h�ps://www.facebook.com/dhbkhanoi/?fref=ts)  (h�ps://www.youtube.com/channel/UCILDWZ7oJhUcvWrYrRtLzVg) 

(h�ps://twi�er.com/DHBachKhoaHaNoi)

Gửi phản hồi  (/web/vi/lien-he)

> Viện - Khoa đào tạo (A - Z) (/web/vi/cac-vien-khoa-dao-tao)

> Viện - Trung tâm nghiên cứu (A - Z) (/web/vi/trung-tam-vien-nghien-cuu1)

> Phòng - Ban - Trung tâm (A - Z) (/web/vi/phong-ban-chuc-nang-trung-tam)

SƠ ĐỒ WEBSITE
Xem sơ đồ trang ... (/web/vi/sitemap)

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 4242

Hệ thống doanh nghiệp (h�ps://www.hust.edu.vn/he-thong-doanh-nghiep)

Đội ngũ cán bộ (h�ps://www.hust.edu.vn/-oi-ngu-can-bo)
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