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               BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                    

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 
            Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020  

 

Thứ 

         Ngày Giờ Nội dung Chuẩn bị Chủ trì Thành phần Địa điểm 

Hai 

23/11/2020 
16h00’ 

Chạy chương trình  

Lễ khai giảng 

năm học 2020 - 2021 

- Ban tổ chức 

- Các đơn vị 

được phân công 

Hiệu trưởng 

- Ban tổ chức; 

- Các đơn vị được phân công. 
Hội trường 

400 chỗ 

Ba 

24/11/2020 

07h30’ 
Lễ Khai giảng  

năm học 2020 - 2021 

- Ban tổ chức 

- Các đơn vị 

được phân công 

Hiệu trưởng 

- Đại biểu mời; 

- Ban Chấp hành Đảng bộ;  

- Ban Giám hiệu;  

- Chủ tịch Hội đồng Trường;  

- Thường vụ Công đoàn Trường;  

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; 

- Chủ tịch Hội Cựu giáo chức; 

- Trưởng, phó các đơn vị;  

- Thường vụ Đoàn TN; Chủ tịch và Phó 

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường; 

- CBVC là Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, 

Giảng viên chính, Chuyên viên chính;  

- Trưởng, Phó các Bộ môn; 

- Nghiên cứu sinh, Ban cán sự các lớp cao học; 

- Lớp trưởng, Bí thư chi đoàn các lớp sinh viên. 

Hội trường 

400 chỗ 

15h00’ 

Làm việc với Thường vụ  

Công đoàn Trường và Ban 

Thanh tra nhân dân về công 

tác chuẩn bị Hội nghị CBVC 

- Công đoàn 

Trường 

- Ban Thanh tra 

Nhân dân 

Hiệu trưởng  

- Thường vụ Đảng ủy; 

- Ban Giám hiệu; 

- Chủ tịch Hội đồng Trường; 

- Ban Thường vụ Công đoàn Trường;  

- Trưởng Ban Thanh tra nhân dân. 

Phòng họp 2.3 

Tư 

25/11/2020 
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Thứ 

         Ngày Giờ Nội dung Chuẩn bị Chủ trì Thành phần Địa điểm 

Năm 

26/11/2020 
08h00’ 

Hội nghị Đại biểu  

cán bộ viên chức  

năm học 2020 - 2021 

- Ban Tổ chức; 

- Các đơn vị 

được phân công. 

- Hiệu trưởng; 

- Chủ tịch Công 

đoàn Trường. 

- Đại biểu mời; 

- Bí thư Đảng bộ;  

- Chủ tịch Hội đồng Trường;  

- Ban Giám hiệu; 

- Chủ tịch Công đoàn Trường;  

- Trưởng ban Thanh tra nhân dân;  

- Bí thư Đoàn Trường;  

- Trưởng ban Nữ công;  

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; 

- Đại biểu được bầu từ các đơn vị. 

Hội trường 

400 chỗ 

Sáu 

27/11/2020 

08h00’ 

Họp triển khai công tác hoàn 

thành báo cáo tự đánh giá 

chương trình đào tạo  

- P. QLCL 

- Các Khoa 
Hiệu trưởng 

- Ban giám hiệu; 

- Lãnh đạo các đơn vị; 

- Thành viên các hội đồng tự đánh giá 

chương trình đào tạo; 

- Thành viên tham gia lớp tập huấn “Thực 

hành phân tích và viết báo cáo tự đánh giá 

chương trình đào tạo. 

Hội trường 7.1 

Tầng 7 

10h30’ 
Họp xét công nhận tốt nghiệp  

cho sinh viên 

Phòng 

Đào tạo ĐH 
Chủ tịch hội đồng 

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp  

cho sinh viên  
Phòng họp 2.3 

15h00’ 

Họp Hội đồng xem xét bồi 

hoàn chi phí đào tạo đối với  

viên chức khoa KHTNCN  

Phòng TCCB 
Chủ tịch  

Hội đồng 

 - Hội đồng xem xét bồi hoàn chi phí đào 

tạo đối với viên chức theo quyết định; 

- CBVC theo giấy mời. 

Phòng họp 2.3 

Bảy 

28/11/2020 
13h30’ 

Tuyên truyền phòng, chống 

tác hại thuốc lá cho sinh viên 
P.CTSV 

Trung tâm  
kiểm soát bệnh tật  

tỉnh Đắk Lắk 

- Lãnh đạo Trường; 

- Lãnh đạo các đơn vị: P.CTSV, Đoàn TN, 

Hội sinh viên; 

- Sinh viên các lớp tham dự theo danh sách. 

Hội trường 

400 chỗ 

Chủ nhật 

29/11/2020 
08h00’ 

Hội nghị Nấm học toàn quốc 

lần thứ 3 năm 2020 
Ban tổ chức 

Phó Hiệu trưởng 
Trần Trung Dũng 

- Đại biểu theo giấy mời; 

- Lãnh đạo trường; 

- Lãnh đạo các đơn vị: P.KH&QHQT, Khoa 

KHTNCN, Khoa NLN; 

- Giảng viên Bộ môn Sinh học; 

- Sinh viên, học viên, NCS ngành Sinh học 

thực nghiệm, Khoa học cây trồng. 

Hội trường 7.1 

Tầng 7 

Ghi chú: Các đơn vị đăng ký lịch làm việc tuần qua địa chỉ Email: vxhoi@ttn.edu.vn  trước 11h00 sáng thứ 6 hàng tuần   

mailto:vxhoi@ttn.edu.vn

