
KỶ NIỆM 72 NĂM QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

(02/9/1945-02/9/2017) 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 04/9 ĐẾN 10/9/2017 

Thứ 
ngày 

Giờ Nội dung công tác Thành phần thực hiện Địa điểm 
Trực    

lãnh đạo 

Thứ 2 
04/9 

 NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH   

Thứ 3 
05/9 

6h00 
- Dự Hội nghị Khoa học Ung thư Việt Nam - Hoa Kỳ 
tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108  

- Mời đ/c Dũng (PHT). Xe Mitsubishi Sân trường  

Đ/c Sơn 

7h-11h - Học chính trị đầu khóa cho SV năm thứ nhất  (từ ngày: 05-07/9/2017) 
- Mời cán bộ giảng theo kế hoạch được phân công. Toàn thể SV hệ CQ 
khóa mới (YĐK K50, YRHM K10, YHDP K11, Dược học K13, CNĐD K14, 
CNXNYH K1) 

Giảng đường lớn 

7h30 - Kiểm tra minh chứng Tiêu chuẩn 3 và 4 - Mời đ/c Quý (PHT), đ/c Mạnh (KT&ĐBCLGD) và các cán bộ Phòng Đào tạo Phòng Đào tạo 

7h30 - Kiểm tra minh chứng Tiêu chuẩn 10 - Mời đ/c Tráng (PHT); đ/c Sơn (KT&ĐBCLGD) và cán bộ Phòng KH-TC Phòng KH-TC 

8h00 - Làm phách các đối tượng thi ngày 01/9/2017  
- Mời Phòng KT&ĐBCLGD, VP khoa Các chuyên khoa, RHM 
(Đề nghị các cán bộ làm phách có mặt đúng giờ) 

Phòng 
KT&ĐBCLGD 

10h00 
 - Mở Hồ sơ đề xuất kỹ thuật cho gói thầu: "Mua sắm trang thiết bị cho 
Trung tâm thí nghiệm thực hành" 

 - Mời Ban QLDA  Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm thí nghiệm thực 
hành, phục vụ công tác nâng cao chất lượng ĐT, nghiên cứu khoa học và 
ứng dụng c a Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên, giai đoạn 
2017 - 2018” theo QĐ; Đơn vị tư vấn; Các nhà thầu tham dự; Các cán bộ 
quan tâm 

Phòng họp 3 

13h30 
- Chấm thi tốt nghiệp lý thuyết cho các lớp CNĐD hệ VLVH khóa 10 
(lớp 10B tại Yên Bái, lớp 10C tại Hà Giang): Môn chuyên ngành + 
cơ sở ngành, thời gian: 05-06/9/2017 

- Mời thành phần Ban chấm thi lý thuyết theo QĐ Phòng họp 4 

13h30-
17h30 

- Học chính trị đầu khóa cho SV năm thứ nhất (từ ngày: 05-07/9/2017) 
- Mời cán bộ giảng theo kế hoạch được phân công. Toàn thể SV hệ CQ 
khóa mới (YĐK K50, YRHM K10, YHDP K11, Dược học K13, CNĐD 
K14, CNXNYH K1) 

GĐ C101 

13h30 - Họp liên tịch BCH Đảng  y, BGH, Hội đồng Trường - Mời các đ/c trong BCH Đảng  y, BGH, thành viên HĐ Trường Phòng họp 1 

14h00 - Chấm phúc khảo bài thi kết thúc học kỳ II các lớp cử tuyển khóa 27 - Mời thành phần Ban chấm phúc khảo theo QĐ Phòng họp 3 

15h00 - Kiểm tra CSVC nhà ăn, KTX, BV Trường, nhà xe, Website 
- Mời đ/c Dũng (PHT); Lãnh đạo các phòng: QT-PV, KT&ĐBCLGD, 
CTHSSV, CNTT-TV, Bệnh viện Trường và các đơn vị có liên quan Tại các đơn vị 

15h30 - Kiểm tra minh chứng Tiêu chuẩn 9 
- Mời đ/c Tráng (PHT); đ/c Sơn (KT&ĐBCLGD) và cán bộ 
Phòng QT-PV, Phòng CNTT-TV trong nhóm chuyên trách 

