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Sé:  3j  /TB-MDC Ha Nói, ngày 12 tháng 08 nám 2021 

THÔNG BAO 
Kt 1un cuc hp Trin khai Tir dánh giá 04 CTDT ngày 12/08/2021 

Can cir ni dung cuc hçp Trin khai Tij dánh giá các ngành Quan l dt dai, K5' thut Co 
khI, K thut din, K5 thut Hóa hçc vào hiic 13h30 ngày 12/08/202 1 (hçp online); 

+ Chi tn: GS.TS Biti Xuân Nam, Phó hiu truâng. 
+ Thànhphcn: Lânh dao phOng DBCLGD. Phó Chü tich (Truân Khoa' và Thir ki' cc Hii 

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

Sau khi nghe báo cáo cüa PhOng DBCLGD và kin trao di ciia các PhOng/Ban/Trung 
tâmICTDT ye các cong vic, GS.TS Büi Xuân Nam có mOt  so kt lu.n sau: 

1. Phong DBCLGD thông báo k hoach khão sat, l.y kin phãn hi cüa các ben lien quan 
trong khoãng th?i gian 17/8 - 3 1/8/2021. 

2. Phông DBCLGD phân cOng d9c gop các Báo cáo Tir dánh giá theo tin d nhi.r sau: i) 
Thy Phtm Van Tun: 02 CTDT - Quán l dAt dai; K thut co khI; ii) Co Nguyn Thj Lan 
Huang: 02 CTDT - K5 thut din; K thut hóa hçc. Thai han  muon thAt d các CTDT gui 
bàn Báo cáo T? dánh giá và DMMC vào email dambaochatluonghumg.edu.vn  nhu duOi 
day: 

- Dcit 1: Báo cáo t1r dánh giá và DMMC gm các tiêu chuAn ti'r 1 - 5: ngày 03/9/2021; 
- Dot 2: Báo cáo tir dánh giá và DMMC gm các tiêu chuAn tr 6 - 9: ngày 17/9/202 1; 
- Dçrt 3: Báo cáo tr dánh giá và DMMC gm các tiêu chuAn t1r 10 - 11: ngày 01/10/2021. 

3. Các PhOng/BanlTrung tam tip tjc rà soát, cp nht minh chüiag vào phn mm Tr dánh 
giá theo ni dung Thông báo s 59/TB-MDC ngày 18/02/2020, cii th nhi.r sau: 
- V nç5i dung: b sung các minh chiirng tr tháng 0 1/2020 dn ht tháng 12/2020; dc bit 

uu tiên thông tin cüa 04 CTDT: Quân l dAt dai, K thut ca khI, K thut din, K thut 
Hóa h9c; 

- Ve hlnh thz'c: các file minh chirng nén dt ten theo tom luçic ni dung chInh và dt vào 
dung vj trI thu mvc  tiêu chuAn dã duçc PhOng DBCLGD t?o  san; 

- Thàihn: dnhtngày19/08/2021. 

4. Trung tam thông tin thu vin và các CTDT tip tiic rà soát hc lieu ciia 04 CTDT; Trung 
tam là du mdi, d xuAt Nhà trueing mua b sung kjp thOi (nu cn). 

Nhn duccc thông báo nay, yêu cu các don vj, cá nhân lien quan nghiem tüc th chirc trin 
khai thuc hiên. 

Trân tr9ng .1. 

Ncrinhân: 
- Hiu trung (dé b/cáo); 
- P.Hiu truóng (dê ph/hcip t/dOi, c/dao) 
- Các dn vj (dé th/hin hoc phlhcip); 
- HUMG eOFFICE; 
- Luu: HCTH, DBCL. 
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