
BO GIAO DIJC VA DAO TO 
TRIIONG  DAI  HQC MO - D!A CHAT 

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
IJc lap — Ti.i' do — Hinh phñc 

S:oz,2q  /TB-MDC Ha N5i, ngày 13 tháng 05 nám 2021 

THÔNG BAO 
Kêt luân cuc hQp Triên khai Tir dánh giá 04 CTDT ngãy 13/05/2021 

Can cr ni dung cuc hçp Trin khai Tir dánh giá các ngânh Quán 1 dt dai, K5 thuât 

Co khI, K57 thut diên, thuât Hóa h9c vào lüc 13h30 ngày 13/05/202 1 (h9p online); 

+ Chz tn: GS.TS Büi Xuân Narn, Phó hiu trithng. 

+ Thànhphcn: Lãnh dao phOng DBCLGD, PhO Chü tjch (Trithng Khoa) và Thu k các 
Hi dông TDG cüa 04 CTDT, dai din länh dao  các phOng DTDH, KHTC, KHCN, CTCT-
SV, QHCC-DN, HTQT, TT.TTTV, TT. DV. 

Sau khi nghe báo cáo cüa Phông DBCLGD và kin trao d& cüa các Phông/Ban/Trung 
târn/CTDT ye các cong vic, GS.TS Büi Xuân Narn cO nit so kêt 1utn sau: 

1. PhOng DBCLGD va các CTDT rã soát, kin toàn danh sách Hi dng tir dánh giá CTDT, 

Ban thu k. Nhóm chuyên trãch theo ding thc t cong vic gän vói trách nhim cüa 

cac thành viên, trInh Ban giám hiu và PhOng TCCB xern xét, ra quyt djnh; 

2. Phông DBCLGD cung cip b sung account sü diving phân rnêrn Tir dánh giá và huâng 

dn chi tit cách sir diving cho các CTDT; 

3. Các CTDT trin khai dir tháo D cuong báo cáo TDG dixa trên ni dung Cong van hithng 

dn sc 2085/QLCL-KDCLGD ngày 3 1/12/2020 Huâng dn TDG và DGN CTDT cüa 

Ciic Quán 1 cht lucrng, B Giáo diic và dào tto; 

4. Các CTDT trin khai phân tIch tiêu chI, thu thp thông tin và rninh chi'rng theo các Cong 

van huOng dn s 1669/QLCL-KDCLGD ngày 3 1/12/2019 vã 2085/QLCL-KDCLGD 

ngãy 31/12/2020 cüa Ciic Quãn 1 cht 1ucng, B Giáo dijc và dào tto; 

5. Các CTDT dang k vâi phông DBCLGD ttp hun vit báo cáo Tir dánh giá (b sung) 

trong truOng hcp cn thit; 

6. Các PhOng/Ban/Trung tarn khn truong cp nht rninh chirng vao phn rnrn Tr dánh 

giá nhu ni dung huOng dn tai  thông báo s 59/TB-MDC ngày 18/02/2020 cüa Nhà 
truông. 

Nhn duçc thông báo nay, yêu cu các don vj, cá nhân lien quan nghiêm tUc to chirc 

trin khai thu'c hiên. 

Trân tr9ng ./. 

Noi;zlzumn: ,( 

- Hiu triróng (de b/cáo); 
- P.Hiêu truóng (dê ph/hçp t/dOi, c/do) 
- Các don v (dé th/hin hoc ph/hcp); 
- HUMG eOFFICE; 
- Lu'u: HCTH, DBCL. 

PHÔ HIEU TRUÔNG 

GS.TS áv 
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