
 

LỊCH LÀM VIỆC KHOA KHXHNV 

Tuần thứ 17 (Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 28/4/2019) 

 

Thời gian 
Nội dung 

Thành phần Địa điểm 

Thứ hai, ngày 22/4/2019 

7 giờ 00 

 Lãnh đạo trường dự Lễ khai 

mạc Hội thao năm 2019 do 

Công đoàn Trường tổ chức 

 - Trưởng đơn vị thuộc 

Trường; 

 - Ban Chấp hành Công đoàn 

Trường; 

Tổ trưởng công đoàn; 

 - Đoàn viên Chi đoàn khối 

chuyên viên ; 

 - Vận động viên tham gia thi 

đấu (kéo co, tiếp sức, bóng 

đá). 

 Lưu ý: Vận động viên mặc 

áo hội thao do Công đoàn 

Trường phát 

Sân cờ 

7h30 

GV chương trình Công tác 

xã hội tham gia tập huấn E-

learning từ 22/4 đến 24/4 

- CBGV chương trình Công 

tác xã hội 
H3.106 

14h00 Họp chương trình Địa lý học 
- CBGV chương trình Địa lý 

học 
G2.106 

Thứ ba, ngày 23/4/2019 

8 giờ 00 

 Phó Hiệu trưởng Hoàng 

Trọng Quyền chủ trì họp 

kiểm tra công tác chuẩn bị 

tổ chức Ngày hội khoa học 

sinh viên lần 7 năm 2019 

và Ngày hội khoa học cán 

bộ, giảng viên trẻ, học viên 

cao học lần 3 năm 2019 

 - Lãnh đạo các khoa; 

 - Lãnh đạo các phòng: Đào 

tạo đại học, Đào tạo sau đại 

học, Khoa học, Văn phòng, 

Kế hoạch – Tài chính, Cơ 

sở vật chất, Công tác sinh 

viên, Truyền thông. 

Phòng họp 2 



 

Thứ tư, ngày 24/4/2019 

8 giờ 00 

Ủy nhiệm Trưởng khoa 

Khoa học xã hội và nhân 

văn dự Lễ khai mạc trưng 

bày  chuyên đề “Khảo cổ 

học Bình Dương – Tiếng 

nói từ lòng đất” và công 

bố Quyết định Công nhận 

bảo vật Quốc gia (theo thư 

mời của Sở Văn hóa, thể 

thao và du lịch tỉnh) 

 

Bảo tàng tỉnh 

Bình Dương (số 

565 Đại lộ Bình 

Dương, P. Hiệp 

Thành) 


