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LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 42 

(Từ ngày 12/10 – 18/10/2020) 

           

Thời 

gian 
Nội dung Thành phần Địa điểm 

CB 

THAM 

DỰ 

Thứ hai, ngày 12/10/2020 

8 giờ 30 

Phòng Đảm bảo chất lượng 

tổ chức buổi rà soát và hoàn 

thiện dữ liệu minh chứng 

khảo sát các bên liên quan  

của chương trình Ngôn ngữ 

Anh 

- GV phụ trách các phiếu khảo 

sát của chương trình Ngôn ngữ 

Anh; 

- Đại diện các phòng: Đào tạo ĐH 

 

Phòng làm 

việc 

của chương 

trình Ngôn 

ngữ 

Anh 

 

T. Tín 

8 giờ 30 ĐI DẠY  I1.105 T.Nam 

13 giờ 

00 
ĐI DẠY  I1.105 T.Nam 

14 giờ 

00 

 

Phòng Đảm bảo chất lượng 

tổ chức buổi rà soát và hoàn 

thiện dữ liệu minh chứng 

khảo sát các bên liên quan 

của chương trình Giáo dục học 

 

- GV phụ trách các phiếu khảo 

sát của chương trình Giáo dục 

học; 

- Đại diện các phòng: Đào tạo 

Đại học, Công tác sinh viên, 

Khoa học, Đảm bảo chất lượng, 

Tổ chức; 

 

Phòng làm 

việc 

của chương 

trình Giáo 

dục 

học 

 

T. Tín  

 

13 giờ 

00 
ĐI DẠY  PM7 

T.Phương 

 

Thứ ba, ngày 13/10/2020 

 

8 giờ 30 

 

Phòng Đảm bảo chất lượng 

tổ chức buổi rà soát và hoàn 

thiện dữ liệu minh chứng 

khảo sát các bên liên quan  

của chương trình Quản lý 

Tài nguyên - Môi trường 

- GV phụ trách các phiếu khảo 

sát của chương trình Quản lý 

Tài nguyên - Môi trường; 

- Đại diện các phòng: Đào tạo Đại học 

 

Phòng làm 

việc 

của chương 

trình Quản lý 

Tài nguyên – 

Môi trường 

T. Tín  

 

7 giờ 00 ĐI DẠY  PM6 
T.Phương 

 

14 giờ 

00 

 

Phòng Đảm bảo chất lượng 

tổ chức buổi rà soát và hoàn 

thiện dữ liệu minh chứng 

khảo sát các bên liên quan 

của chương trình Luật 

- GV phụ trách các phiếu khảo 

sát của chương trình Luật; 

- Đại diện các phòng: Đào tạo 

Đại học, Công tác sinh viên, 

Khoa học, Đảm bảo chất lượng, 

Tổ chức; 

 

Phòng làm 

việc 

của chương 

trình Luật 

 

T. Tín  

 

Thứ tư, ngày 14/10/2020 

     

Thứ năm, ngày 15/10/2020 

8 giờ 00  

Lãnh đạo Trường dự tập huấn sử 

dụng phân hệ ứng dụng di động 

của Phần mềm Quản lý văn bản 

 

Lãnh đạo các đơn vị thuộcTrường 

 

Phòng khách 

1 

Cô Út 

Thầy Nam 

Cô Vinh 

     

Thứ sáu, ngày 16/10/2020 

8 giờ 00 

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp 

chủ trì họp công tác chuyên môn 

đầu năm 

. 

- Lãnh đạo các đơn vị: phòng Tổ chức, phòng Cơ sở 

vật chất, phòng Kế toán, Viện Kỹ thuật –Công nghệ, 

Trung tâm Công nghệ thông tin; 

- Lãnh đạo và chuyên viên phòng Đào tạo Đại học; 

-Trưởng các khoa; 

- Giám đốc các chương trình đào tạo; 

-Giám đốc chương trình Elearning 

 

Phòng khách 

1 

CB-VC 

phòng 

ĐTĐH 

CT 

Elearning  

14 giờ 

00 

Hiệu trưởng dự hoạt động chào 

mừng ngày thành lập Hội Liên 

hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 do 

Công đoàn Trường tổ chức 

 

- Ủy viên BCH Công đoàn; Tổ 

trưởng các tổ công đoàn; 

- CBVCNLĐ nữ, GV nữ không 

có giờ dạy buổi chiều 

HT2 

CB-VC nữ 

phòng 

ĐTĐH 

Thứ bảy, ngày 17/10/2020 

Sáng Trực TX   Cô Vinh 

Chiều Trực TX   Cô Vinh 

Chủ nhật, ngày 18/10/2020 

Sáng Trực TX   Cô Châu 

Chiều Trực TX   T.Tín 



 
 LẬP BIỂU 
 Nguyễn Thị Nhi 


