
 

LỊCH LÀM VIỆC KHOA KHXHNV 

Tuần thứ 24 (Từ ngày 10/6/2019 đến ngày 17/6/2019) 

 

Thời gian 
Nội dung 

Thành phần Địa điểm 

Thứ hai, ngày 10/6/2019 

8 giờ 00 Họp chi bộ khoa KHXH&NV 
 - Đảng viên chi bộ thuộc 

khoa 
Phòng họp 1 

14 giờ 00 

Phòng Đảm bảo chất lượng 

làm việc với 04 chương trình: 

Giáo dục tiểu học, Giáo dục 

mầm non, Sư phạm Lịch sử, 

Sư phạm Ngữ văn và các đơn 

vị liên quan về triển khai Kế 

hoạch số 77/KH-ĐHTDM 

ngày 04/12/2018  

- Lãnh đạo các khoa: Khoa 

học xã hội nhân văn, Sư 

phạm. 

 - Giám đốc/ Phó Giám đốc 

của 04 chương trình và nhóm 

chuyên trách các ngành: Giáo 

dục tiểu học, Giáo dục mầm 

non, Sư phạm Lịch sử, Sư 

phạm Ngữ văn; 

Phòng họp 3 

Thứ tư, ngày 12/6/2019 

8 giờ 00 

 Lãnh đạo Trường dự Ngày 

hội khoa học cán bộ, giảng 

viên trẻ và học viên cao học 

lần thứ III – năm 2019 (cả 

ngày) 

- Đại diện lãnh đạo các đơn 

vị thuộc Trường; 

 - Tác giả có bài viết (do 

phòng Khoa học thông báo); 

 - Những người quan tâm. 

Phiên toàn thể tại 

Hội trường 2 

Phiên tiểu ban tại 

các phòng thuộc 

dãy H3 

Thứ năm, ngày 13/6/2019 

8 giờ 00 
Họp giao ban công tác kiểm 

định CTĐT Sư phạm Lịch sử 

Tất cả GV ngành SPLS và 

Thầy Nguyễn Hoàng Huế, cô 

Nguyễn Hà Trang, Cô 

Nguyễn Phương Lan, Cô Lê 

Thị Bích Ngọc, Thầy Vương 

Quốc Khanh, Cô Nguyễn Thị 

Mai 

Phòng họp 1 

9 giờ 00 

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị 

Nhật Hằng chủ trì họp xét học 

bổng khuyến khích học tập 

 - Lãnh đạo khoa; Giám 

đốc/Phó Giám đốc hoặc thư 

ký chương trình đào tạo; 

Phòng họp 4 



 

học kỳ I, năm học 2018-2019  - Lãnh đạo các phòng: Đào 

tạo đại học, Kế hoạch – Tài 

chính, Công tác sinh viên; 

 -  Đại diện Đoàn Thanh 

niên. 

13h30 

Bổ sung hồ sơ minh chứng 

kiểm định và họp xét thi đua 

ngành SPLS 

Tất cả GV ngành SPLS Thông báo sau 

Thứ sáu, ngày 14/6/2019 

8 giờ 00 

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng 

Điệp chủ trì họp giao ban 

chuyên môn công tác kiểm 

định cấp chương trình đào tạo 

của 08 chương trình: Kỹ thuật 

phần mềm, Kỹ thuật Điện, 

Quản trị kinh doanh, Hóa học, 

Giáo dục tiểu học, Giáo dục 

mầm non, Sư phạm Lịch sử, 

Sư phạm Ngữ văn 

 - Trưởng khoa; Giám đốc, 

thư ký chương trình đào tạo 

và nhóm phụ trách công tác 

kiểm định của 08 chương 

trình kiểm định. 

Phòng họp 4 

Thứ bảy, ngày 15/6/2019 

7 giờ 30 

Lãnh đạo Trường dự Lễ trao 

bằng tốt nghiệp và Ngày hội 

việc làm năm 2019 

 - Trưởng  các đơn vị thuộc 

Trường; 

 - Giám đốc/Phó Giám đốc 

chương trình đào tạo ; 

 - Sinh viên và học viên cao 

học tốt nghiệp. 

Hội trường 1 


