
BO GIAO DIJC VA DAO TO CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TRUNG DI HQC MO - D!A CHAT Dc Ip  — Tir do — Hnh phñc 

S: 57/TB-MDC Ha Ni, ngày 12 tháng 11 nam 2021 

THÔNG BAO 
Kêt luân cuc hçp Triên khai Tir dánh giá 04 CTDT ngày 12/11/2021 

Can cr nOi  dung  cuOc  h9p Trin khai Tir dánh giá các ngành Quân 1 dt dai, K5 thut ca khI, 

K5 thu.t din, K5 thut Hóa hçc vào lüc 9h00 ngày 12/11/2021 (hop online); 
+ Chi trI: GS.TS Büi Xuân Nam, Phó hiu tnx&ng. 

+ Thành phdn: Lãnh cto phông DBCLGD, Phó Chü tjch (Trung Khoa) và Thu k các HOi 

dng TDG cUa 04 CTDT, dai  din länh do 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/BanlTrung 

tâm/CTDT v cac cong vic, GS.TS. Büi Xuãn Nam có mOt  s6 kt lun sau: 

1. Các CTDT va các dan vj lien quan cp nht thông tin trên website cüa dan vj mInh. Luu c.p 

nht 1 ljch khoa hçc cüa giâng viên, các thông tin lien quan dn chun du ra CTDT, CTDH, 

ban mô ta CTDT... 

2. Trung tam Thông tin - Thu vin ph6i hçp rà soát, hoàn thành cp nht, b sung hçc lieu d6i vâi 

03 CTDT: K thuât diên; K9 thuât co khI; Quán 1 dt dai. Các CTDT chun bj TUtu 1iu Khoa 

d hru trU và sU diing hc lieu theo huâng dn cUa Trung tam. 

3. Phông DBCLGD däng k5' h9p trên ljch tuAn vào lUc 9h00-11h30 ThU tu ngày 17/11/2021 d 

trao di, gop , giUp 04 CTDT hoãn thin báo cáo TDG. Trên Ca sO' ni dung cuOc  hQp và báo 

cáo tng hçp kiin phán hi cUa các ben lien quan, các CTDT hoàn thành Báo cáo TDG và 

DMMC ln 3 và gUi v email dambaochatluonghumg.edu.vn  muOn  nht vào ngày 

24/11/2021. 
4. PhOng DBCLGD chuAn bj cong van gUi Trung tam Kim djnh chit lucmg giáo dic - TruO'ng 

Dai hçc Vinh dang k dánh giá ngoài CTDT d6i vó'i các ngành K5 thuat din, K5 thut cci khI 

va Quán 1 dt dai. PhOng DBCLGD chU tn xây dmg k hotch di vói các nOi  dung lien quan 

dn cOng tác dánh giá ngoài 03 CTDT. 

5. PhOng DBCLGD lien h vâi Mng luâi các truO'ng dti hc Dông Nam A (ATIN) d dang k5r 

kim djnh cMt luqng CTDT ngành K5 thut hóa hc (Chuang trinh tiên tin) theo hO tiêu chuAn 

AUN-QA. 

Nhn dixçirc thông báo nay, yêu cAu các don vj, Ca nhân lien quan nghiêm tUc t chUc trin khai 

thuc hiên. 

Trân trQng .1. 

No'i iihçln: 
- Hiu truông (d b/cáo); 
- P.Hiu tru1ng (d ph1hcp tJdi, c/dao) 
- Các don vj (d thJhin hoc phlhçip); 
- HUMG eOFFICE; 
- Luu: HCTH, DBCL. 

PHÔ HIEU TRL1NG 

GS.TS 