Phòng QT-PV 

19h00 - Nghiệm thu chính thức Đề tài KHCN cấp Đại học c a 
TS Nguyễn Thị Hoa 

- Mời HĐ theo QĐ, ch  nhiệm và nhóm nghiên cứu đề tài, BM Sinh hóa 
và các cán bộ quan tâm. Các phòng chuẩn bị CSVC theo quy định 

Phòng họp 1 

19h00 - Gặp mặt gia đình sinh viên lớp Điều dưỡng liên kết Việt Nhật 
- Mời BGH; ông Hachiro (chuyên gia Nhật Bản); SV và gia đình 
SV lớp liên kết Việt Nhật 

GĐ C512 

20h00 - Nghiệm thu chính thức Đề tài KHCN cấp Đại học c a 
Ths Lê Thị Minh Hiền 

- Mời HĐ theo QĐ, ch  nhiệm và nhóm nghiên cứu đề tài, BM Sinh hóa 
và các cán bộ quan tâm. Các phòng chuẩn bị CSVC theo quy định 

Phòng họp 1 

 
 

Thứ 4 
06/9 

 

6h00 
- Tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS.PGS 
năm 2017 tại Hà Nội 

- Mời đ/c Sơn (HT); Hội đồng chức danh GS, PGS cơ sở; các ứng viên GS, 
PGS năm 2017. Xe Ford Transit 

Sân trường   
Đ/c 

Tráng 
 
 

8h00 - Rà soát danh mục giáo trình c a các khoa, bộ môn phục vụ 
đánh giá ngoài  

- Mời Phòng ĐT, CNTT-TV, giáo vụ các khoa, bộ môn trực thuộc Trường Phòng CNTT-TV 

13h30 
- Họp nhóm CB đoàn thể, KTV, chuyên viên để chuẩn bị cho 
Khảo sát chính thức  

- Mời đ/c Tráng (PHT); đ/c Sơn (KT&ĐBCLGD) và các cán bộ 
theo danh sách được mời 

Phòng họp 1 



 
Thứ 4 
06/9 

15h00 - Họp nhóm giảng viên để chuẩn bị cho Khảo sát chính thức  
- Mời Qúy (PHT); đ/c Nhung (KT&ĐBCLGD) và các giảng viên 
theo danh sách được mời 

Phòng họp 1 
 

Đ/c 
Tráng  

16h30 
- Họp nhóm cán bộ quản lý khoa, bộ môn, Bệnh viện Trường 
và các trung tâm để chuẩn bị cho Khảo sát chính thức 

- Mời đc Sơn (HT); đ/c Mạnh (KT&ĐBCLGD) và các CB 
quản lý theo danh sách được mời 

Phòng họp 1 

 
 
 
 
Thứ 5 
07/9 

 
 

 
 

6h00 - Dự lễ bảo vệ luận văn Tiến sĩ c a Bs Nguyễn Thị Thu Huyền tại Viện 108  - Mời BGH; BM Nội và cán bộ quan tâm. Xe Ford Transit Sân trường  

 
 
 
 
 
Đ/c Qúy 

 
 
 
 

 

7h00 
- Đón tiếp sinh viên ĐH hệ liên thông (CTY K49, CTD K17, CNĐD VLVH 
K14), từ ngày: 07-08/9/2017 (Buổi sáng: 7h-11h, buổi chiều: 13h30-17h30) 

- Mời Ban đón tiếp SV theo QĐ Tại các đơn vị  

7h30 - Kiểm tra minh chứng Tiêu chuẩn 1, 2 và 5 - Mời đ/c Sơn (HT); đ/c Mạnh (KT&ĐBCLGD) và cán bộ Phòng HC-TC Phòng HC-TC 

7h30 
- Kiểm tra CSVC các phòng thí nghiệm, thực hành, nhà thi đấu, 
giảng đường trong và ngoài trường 

- Mời đ/c Tráng (PHT); lãnh đạo các phòng: QT-PV, KT&ĐBCLGD, ĐT 
và các đơn vị có liên quan. Các đơn vị báo cáo 

Tại các đơn vị  

9h30 - Lãnh đạo thường trực tiếp dân, CBVC, HSSV - Mời đ/c Qúy (PHT), Phòng TT – PC Phòng TT-PC 

13h30 - Họp nhóm Ban Giám hiệu, lãnh đạo Hội đồng TĐG, lãnh đạo 
Hội đồng trường để chuẩn bị cho Khảo sát chính thức   

