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Thời 

gian 
Nội dung Thành phần 

Địa 

điểm 

CB 

THAM 

DỰ 

Thứ hai, ngày 13/7/2020 

13 giờ 30 

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu 

Đảng bộ khối các Cơ quan và 

Doanh nghiệp tỉnh Bình Dương 

lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 

(Từ 13/7 đến 15/7/2020) 

- Các đ/c: Nguyễn Thị Nhật 

Hằng, Trần Văn Nam, Huỳnh 

Công Danh, Ngô Hồng Điệp, 

Nguyễn Minh Danh, Lê Thị Kim 

Út 

 Quý thầy, cô có mặt tại Trường 

(cổng 1) lúc 12 giờ 45 để xe đưa 

đi 

 Trang phục:  

+ Phiên trù bị: Nam áo sơ mi 

trắng thắt cà vạt; Nữ trang phục 

áo dài. Đeo phù hiệu đại biểu;  

+ Phiên chính thức: Nam đồng 

phục Comple (vest), áo sơ mi 

trắng thắt cà vạt; Nữ trang phục 

áo dài. Đeo phù hiệu đại biểu 

Hội 

trường 

Trung tâm 

Hội nghị 

Triển lãm 

tỉnh Bình 

Dương 

Cô Út 

 

8 giờ 30 

 

Phòng Đảm bảo chất lượng 

và nhóm chuyên gia nội bộ 

tổ chức hướng dẫn rà soát, 

thống nhất số liệu ghi trong 

báo cáo tự đánh giá từ tiêu 

chuẩn 6-11 

- Đại diện phòng ĐBCL; 

- Nhóm chuyên gia nội bộ do 

P.ĐBCL thông báo; 

Lưu ý: Quý Thầy/Cô tham gia 

vui lòng mang theo laptop 

 

Phòng họp 

2 
Cô Vinh 

14 giờ 00 

Tập huấn nghiệp vụ thanh tra, 

kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 

2020 ( 2 ngày 13,14/07/2020) 

- Phó Trưởng phòng Đào tạo Đại 

học;  

- Phó Trưởng khoa Khoa học 

Quản lý;  

- Chuyên viên phòng Thanh tra 

Trường 

Đại học 

Cần Thơ 

Thầy Nam 

 

Thứ ba, ngày 14/7/2020 

9 giờ 00 

(Mới) 
Phó Hiệu trưởng Lê Tuấn Anh tiếp 

và làm việc với Công ty SMC 

- Lãnh đạo Khoa Kỹ thuật Công 

nghệ;  

- Lãnh đạo CTĐT: Công nghệ ô 

tô, Kỹ thuật Cơ – Điện tử;  

- Lãnh đạo phòng Đào tạo Đại 

học 

Phòng họp 

2 
Cô Út 

 

8 giờ 00 

 

Phòng Đảm bảo chất lượng 

tổ chức buổi làm việc với 

Chuyên gia tư vấn cải tiến 

chương trình đào tạo theo 

tiêu chuẩn AUN-QA 

- Phiên 1: 08:00-8:45 

Chương trình Hệ thống 

thông tin 

- Phiên 2: 09:00-09:45 

- Giám đốc/PGĐ và nhóm viết 

báo cáo TĐG 04 chương trình 

đào tạo gồm: Hệ thống thông 

tin, Khoa học môi trường, Tài 

chính-Ngân hàng, Kế toán; 

- Tất cả GV tham gia giảng dạy 

04 chương trình: Hệ thống 

thông tin, Khoa học môi 

trường, Tài chính -Ngân hàng, 

Phòng 

A4.103 
 

Cô Vinh 

Thầy Tín 



Chương trình Khoa học Môi 

trường 

- Phiên 3: 10:00- 10:45 

Chương trình Tài chính - 

Ngân hàng 

- Phiên 4: 11:00-11:45 

Chương trình Kế toán 

 

Kế toán; 

- Lãnh đạo phòng ĐBCL 

 

Cả ngày 

(Sáng từ 

8 giờ; 

Chiều từ 

14 giờ) 

Khoa Sư phạm học "Bồi dưỡng 

chuyên đề cho giảng viên khối 

ngành Sư phạm" (02 ngày 14, 

15/7/2020) 

- Lãnh đạo khoa, Giám đốc/Phó 

Giám đốc, thư ký chương trình 

đào tạo và toàn thể CB, GV khoa 

Sư phạm;  

- Giám đốc/Phó Giám đốc, thư ký 

các chương trình: Sư phạm Lịch 

sử, Sư phạm Ngữ văn, Địa lý học;  

- Giám đốc trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên và giảng viên 

tham gia giảng dạy tại Trung tâm;  

- Cán bộ, viên chức phòng Đào 

tạo Đại học;  

- Giảng viên các khoa có tham gia 

giảng dạy cho khoa Sư phạm;  

Phòng 

khách 1 

Cán bộ, 

viên chức 

phòng Đào 

tạo Đại học; 

CT.ELN 

Thứ tư, ngày 15/7/2020 

Cả ngày 

(Sáng từ 

8 giờ; 

