
 

LỊCH LÀM VIỆC KHOA KHXHNV 

Tuần thứ 15 (Từ ngày 08/4/2019 đến ngày 14/4/2019) 

 

Thời gian 
Nội dung 

Thành phần Địa điểm 

 Thứ hai, ngày 08/4/2019 

8 giờ 00 

Phó Hiệu trưởng Ngô 

Hồng Điệp chủ trì họp 

triển khai Kế hoạch tư vấn 

tuyển sinh online (theo Kế 

hoạch số 19/KH-ĐHTDM 

ngày 04/4/2019) 

- Các khoa: Trưởng khoa 

và Giám đốc chương trình 

đào tạo; 

 - Giám đốc các trung tâm: 

Tuyển sinh, Công nghệ 

thông tin; 

 - Trưởng các phòng: Công 

tác sinh viên, Truyền 

thông, Cơ sở vật chất. 

  

Phòng họp 4 

14 giờ 00 

Phó Hiệu trưởng Hoàng 

Trọng Quyền chủ trì họp 

kiểm tra công tác chuẩn bị 

Hội thảo khoa học cấp 

Trường "Phát triển 

chương trình đào tạo khối 

ngành Khoa học Xã hội và 

Nhân văn định hướng 

kiểm định AUN-QA" 

 

 - Lãnh đạo khoa Khoa học 

xã hội và nhân văn; 

 - Thành viên Ban Nội 

dung Hội thảo (theo Kế 

hoạch số 58/KH-ĐHTDM 

ngày 25/9/2018); 

 - Lãnh đạo các phòng: 

Khoa học, Văn phòng, Kế 

hoạch - Tài chính, Cơ sở 

vật chất. 

Phòng họp 2 

 Thứ ba, ngày 09/4/2019 

8 giờ 
Họp thống nhất đề cương 

chi tiết các môn chung của 

Chương trình Ngữ văn 

1. Môn Thực hành văn 

bản tiếng Việt. 

Thành phần: Toàn 

thể GV tổ Ngôn 

ngữ; 

2. Môn Mỹ học. 

Thành phần: Cô 

Thư, Cô Vân, cô 

Oanh 

Văn phòng khoa 

Khoa học Xã hội 

và Nhân văn 



 

Thứ năm, ngày 11/4/2019 

8 giờ 00 Họp chi bộ khoa Khoa học 

Xã hội và nhân văn 

- Đảng viên Khoa  

Khoa học Xã hội và 

Nhân văn 
Thông báo sau 

Thứ sáu, ngày 12/4/2019 

8 giờ 00 

 

 Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng 

Điệp chủ trì họp bàn các nội 

dung liên quan đến công tác 

kiểm định cấp chương trình 

đào tạo 

 

 

 - Các khoa: Trưởng khoa; 

Giám đốc, thư ký chương 

trình đào tạo và nhóm phụ 

trách công tác kiểm định; 

 - Trưởng các phòng: Tổ 

chức, Văn phòng, Đào tạo 

đại học, Đào tạo sau đại 

học, Đảm bảo chất lượng, 

Khoa học, Hợp tác quốc tế, 

Cơ sở vật chất, Thanh tra, 

Kế hoạch – Tài chính, 

Công tác sinh viên, Truyền 

thông; 

 - Giám đốc các trung tâm, 

viện. 

Phòng họp 4 


