
BO GIAO D1JC VA DAO T2O CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
TRUNG DI HQC MO - D!A CHAT Bc 1p — Dr do — Htnh phüc 

S& S1O/TB-MDC Ha Nôi, ngày 20 tháng 10 nám 2020 

THÔNG BAO 
K& 1un cuc hçp Tng k& cong tác Tir dãnh giá & Dánh giá ngoãi 07 CTDT näm 2020 

Can cir nOi  dung cuc hop Tng kt cong tác Tir dánh giá & Dánh giá ngoài 07 CTDT näm 

2020 vao lüc 14h30-16h30 ngày 19/10/2020 ti PhOng hop  Phi Yen, TruO'ng Di hc Mo - Dja chit; 

+ Chi trI: GS.TS Büi Xuân Nam, Phó hiu trrning. 

+ Thành phdn. Lành do phOng DBCLGD, Phó Chü tjch (Trrning Khoa) và Thu k các HOi 

dng TDG cüa 07 CTDT, di din länh do các phOng TCCB, CSVC, KHTC, DTDH, CTCT-SV, 

QHCC-DN, TT.TT-TV, TT. DV. 

Sau khi nghe báo cáo cüa Phông DBCL và kin trao di cüa các Phông/Ban/Trung tâm/CTDT 

v các cong vic, PHT Büi Xuân Nam có mOt  s kt 1un sau: 

1. Các CTDT nht trI vOi ni dung Biên bàn s b Kháo sat chInh thrc và Dir thão Báo cáo Dánh 

giá ngoài cüa TT KDCL Di hc Vinh; 

2. V K hoch cài tin chit lucYng sau Dánh giá ngoài cüa 07 CTDT: PhOng DBCL cung cp biu 

miu vit K hoach, các Khoa trin khai vit các K hoach cái tin tir tiêu chun 1-5; các 

Phong/Ban/Trung tam trin khai vit các K hoch cái tin tr tiêu chun 6-11; 

3. Trung tam TT-TV tip tiic rà soát giáo trInh và d cuang cüa toàn TruOng; thng nht vic k 

duyt ban hành CTDT khi cO dü s tài 1iu hçc tip, tâi 1iu tham kháo theo d cucmg chi tik 

hc phn; dng viên các thAy co tang sách cho Thu vin theo d cuang; 

4. Phông DTDH và PhOng DBCL cüng pMi hcip trong cOng tác ban hành các biu mu v Ban 

mô tã CTDT và D cuong chi tit hc ph.n; 

5. Nha trung cn rà soát, b sung và phân cOng nhim V%i cii th cho các thành viên trong Hi 

dng DBCL và H thng DBCL ben trong; 

6. Nhà trtrông cn dy manh vic du tu h tang mng, internet, wifi; 

7. Nha trung cAn thành 1p và giao nhim vçi cho mt NhOm nghiên ciru trin khai dào tto theo 

CDIO d nâng cao chit hrçmg CTDT; 

8. Các PhOng/BanlTrung tam cAn djnh kr dAy các Mirth chirng vào phAn mm H trçY Tir dánh giá 

CTDT d to diu kin thun igi cho cac dçxt dánh giá tip theo. 

NhQtn dugc thông báo nay, yêu cAu các dan vj, cá nhân lien quan nghiêm tue t chirc trin khai 

thuc hiên. 

Trân trong .1. 

NoinI:ân: 
- Hiu tri.rOng (dé b/cáo); 
- P.Hiéu tru&ng (dé ph/hgp t/dOi, c/dao) 
- Cáe don vj (de th/hin hoc phlhgp); 
- HUMG eOFFICE; 
- Luu: HCTH, DBCL. 

PHÔ HIEU TRLJONG 

GS.TS e& iiv /i2im 




