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               BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                    

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 
            Từ ngày 17/05 đến ngày 23/05/2021  

 

Thứ 

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

Hai 

17/5 

09h00’ 

Họp Hội đồng giáo sư cơ sở 

Trường Đại học Tây Nguyên 

năm 2021 (phiên thứ nhất) 

Phòng TCCB Hiệu trưởng 
Các thành viên của Hội đồng Giáo sư cơ sở 

Trường Đại học Tây Nguyên năm 2021 
Phòng họp 2.3 

10h00’ 

Họp Ban xây dựng đề án 

thành lập Phòng Truyền thông 

và tuyển sinh 

Phòng TCCB Trưởng Ban 
Thành viên Ban xây dựng đề án thành lập 

Phòng Truyền thông và tuyển sinh 
Phòng họp 2.3 

14h00’ 

Họp Hội đồng xác định danh 

mục đề tài NCKH cấp cơ sở 

và cơ sở trọng điểm năm 2022 

Phòng 

KH&QHQT 
Chủ tịch hội đồng 

Thành viên Hội đồng xác định danh mục 

 đề tài KHCN cấp cấp cơ sở và cơ sở  

trọng điểm năm 2022 (Hội đồng 1) 
Phòng họp 2.3 

15h30’ 

Họp Hội đồng xác định danh 

mục đề tài NCKH cấp cơ sở 

và cơ sở trọng điểm năm 2022 

Phòng 

KH&QHQT 
Chủ tịch hội đồng 

Thành viên Hội đồng xác định danh mục 

 đề tài KHCN cấp cấp cơ sở và cơ sở  

trọng điểm năm 2022 (Hội đồng 3) 
Phòng họp 2.3 

Ba 

18/5 

08h00’ 

Bảo vệ luận văn thạc sỹ  

chuyên ngành Khoa học  

cây trồng K2018 

- Phòng ĐTĐH 

- Khoa NLN 
Chủ tịch hội đồng 

- Lãnh đạo Trường; 

- Lãnh đạo Phòng Đào tạo Đại học; 

- Các thành viên của Hội đồng. 

Tầng 6,7 

Nhà Điều 

hành TT  

14h00’ 

Họp Hội đồng xác định danh 

mục đề tài NCKH cấp cơ sở 

và cơ sở trọng điểm năm 2022 

Phòng 

KH&QHQT 
Chủ tịch hội đồng 

Thành viên Hội đồng xác định danh mục 

 đề tài KHCN cấp cấp cơ sở và cơ sở  

trọng điểm năm 2022 (Hội đồng 2) 

Phòng họp 2.3 

Tư 

19/5 

08h00’ 

Họp Hội đồng xác định danh 

mục đề tài NCKH cấp cơ sở 

và cơ sở trọng điểm năm 2022 

Phòng 

KH&QHQT 
Chủ tịch hội đồng 

Thành viên Hội đồng xác định danh mục 

 đề tài KHCN cấp cấp cơ sở và cơ sở  

trọng điểm năm 2022 (Hội đồng 4) 

Phòng họp 2.3 

09h30’ 

Họp Hội đồng xác định danh 

mục đề tài NCKH cấp cơ sở 

và cơ sở trọng điểm năm 2022 

Phòng 

KH&QHQT 
Chủ tịch hội đồng 

Thành viên Hội đồng xác định danh mục 

 đề tài KHCN cấp cấp cơ sở và cơ sở  

trọng điểm năm 2022 (Hội đồng 5) 
Phòng họp 2.3 
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Thứ 

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

Tư 

19/5 
14h00’ 

Họp Tổ bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 

- Phòng TCCB 

- Các Tổ bầu cử 

Phó Hiệu trưởng 

Nguyễn Văn Nam 

- Mời Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu; 

- Các thành viên của các Tổ bầu cử. 
Phòng họp 2.3 

Năm 

20/5 

08h00’ 
Họp tổ soạn thảo Quy chế  

đào tạo trình độ đại học  
Phòng ĐTĐH Tổ trưởng 

Tổ soạn thảo Quy chế đào tạo trình độ đại 

học của trường Đại học Tây Nguyên 
Phòng họp 2.3 

14h00’ 

Họp thông qua Dự thảo  

Báo cáo tự đánh giá CTĐT 

ngành Giáo dục Mầm non  

Phòng QLCL 
Chủ tịch  

Hội đồng 

- Ban Giám hiệu; 

- Lãnh đạo các đơn vị: P.ĐTĐH, P.QLCL; 

- Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành Giáo 

dục Mầm non; 

- Người góp ý báo cáo: Bà Ngũ Thị Nhung, 

Ông Vũ Minh Chiến. 

Phòng họp 2.3 

Sáu 

21/5 

10h00’ 
Họp xét công nhận tốt nghiệp  

cho sinh viên 

Phòng Đào tạo  

Đại học 
Chủ tịch hội đồng 

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp  

cho sinh viên  
Phòng họp 2.3 

14h00’ 

Họp Hội đồng xem xét bồi 

hoàn chi phí đào tạo đối với 

viên chức Phòng KH&QHQT,  

Khoa Y Dược 

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 

15h00’ Họp Đảng ủy 
Văn phòng 

Đảng ủy 

Phó Bí thư  

Đảng bộ 
Đảng ủy viên Phòng họp 2.3 

Bảy 

22/5 
      

Chủ nhật 

23/5 

Bắt đầu 

từ 06h30  

Bầu cử đại biểu  

Quốc hội khóa XV và đại biểu  

Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 

- Tổ bầu cử 

- Các đơn vị 

được phân công 

 Tổ Trưởng  
Tổ bầu cử 

- Đảng ủy, Chủ tịch HĐT, Ban Giám hiệu; 

- Chủ tịch CĐ Trường, Bí thư Đoàn Trường; 

- Tổ bầu cử; 

- Cử tri là cán bộ viên chức và HSSV tham 

gia bỏ phiếu tại Trường. 

GĐ400 chỗ  

Ghi chú: Các đơn vị đăng ký lịch làm việc tuần qua địa chỉ Email: vxhoi@ttn.edu.vn  trước 17h00 chiều thứ 5 hàng tuần   
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