
BO GIAO DLJC  vA DAO TO 
TRIXNG  DI HQC MO - DIA CHAT 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc 1p  — Tir do — Hanh phüc 

S: 3S /TB-MDC HàN.7i, ngày 15 tháng 07näm 2021 

THÔNG BAO 
Kêt 1un cuc hQp Trin khai Tir dánh giá 04 CTDT ngày 15/07/2021 

Can cir ni dung cuOc hQp Trin khai Tu dánh giá cac ngành Quãn 1 dt dai, K5 thut 
co khi, K5 thut din, K thu.t Hóa h9c vào lüc 08h30 ngày 15/07/2021 (h9p online); 

+ Chi trI. GS.TS BUi Xuân Nam, Phó hiu trung. 
+ Thành phn: Länh dao  phong DBCLGD, PhO Chü tjch (Tnthng Khoa) và Thu k các 

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

Sau khi nghe báo cáo cüa Phông DBCLGD và kin trao di cüa các Phông/Ban!Trung 
tâmI'CTDT ye các cong vic, GS.TS Büi Xuân Nam có mOt  so kêt 1un sau: 

1 PhOng DBCLGD th chüc tp hun vit báo cáo tr dánh giá CTE)T (1n thir 3) theo yêu 
cu cUa CTDT Quãn l dt dai va các don vj khác (nu quan tam); dir kin th chtrc trong 
khoáng thyi gian: 22-30/7/2021. Các don vj giri thông tin HQ va ten, dja chi 
emai1humg.edu.vn  cUa can b tham gia tp hun truàc 17h00 Thiir 2 ngày 19/7/2021 
v dja chi dambaochatluong@humg.edu.vn  dé PhOng DBCLGD b trI ljch tp hun và 
tto Phông h9p trên MS Teams. 

2. PhOng DBCLGD chun bj k hoch trin khai cong tác khão sat, ly kin phán hi cüa 
cac ben lien quan djnh kr hang näm; báo cáo BGH d sthn ra thông báo. 

3. Các Phông/BanlTrung tam tip t11c cp nht minh chüng vào phn mm Tu dánh giá 
theo ni dung Thông báo s 59/TB-MDC ngày 18/02/2020, c1i th nhu sau: 

V ni dung: b sung các minh chirng trong phii liic kern theo Thông báo s 299/TB-
MDC ngày 18/6/202 1 ti'r tháng 0 1/2020 dn ht tháng 12/2020; dtc bit uu tiên thông 
tin cüa 04 CTDT: Quán l dt dai, K thut co khI, K5 thut din, K thut Hóa hoc; 
V hInh thi'rc: các file minh chüng nên dtt ten theo tOrn krçc ni dung chinh và dtt 
vào dung vj trI thu mijc tiêu chuân cia duçc PhOng DBCLGD to san; 

- Th?i htn: c1n ht ngày 26/07/2021. 
4. Trung tarn thông tin thu vin và các CTDT tip tijc rà soát h9c lieu cüa 04 CTDT; Trung 

tam là du m6i, d xutt Nhà tru?mg mua b sung kjp thi (nu cAn). 

Nhn ctuçic thông báo nay, yêu cAu cac don vj, cá nhan lien quan nghiêrn tüc t chirc 
trin khai thirc hin. 

Trân tr9ng .1. 

Noinhân: 
- Hiu truOng (dé b/cáo); 
- P.Hiu truông (de ph/hcip t/dOi, c/dao) 
- Các dcrn vj (d th/hin hoc phlhqp); 
- HLJMG eOFFICE; 
- Luu: HCTH, DBCL. 

PHÔ HIU TR1JNG 

GS.TS áv 
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