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GS.TS in' eKaflj' 

BO GIAO DVC  vA DAO TO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRUNG OI HQC MO - D!A CHAT Dc Ip  — Tir do — Hnh phüc 

S: 4f2-/TBMDC Ha Nói, ngày 03 tháng 04 nám 2020 

THÔNG BAO 
Két 1un v hçp trin khai tip tic viêt Báo cáo TOG ngày 03/04/2020 

Can cir ni dung cuc hp v tip tic cong tác vit Báo cáo tr dánh giá các ngành K 
thut Môi tru?Yng, K5 thuat Xây dirng, K5 thit Trc dja-Bân d& Cong ngh thông tin, K5 

thut Du khI, K5' thut Tuyn khoáng, K5' thuQt MO vào h'ic 9h00-11h30 ngày 03/04/2020 ti 

PhOng h9p Ph Yen, Tru?ng Di hçc MO - Dja ch&t (h9p online); 
+ Chi tn: GS.TS BUi Xuân Nam, Phó hiu truâng. 
+ Thành phn: Lành do phong DBCL, Phó Chü tjch (Trtxâng Khoa) và Thu k các Hi 

dng TDG cüa 07 CTDT, di din lãnh do các phOng DTDH, CTCT-SV, QHCC-DN, TT.TT-
TV, HCTH, KHCN, TCCB, CSVC, TT.DV, KHTC. 

Sau khi nghe báo cáo rà soát tin d vit báo cáo TDG cüa PhOng DBCL và kin trao 
di cüa các PhOng/BanlTrung tâm!CTDT, GS.TS Büi Xuân Nam cO mOt  s k& 1un sau: 

1. Các CTDT np ban Báo cáo TDG và Danh m11c minh chiirng 1n thir hai cho PhOng 

DBCL tru.râc 17h00 Thu 6 ngãy 10/4/2020. 
2. Các Khoa rà soát website: b sung Sur ning-Tm nhin-Giá trj cM lOi cp Khoa; L ljch 

khoa hçc cüa can b trong Khoa; darn bão dy dü các thông tin thiM yu nh.t nhu di 

ngü can b, CSVC, giãng day, NCKH, các hot dng và thành tIch dt duqc; 

3. Các CTDT tip tic chu.n bj dy dü 04 b h so v CTDT ti 4 th?i dim quan trng theo 
hthng dn cüa PhOng DBCL và PhOng DTDH; rà soát the ni dung nu cn thiM dc 

bit hru các tài lieu tham khão dã lit kê trong d cuong chi tiM h9c phn vó'i tài 1iu, 
giáo trinhlbài giãng dang kru trü' tui Trung tam TT-TV cüa Truông; 

4. Các KhoafPhong/BanlTrung tam tip tic trin khai khào sat online dn 23h30 ngày 
07/04/2020; dam bão dU s hrçing SY, cru SV, nhà tuyn ding và 100% GV các khoa; 
can b quán l, nhân viên, chuyên yiCn.cüa PhOng/BanlTrung tam tham gia khão sat; 

5. PhOng DBCL kM hp vâi các khoa 1p Danh m1ic van phOng ph.m cho 7 CTDT; cac 

CTDT nhn trirc tip ti PhOng CSVC; 

6. Các KhoalPhOng/Ban tip tlic rà soát, hoàn thin, cp nhQp mirth chirng vào phn mm 
H trq TDG CTDT theo ban Huâng dn luu trü tài lieu phuic vui KDCL 2020 dä ban 

hành. 

Nhn dugc thông báo nay, yêu cu các don vj, cá nhân lien quan nghiem tue th chirc trin 

khai thurc hin. 

Trân trong ./. 
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