- Mời toàn thể thành viên Ban Giám hiệu, lãnh đạo Hội đồng 
TĐG, lãnh đạo Hội đồng trường, đ/c Mạnh (KT&ĐBCLGD) 

Phòng họp 1 

14h00 - Chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh ĐH hệ liên thông năm 2017 - Mời thành phần Ban chấm phúc khảo theo QĐ Phòng họp 4 

14h30 - Họp nhóm SV đại học hệ chính quy để chuẩn bị cho Khảo sát chính thức   
- Mời đ/c Dũng (PHT); đ/c Nhung (KT&ĐBCLGD) và SV ĐH hệ chính quy 
theo danh sách được mời. Phòng CTHSSV thông báo cho SV 

GĐ C101 

15h30 
- Họp nhóm SV đại học hệ liên thông, VLVH, liên kết để chuẩn bị cho 
Khảo sát chính thức  

- Mời đ/c Dũng (PHT); đ/c Nhung (KT&ĐBCLGD) và SV ĐH hệ liên thông, 
VLVH, liên kết theo danh sách được mời. Phòng CTHSSV thông báo cho SV 

GĐ C101  

16h30 - Họp liên tịch BGH - BTV Công đoàn Trường - Mời BGH - BTV Công đoàn  Phòng họp 1 

19h30 - Chương trình tuyên truyền Pháp luật về an toàn giao thông năm 2017 
- Mời đại diện BGH; Phòng CTHSSV, ĐTN-HSV, CLB ATGT 
Trường và các lớp SV khóa mới. Phòng QT-PV chuẩn bị âm thanh 

Sân khấu ngoài trời 

19h30 - Giao ban sinh viên - Mời thành phần theo quy định  GĐ A101 

Thứ 6 
08/9 

7h30 - Kiểm tra minh chứng Tiêu chuẩn 7 và 8 
- Mời đ/c Quý (PHT), đ/c Nhung (KT&ĐBCLGD) và các cán bộ 
Phòng KHCN-HTQT 

Phòng KHCN-
HTQT 

 
 

Đ/c 
Dũng 

 

7h45 - Họp Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017 - Mời đ/c Qúy (PHT). Xe Mitsubishi PH1-ĐHTN 

10h00 
- Kiểm tra tổng thể công tác chuẩn bị biển hiệu, biểu ngữ, 
trang thiết bị, phòng làm việc phục vụ cho đánh giá ngoài 

- Mời BGH; các đơn vị có liên quan theo nhiệm vụ đã được 
phân công Các đơn vị  

10h00 - Kiểm tra minh chứng Tiêu chuẩn 6 - Mời đ/c Dũng (PHT); đ/c Nhung (KT&ĐBCLGD) và cán bộ Phòng CT HSSV P.CTHSSV 

14h00 
- Rà soát, kiểm tra tổng thể công tác chuẩn bị để chuẩn bị 
cho Khảo sát chính thức  

- Mời BGH; Hội đồng tự đánh giá; Trưởng và Thư ký nhóm 
chuyên trách; Trưởng các Khoa, Bộ môn. Các đơn vị báo cáo 

Phòng họp 1 

16h30 - Họp BTC Hội nghị khoa học dành cho học viên Sau đại học năm 2017 - Mời BTC Hội nghị khoa học SĐH năm 2017, Phòng ĐT Phòng họp 3 

Thứ 7  
09/9 

    Đ/c 
Tráng 

CN 
10/9 

15h00 - Đưa cán bộ xuống Sân bay Nội Bài - Mời đ/c Dũng (PHT); đ/c Lan (KHCN-HTQT). Xe Mitsubishi Sân trường Đ/c Qúy  

Ghi chú:   - Các phòng, khoa, bộ môn đăng ký lịch tuần trước 16h00 thứ năm hàng tuần tại bộ phận Văn thư (gặp đ/c Tuyết) để Phòng HC-TC sắp xếp thời gian, 
địa điểm và bố trí xe. 

Thông báo nghỉ Lễ Quốc khánh mồng 2/9: 

- Thời gian nghỉ liên tục từ Thứ 7 ngày 02/9 đến hết Thứ 2 ngày 04/9/2017 (trong đó, ngày 04/9 là ngày nghỉ bù cho ngày 02/9). 

 
HIỆU TRƯỞNG 

        (đã ký) 
       GS.TS Nguyễn Văn Sơn 

 



 
 
 


