
C4.  HIIU TRU'ONG 

BO GIAO DVC  VA DAO TO CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
TRUNG  DI HQC MO - D!A CHAT Dc 1p — Tir do — Htnh phüc 

Si: /TB-MDC Ha Nói, ngày 29 tháng 07 nãm 2021 

THÔNG BAO 
Két 1un cuc hQp Trin khai Tir dánh giá 04 CTDT ngày 29/07/202 1 

Can cir ni dung cue h9p Trin khai Tir dánh giá các ngành Quãn l dt dai, K thutt 

c khI, K5 thut din, K5 thut Hóa hQc vao lüe 13h30 ngày 29/07/202 1 (h9p online); 
+ Chz trl: GS.TS BUi Xuân Nam, Phó hiu truâng. 
± Thành phn: Länh dao  phông DBCLGD, PhO Chü tjch (Truàng Khoa) và Thu k các 

Hi dông TDG cUa 04 CTDT, dti din lãnh dao  cãc 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 the PhOng/Ban/Trung 
tâm/CTDT ye các cong vic, GS.TS Büi Xuân Nam CO mt so kêt lun sau: 

1. PhOng DBCLGD thông báo k hoch khão sat, 1y kin phân hi cüa các ben lien quan 

ngày 4-25/8/2021. 

2. Các PhOng/Ban/Trung tam tip t11c cp nht minh chirng vào phAn mm Tir dánh giá 
theo ni dung Thông báo s 59/TB-MDC ngày 18/02/2020, cii th nhis sau: 

V ni dung: b sung các minh chirng trong ph11 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; dac  bit uu tiên thông 

tin cüa 04 CTDT: Quãn l dt dai, K thut co khI, K thut din, K thut HOa hçc; 
V hInh thirc: các file minh chirng nên dat  ten theo torn lucic ni dung chinh và dat 

vào dñng vi trI thu mvc  tiêu chun d dirçc PhOng DBCLGD tao  san; 

Thai han:  dn ht ngày 12/08/202 1. 

3. PhOng Hành chInh Tng hp, PhOng Quan h cong chñng và doanh nghip, Tram Y tê 

khn truGng cp nhat  minh chirng len phn mm Tr dánh giá. 

4. Trung tam thông tin thu vin và cáe CTDT tip tic rà soát h9C lieu cüa 04 CTDT; Trung 

tam là du môi, d xut Nhà triRing mua b sung kjp thi (nu can). 

Nhan duçie thông báo nay, yêu câu các don vj, cá nhân lien quan nghiêm tue tt chiirc 

trin khai thire hin. 

Trân trçng ./. 

No'inhin: 
- Hiu trithng (dê b/cáo); 
- P.Hiu truO'ng(dê ph1hp t/dOi, c/dao) 
- Các dan vj (dé th/hin hoc ph1hp); 
- HIJMG eOFFICE; 
- Luu: HCTH, DBCL. 

PHÔ HIEU TRUONG 
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