
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 18/9 ĐẾN 24/9/2017 

Thứ 
ngày 

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

lãnh đạo 

Thứ 2 
18/9 

8h30 
- Tham dự Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm công tác dân tộc 
và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa UBDT VN và BNV Lào 

- Mời đ/c Tráng (PHT). Xe Nissan 
Hội trường ĐH 

Nông lâm 

Đ/c Sơn 

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

12h30 - Đi công tác tại tỉnh Cao Bằng (từ ngày: 18-19/9/2017) 
- Mời đ/c Qúy (PHT); đ/c Hùng (ĐT), đ/c Loan (YHGĐ), đ/c Thu (KH-TC). 
Xe Mitshubishi 

Sân trường 

14h00 - Làm phách các đối tượng thi ngày 15/9/2017  
- Mời Phòng KT&ĐBCLGD, VP khoa Các chuyên khoa, KHCB, BM Nội, 
Ngoại, Sản, Nhi ( Đề nghị các cán bộ làm phách có mặt đúng giờ) 

Phòng 
KT&ĐBCLGD 

15h00 - Chương trình “Sinh viên nói với sinh viên” LCĐ khoa YTCC  
- Mời đại biểu có giấy mời, BCH Chi đoàn, BCH Chi hội, BCS 
các chi đoàn thuộc LCĐ khoa YTCC và các tân SV YHDP khóa 11. 
Phòng QT-PV chuẩn bị âm thanh 

Giảng đường 
C101 

16h30 - Hội nghị liên tịch lần I (Hội nghị CBVC năm học 2017-2018) 
- Mời BTV Đảng ủy, BGH; BTV Công đoàn, Giám đốc BVT, Trưởng ban 
TTND, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng ban Nữ công, Bí thư ĐTNCSHCM 

Phòng họp 1 

17h30 - Chương trình “Sinh viên nói với sinh viên LCĐ BSĐK” năm học 2017-2018  
- Mời đại biểu có giấy mời; CVHT khóa 50, BCH Đoàn, BCH 
Hội SV các đơn vị thuộc LCĐ BSĐK và tân sinh viên khóa 50. 
Phòng QT-PV chuẩn bị âm thanh 

Giảng đường lớn 

 
Thứ 3 
19/9 

 
 

7h30 - Họp về công tác tổ chức thi tuyển viên chức - Mời HĐ tuyển  dụng viên chức, các tiểu ban thuộc HĐ, tổ phục vụ theo QĐ Phòng họp 1 
 
 
 

Đ/c 
Tráng 

 
 

 

9h00 - Họp về công tác cán bộ - Mời BTV đảng ủy; Đ/c Thủy (TP.HC-TC) chuẩn bị nội dung báo cáo Phòng họp 1 

9h00 
- Phối hợp Ban GPMB huyện Phú Lương, UBND xã Cổ Lũng tổ chức 
chi trả tiền bồi thường mồ mả cho 05 hộ gia đình, cá nhân  trên khu đất 
xây dựng Trung tâm thực địa  

- Mời đại diện Phòng Quản trị - phục vụ, Phòng Kế hoạch - Tài chính 
UBND  

xã Cổ Lũng 

10h00 - Họp đánh giá xếp loại ABC tháng 8/2017 - Mời TT Hội đồng thi đua khen thưởng Trường Phòng họp 1 
13h45 - Họp tại Đại học Thái Nguyên - Mời đ/c Sơn (HT). Xe Nissan PH1-ĐHTN 

19h00 - Chương trình chào tân sinh viên khoa Dược năm học 2017-2018  
- Mời đại biểu có giấy mời; CBVC, NLĐ và toàn thể SV khoa Dược. 
Phòng QT-PV chuẩn bị âm thanh 

Giảng đường lớn 

Thứ 4 
20/9 

8h00 
- Họp Ban tổ chức, giám khảo, thư ký, cán bộ phục vụ các tiểu ban 
thuộc Hội nghị khoa học dành cho học viên SĐH năm 2017 

- Mời Ban tổ chức, giám khảo, thư ký, cán bộ phục vụ theo QĐ Phòng họp 1 

Đ/c 
Dũng 

8h00 
- Họp Hội đồng xác định nội dung những điểm cần chỉnh sửa 
của luận án Tiến sĩ của NCS Chu Hồng Thắng, chuyên ngành: 
VSXHH và TCYT 

- Mời Hội đồng đánh giá LATS cấp Trường; đ/c Hoa, đ/c Uyên 
(HĐ khoa học và đào tạo khoa YTCC). Phòng ĐT và NCS 

Phòng BVLV1 

9h00 - Họp Hội đồng tuyển sinh SĐH (CKI, CKII, BSNT) năm 2017 
- Mời thành phần HĐ và Ban thư ký theo QĐ. Phòng ĐT chuẩn bị 
nội dung báo cáo 

Phòng họp 1 

10h00 - Họp Hội đồng thi tốt nghiệp SĐH (CKI, CKII, BSNT) năm 2017 
- Mời thành phần HĐ và Ban thư ký theo QĐ. Phòng ĐT chuẩn bị 
nội dung báo cáo 

Phòng họp 1 

11h00 - Dự Lễ khai giảng năm học 2017-2018 tại Viện 108 - Mời đ/c Dũng (PHT); đại diện Phòng Đào tạo. Xe Mitsubishi Sân trường  
11h00 - Đi công tác tại tỉnh Hà Tĩnh (từ ngày: 20-21/9/2017) - Mời đ/c Qúy (PHT); đ/c Sinh, đ/c Hảo (ĐT). Xe Ford Transit Sân trường 

14h00 
- Họp thống nhất và hoàn thiện văn kiện và kế hoạch hoạt động 
Dự án HPET – Bộ Y tế 

