
Từ ngày 31/12/2018 đến ngày 06/01/2019 

Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm 

Thứ hai, ngày 31/12/2018 

  
Cán bộ, viên chức và sinh viên nghỉ Tết 
dương lịch 02 ngày: 31/12/2018 và 
01/01/2019. 

    

Thứ tư, ngày 02/01/2019 

8 giờ 00 

 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì 
buổi tọa đàm về hiện trạng và giải pháp 
đánh giá ngoài chương trình đào tạo của 
Trường 

 
 - Đại diện lãnh đạo các đơn vị 
thuộc Trường; 
 - Giám đốc chương trình đào 
tạo; 
 - Đại diện nhóm AUN các 
chương trình đào tạo: Quản trị 
kinh doanh, Kỹ thuật phần mềm, 
Hóa học và Kỹ thuật điện. 
  

Phòng họp 4 

 

Thứ sáu, ngày 04/01/2019 

8 giờ 00 

 
 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng Điệp chủ trì 
họp thông qua nội dung về “Hệ thống 
đảm bảo chất lượng bên trong của Nhà 
trường” 
  

 - Đại diện lãnh đạo các đơn vị 
thuộc Trường; 
 - Giám đốc chương trình đào 
tạo. 

Phòng họp 4 

    

Thứ bảy, ngày 05/01/2019 

7 giờ 30 

 Nghe thông tin thời sự quý IV năm 2018
  
Quý Thầy, Cô có mặt tại Trường (cổng 
1) lúc 7 giờ 00 để xe đưa đi 

 
 - Bí thư, các Phó Bí thư, ủy viên 
Ban Chấp hành Đảng bộ 
Trường; 
 - Bí thư, phó bí thư các chi bộ 
trực thuộc; 
 - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng 
ủy Trường; 
 - Trưởng, phó các đơn vị thuộc 
Trường. 

Hội trường Trung 
tâm Hội nghị triển 

lãm tỉnh 

Chủ nhật, ngày 06/01/2019 

    

13 giờ 00 
 Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng 
nghiệp năm 2019 do Báo Tuổi trẻ tổ 
chức 

 
 - Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng 
Điệp và Phó Hiệu trưởng Hoàng 
Trọng Quyền ; 
 - Các khoa : Lãnh đạo khoa, 

Sân dãy H3 và 
Hội trường 1 



Giám đốc chương trình đào tạo ; 
 - Lãnh đạo các 
phòng: Công tácsinh viên, Văn 
phòng; 
 - Đại diện các trung tâm : Tuyển 
sinh, Thị trường lao động và 
Khởi nghiệp, Đào tạo kỹ năng xã 
hội, Công nghệ thông tin, Nghiên 
cứu - Thực nghiệm, Học liệu; 
 - Đại diện Ban Biên tập Trang 
Thông tin điện tử ; 
 - Đại biểu khách mời (có thư 
mời riêng). 

    
 
 
 
 
 
Khoa KHXH&NV - Trường Đại học Thủ Dầu Một 
Số 06 - Trần Văn Ơn - Phường Phú Hòa - Thủ Dầu Một - Bình Dương. 
Liên hệ: 0274.3837 800 

 


