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Dc 1p — Tii do — Hinh phñc 

S: 29/TB-MDC Ha Nt7i, ngày 18 tháng 06 näm 2021 

THÔNG BAO 
Kêt luân cuc hQp Trin khai Ti.r dãnh giá 04 CTDT ngày 18/06/2021 

Can cir nOi  dung cue h9p Trin khai T%r dánh giá các ngành Quãn 1 dt dai, K5 thut 
cc khf, K5 thut then, K thut HOa h9c vào lüc 13h30 ngày 18/06/202 1 (h9p online); 

+ Chz trl: GS.TS. BUi Xuân Nam, Phó hiu truâng. 
+ Thành phn: Länh dio phOng DBCLGD, PhO ChU tjch (TnxOng Khoa) và Thu k 

các Hi dông TDG cüa 04 CTDT, dti din lnh dao  các phông DTDH, KHTC, KHCN, 
CTCT-SV, QHCC-DN, HTQT, TT.TTTV, TT. DV. 

Sau khi nghe báo cáo cüa PhOng DBCLGD vã kin trao dM cüa cac 
Phông/BanlTrung tâmICTDT ye các cong vic, GS.TS. Büi Xuân Nam cO mt so kêt Iun 
sau: 

1. Phông DBCLGD thuO'ng xuyên kim tra vã don d6c tin d cong vic cUa các &m vi 

lien quan; thng ké và gi:ri email nhc vic trurc khi cuc h9p din ra theo ljch däng 
k (03 ngày). 

2. Các PhOngtBanlTrung tam khn truong cp nhat minh cht'rng vào phtn mm Ti,r dánh 

giá nhu van ban huàng dn näm 2020 (Thông báo s 59/TB-MDC ngày 18/02/2020), 
cu th nhu sau: 

V ni dung: b sung các Minh ehüng (theo các phii 1ic cho trng dcm vj kern theo 

thông báo nay) tr thai dim tháng 0 1/2020 dn ht tháng 12/2020; dtc bit u'u tiên 

thông tin cüa 04 CTDT: Quãn 1 dt dai, K5 thuât co khI, K5 thut din, K thut Hóa 

hoc; 

- V hinh thfrc: các file Minh chirng dua len nell dt ten theo tOrn luçxc ni dung chInh 

vã dt vào dung vj trI thu miic tiêu chun d duçc phOng DBCLGD tio sin; 

- V thxi hin: dn ht ngày 25/06/202 1. 

3. Trung tam Thông tin Thu vin tin hành rã soát h9c lieu cüa 04 CTDT d cO huàng d 

xut b sung kjp th?i (nu can). 

4. Các CTDT yêu cu toàn b GV, CV cp nht 1 ljch khoa h9c rnOi nht len website, 

dam bão chun Ca v ni dung và hInh thirc (luu thay ãnh chân dung cü, rnO'). 

5. Các CTDT và các thm vj cn d9c k5 hrnrng dn s1r dçing phn mrn Tir dánh giá d 

nhp ni dung báo cáo và minh chtirng theo dung each. 

Nhn duçic thông báo nay, yêu cu các ckm vi, cá nhân lien quan nghiem tüc t chic 

trin khai thirc hiên. 

Trân trQng ./. 

Noinhân: 
- Hiu tr1xng (de b/cáo); 
- P.Hiu trtr&ng (dê phIhçp t/dOi, c/dao) 
- Các dan vj (d th/hin hoc phIhcp); 
- HEJMG eOFFICE; 
- Liru: HCTH, DBCL. 
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