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               BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO          

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN                    

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 
            Từ ngày 20/6 đến ngày 26/6/2022  

 

Thứ 

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

Hai 

20/6 

09h00’ 
Họp tập thể  

Lãnh đạo Trường 
Phòng TCCB Hiệu trưởng 

- Ban Thường vụ Đảng ủy; 

- Chủ tịch Hội đồng trường; 

- Ban giám hiệu. 

Phòng họp 2.3 

14h00’ 

Họp Ban tổ chức Hội nghị 

và Hội đồng xét duyệt  

công trình tham dự Hội nghị 

sinh viên NCKH 

P.KH&QHQT 
Phó Hiệu trưởng 

Lê Đức Niêm 

Thành viên Ban tổ chức Hội nghị  

và Hội đồng theo Quyết định 
Phòng họp 2.3 

Ba 

21/6 
08h00’ 

Tập huấn về công tác quy 

hoạch cán bộ của Bộ GD&ĐT 

(Trực tuyến) 

- P.TT&TVTS 

- P.TCCB 
Bộ Giáo dục  
và Đào tạo 

- Ban giám hiệu; 

- Lãnh đạo, chuyên viên  Phòng TCCB. 
Phòng họp 2.3 

Tư 

22/6 
  

Năm 

23/6 

14h00’ 
Họp xét công nhận  

tốt nghiệp cho sinh viên 
Phòng Đào tạo Chủ tịch Hội đồng 

Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp  

cho sinh viên  
Phòng họp 2.3 

15h00’ 

Họp thông qua hướng dẫn 

thực hiện công tác công 

nhận kết quả học tập và 

chuyển đổi tín chỉ 

Phòng Đào tạo 
Phó Hiệu trưởng 

Nguyễn Văn Nam 

- Hội đồng xét công nhận kết quả học tập 

và chuyển đổi tín chỉ. 

- Trợ lý phụ trách công tác xử lý hồ sơ 

công nhận kết quả học tập và chuyển đổi 

tín chỉ các Khoa. 

- Trưởng bộ môn phụ trách giảng dạy các 

học phần Tin học đại cương, Pháp luật 

Việt Nam đại cương, các học phần Giáo 

dục thể chất, các học phần thuộc nhóm Lý 

luận chính trị, các học phần Tiếng Anh 1, 

2, 3, 4. 

Phòng họp 2.3 

Sáu 

24/6 
15h00’ 

Hội nghị lấy ý kiến về việc 

ủng hộ, giới thiệu đối với cá 

nhân đề nghị xét tặng  

“Thầy thuốc Nhân dân”, 

“Thầy thuốc Ưu tú”  

P.TCCB Chủ tịch Hội đồng 

- Hội đồng xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc 

Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú” lần thứ 14 

năm 2023 (theo Quyết định); 

- Toàn thể cán bộ viên chức khoa Y Dược. 

Phòng 7.1 

Tầng 7 
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Thứ 

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

Bảy 

25/6 
      

Chủ nhật 

26/6 
      

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  

mailto:vxhoi@ttn.edu.vn