Chiều từ 

14 giờ) 

Khoa Sư phạm học "Bồi dưỡng 

chuyên đề cho giảng viên khối 

ngành Sư phạm" (02 ngày 14, 

15/7/2020) 

- Lãnh đạo khoa, Giám đốc/Phó 

Giám đốc, thư ký chương trình 

đào tạo và toàn thể CB, GV khoa 

Sư phạm;  

- Giám đốc/Phó Giám đốc, thư ký 

các chương trình: Sư phạm Lịch 

sử, Sư phạm Ngữ văn, Địa lý học;  

- Giám đốc trung tâm Giáo dục 

Thường xuyên và giảng viên 

tham gia giảng dạy tại Trung tâm;  

- Cán bộ, viên chức phòng Đào 

tạo Đại học;  

- Giảng viên các khoa có tham gia 

giảng dạy cho khoa Sư phạm;  

Phòng 

khách 1 

Cán bộ, 

viên chức 

phòng Đào 

tạo Đại học; 

CT.ELN 

8 giờ 30 

Phòng Đảm bảo chất lượng và 

nhóm chuyên gia nội bộ họp thống 

nhất biểu mẫu phục vụ tư vấn đánh 

giá chương trình đào tạo theo tiêu 

chuẩn của Bộ GD&ĐT 

- Nhóm chuyên gia nội bộ; 

- Đại diện phòng ĐBCL 

Phòng họp 

2 
Cô Vinh 

14 giờ 30 

Phòng Đảm bảo chất lượng phối 

hợp với các đơn vị rà soát và giải 

quyết những khó khăn các vấn đề 

liên quan đến cách tính tỷ lệ FTE 

và các minh chứng kèm theo của 

chương trình Giáo dục học 

- Giám đốc/Phó GĐ CTĐT và 

GV phụ trách tiêu chuẩn 6 của 

chương trình Giáo dục học; 

 - Đại diện các phòng: Tổ chức, 

Đào tạo ĐH, ĐBCL, Khoa học, 

Công tác sinh viên 

Phòng họp 

1 

Cô Vinh 

Thầy Tín 

Thứ năm, ngày 16/7/2020 

8 giờ 30 

Phòng Đảm bảo chất lượng và 

nhóm chuyên gia nội bộ tổ chức rà 

soát nội hàm tiêu chuẩn 10,11 của 

báo cáo tự đánh giá chương trình 

đào tạo theo tiêu chuẩn Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

- Nhóm chuyên gia nội bộ (Do 

P.ĐBCL thông báo);  

- Giám đốc/Phó GĐ chương trình 

và nhóm viết báo cáo TĐG 10 

chương trình đại học: Giáo dục 

học, Quản lý Tài nguyên – Môi 

trường, Ngôn ngữ Anh, Luật, 

Kiến trúc, Kỹ thuật xây dựng, 

Phòng 

họp 2 
Cô Vinh 



Công tác xã hội, Quản lý nhà 

nước, Quản lý công nghiệp, 

Ngôn ngữ Trung Quốc; 

 Lưu ý: Quý Thầy/Cô tham gia 

vui lòng mang theo laptop 

Cả ngày 

Phòng Đảm bảo chất lượng và 

nhóm chuyên gia nội bộ tổ chức 

đánh giá kết quả viết báo cáo tiêu 

chuẩn 6,7 và các minh chứng liên 

quan của 10 chương trình đào tạo 

đại học theo tiêu chuẩn Bộ Giáo 

dục và Đào tạo  

- 8 giờ 30 - 11 giờ 30: 05 chương 

trình: Quản lý Tài nguyên – Môi 

trường, Ngôn ngữ Anh, Luật, Kiến 

trúc, Kỹ thuật xây dựng  

- 14 giờ 00 - 16 giờ 30: 05 chương 

trình: Giáo dục học, Công tác xã 

hội, Quản lý nhà nước, Quản lý 

công nốghiệp, Ngôn ngữ Trung 

Quốc 

- Nhóm chuyên gia nội bộ ((Do 

P.ĐBCL thông báo)  

- Giám đốc/Phó GĐ chương 

trình, nhóm viết báo cáo TĐG và 

các GV có liên quan của 10 

chương trình đại học: Quản lý Tài 

nguyên – Môi trường, Ngôn ngữ 

Anh, Luật, Kiến trúc, Kỹ thuật 

xây dựng, Giáo dục học, Công tác 

xã hội, Quản lý nhà nước, Quản 

lý công nghiệp, Ngôn ngữ Trung 

Quốc;  

- Đại diện phòng ĐBCL. 

Phòng họp 

1 
Cô Vinh  

Thầy Tín 

     

Thứ sáu, ngày 17/7/2020 

     

     

Thứ bảy, ngày 18/7/2020 
Sáng Trực TX   C. Nhi 

Chiều Trực TX   Cô Châu 

Chủ nhật, ngày 19/7/2020 

Sáng Trực TX   T.Phương 

Chiều Trực TX   T.Phương 

 
 LẬP BIỂU 
 Nguyễn Thị Nhi 