- Mời đ/c Sơn (HT), đ/c Tráng (PHT); đ/c Hùng, đ/c Thái (ĐT); đ/c Nga, đ/c Thu 
(KH-TC); đ/c Vinh, đ/c Phương (KHCN&HTQT); đ/c Trang (QT-PV), đ/c Mạnh 
(KT&ĐBCLGD), đ/c Thủy (HC-TC) 

Phòng họp 1 

16h00 
- Họp rút kinh nghiệm tổ chức ĐGN và lập kế hoạch cải thiện 
chất lượng Trường Đại học giai đoạn 2017-2022 

- Mời HĐ Tự đánh giá, Ban thư ký và các nhóm chuyên trách, Bí thư ĐTN – Hội 
SV, BGĐ Bệnh viện Trường. Phòng KT&ĐBCLGD chuẩn bị nội dung báo cáo 

Phòng họp 1 

19h00 - Kiểm tra an ninh, trật tự KTX Trường 
- Mời Công an tỉnh Thái Nguyên; đ/c Dũng (PHT); đ/c Ngọc (CTHSSV), đ/c Đông 
(ĐTN), đ/c Thịnh (bảo vệ), đ/c Châm (KTX). Ban quản lý khu nội trú chuẩn bị  

Khu nội trú 



 
 
 
Thứ 5 
21/9 

 
 
 
 

6h00 - Đi công tác Hà Nội - Mời đ/c Sơn (HT); đ/c Tuấn (CTHĐT). Xe Nissan  

 
 
 
Đ/c Sơn 

 
 
 

 

7h30 
- Hội thảo thống nhất và hoàn thiện khung chương trình và mục tiêu đào tạo 
BSĐK dựa trên năng lực thực hành nghề nghiệp – Dự án IMPACT MED, 
HAIVN (cả ngày) 

- Mời BTC, tổ phục vụ và các hội thảo viên theo QĐ 
Giảng đường 
thông minh 

9h00 
- Dự Lễ công bố Quyết định, trao Giấy chứng nhận kiểm định 
chất lượng cơ sở giáo dục và Khai giảng năm học 2017-2018 

- Mời đ/c Tráng (PHT) 
Hội trường C2-
Trường ĐHSP 

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

15h00 - Chấm bài dự thi “Tấm gương nhà giáo Việt Nam” năm 2017 - Mời Ban Giám khảo, tổ thư ký theo QĐ VPCĐ 

15h30 - Họp đánh giá sau thử việc của ứng viên LĐHĐ BM Sinh hóa - Mời HĐ đánh giá sau thử việc của LĐHĐ theo QĐ, ứng viên Hà Thế Duy  
P.Thực hành 
BM Sinh hóa 

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

Thứ 6 
22/9 

7h00 - Hội nghị khoa học dành cho học viên SĐH năm 2017 (cả ngày) 
- Mời Ban tổ chức, giám khảo, thư ký, cán bộ phục vụ theo QĐ. Các GV tham gia 
giảng dạy SĐH, các học viên SĐH và cán bộ quan tâm. Các phòng chuẩn bị cơ sở 
vật chất theo quy định  

Hội trường lớn tầng 
10 và các phòng 

HĐ theo lịch  
 

Đ/c 
Tráng *** - Dự Hội nghị hình thái học tại Thanh Hóa - Mời BM Giải phẫu, BM Sinh học, BM Mô Phôi  

16h00 - Họp triển khai nhiệm vụ của Hội CCB  - Mời toàn thể hội viên Hội CCB. Đ/c Hoàng Hà chủ trì Phòng họp 3 

Thứ 7  
23/9 

8h00 
- Làm việc với chuyên gia biên soạn CTĐT ngắn hạn cho 
các Dược sĩ công tác tại tuyến xã - Dự án HPET, Bộ Y tế 

- Mời đ/c Tuấn, đ/c Cúc, đ/c Nhung, đ/c Yến, đ/c Liên, đ/c Phượng, 
đ/c Ngân, đ/c Trưởng, đ/c Hợp, đ/c Lâm, đ/c Ngà, đ/c Phương Quỳnh, 
đ/c Thùy, đ/c Linh, đ/c Thịnh, đ/c Trang (khoa Dược); đ/c Hùng (ĐT), 
chuyên gia, BQL Dự án HPET 

Phòng BVLV1 

Đ/c Qúy 
8h00 

- Bảo vệ đề cương BSNT – K9 cho học viên Trần Tuấn Anh và 
Phạm Cảnh Đức chuyên ngành: Ngoại khoa 

- Mời thành phần Hội đồng theo QĐ Phòng BVLV2 

8h00 
- Tập huấn Xây dựng và phát triển CTĐT theo hướng tiếp cận 
hiện đại và đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng của AUN-QA 
(từ ngày: 23-24/9/2017) 

- Mời lãnh đạo Phòng ĐT, Phòng KT&ĐBCLGD, lãnh đạo 
các khoa, bộ môn trực thuộc Trường 

TTHL-ĐHTN 

8h30 - Hội thảo “Lãnh đạo và sức khỏe toàn cầu” 
- Mời BGH; Lãnh đạo các phòng: ĐT, CTHSSV, KHCN&HTQT 
và thành phần theo QĐ; GV khoa YTCC. Phòng QT-PV chuẩn bị CSVC 

Giảng đường 
C101 

13h00 - Đưa cán bộ xuống Sân bay Nội Bài - Mời đ/c Sơn (HT); đ/c Uyên (YTCC). Xe Nissan  

CN 
24/9 

    Đ/c 
Dũng 

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. 

HIỆU TRƯỞNG 

        (đã ký) 

       GS.TS Nguyễn Văn Sơn 

 

 

 
 


