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S: f/TB-MDC Ha N5i, ngày 28 (hang 05 nãm 2021 

THÔNG BAO 
Kêt 1un cuc hQp Trin khai Ti dánh giá 04 CTDT ngày 28/05/202 1 

Can cir ni dung cuc hp Trin khai T dánh giá các nganh Quãn l dt dai, K5 thuât 

c khI, K5 thuât din, K5 thut HOa hçc vão lüc 13h30 ngày 28/05/202 1 (h9p online); 
+ Cht trl: GS.TS Büi Xuân Nam, PhO hiu truâng. 
+ Thành phn. Lanh dao  phông DBCLGD, PhO Chü tjch (Truâng Khoa) và Thi..r k 

các Hi dông TDG cüa 04 CTDT, di din lãnh dao  các phOng DTDH, KHTC, KHCN, 
CTCT-SV, QHCC-DN, HTQT, TT.TTTV, TT. DV. 

Sau khi nghe báo cáo cüa PhOng DBCLGD vã kin trao di cüa các 
PhOng/BanlTrung tâm/CTDT ye các cong vic, GS.TS Biii Xuân Nam cO mt so két lun 
sau: 

1. Phông DBCLGD t chiirc tp huAn vit báo cáo tix dánh giá CTDT (lan thir 2); dir kin: 
8h30-llho0, Thir 5 ngày 03/06/2021. Các don vj gri thông tin H9 vã ten, dja chi 
email@humg.edu.vn  cüa can b tham gia truâc 17h00 Thuir 2 ngày 31/5/2021 v dja 
chi dambaochat1uonghumg.edu.vn  d Phông DBCLGD tao  Phông h9p. 

2. Các PhOng/BanlTrung tam khn trucrng cp nhat minh chuirng vão phn mém Ti,r dánh 

giá nhu van ban hu'ó'ng dn näm 2020 (Thông báo s 59/TB-MDC ngày 18/02/2020), 
cii th nhu sau: 

- V ni dung: b sung các minh chuirng (theo các phiu 1iic cho tUng &m vj kern theo 

thông báo nay) tuir th?yi dim tháng 0 1/2020 dn ht tháng 12/2020; dc biët uu tiên 

thông tin cUa 04 CTDT: Quãn 1 dAt dai, K thut co khI, K thut din, K thut 
Hóa hoc (CTTT); 

- Vê hInh th'c. các file minh chuirng dua len nên dt ten theo tOrn lucrc ni dung 
chInh va dt vào dung vj trI thu mi,ic tiéu chun dä dixçic PhOng DBCLGD tao  sn 
trén Phm mm T? dánh giá tnrc tuyn; 

- V th&i hQn: dn ht ngay 11/06/202 1. 
3. Trung tam Thông tin - Thu vin tin hành rà soát hçc lieu cüa 04 CTDT d cO huthig 

d xut b sung kjp thii (nu can). 
4. Các CTDT yeu câu toán b GV, CV cp nht 1 ljch khoa h9c mâi nht len website, 

dam bão chun Ca v ni dung và hInh thuirc. 

Nhn durçc thông báo nay, yeu cu các dcm vi,  Ca nhân lien quan nghiêm tñc t chiirc 
trin khai thuc hiên. 

Trân tr9ng .1. 

Nuinhân: 
- Hiu trithng (dé b/cáo); 
- P.Hiu tnró'ng (dê phIhp t/döi, cldao) 
- Các don vi (dê thIhin hoc phlhcip); 
- HUMG eOFFICE; 
- Luu: HCTH, DBCL. PHO HIEU TRLJciNG 
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