
BO GIAO DVC  VA DAO TO CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TRU'UNG DI HQC MO - D!A CHAT Dc 1p  — T do — Hnh phüc 

S&  O'  /TB-MDC Ha N5i, ngày 05 tháng 01 nãm 2022 

THÔNG BAO 
Kt 1un cuc h9p Trin khai Ti.r dánh giá 04 CTDT ngày 05/01/2022 

Can cir ni dung cuOc  h9p Trin khai Tr dánh giá các ngành Quân 1 dt dai, K thut Co khI, 
K5' thuât din, K9 thut Hóa hçc vào lUc 9h00 ngày 05/01/2022 (h9p online); 

+ Chi trl. GS.TS Büi Xuân Nam, Phó hiu tnxâng. 

+ Thành phdn: Lành do phông DBCLGD, Phó Chü tjch (Trtxâng Khoa) và Thu k cac Hi 

dèng TDG cüa 04 CTDT, di din lânh do các phông DTDH, KHTC, TCCB, KI-ICN, CTCT-SV, 
QHCC-DN, HTQT, TT.TTTV, TT. DV. 

Sau khi nghe báo cáo cüa Phông DBCLGD và kin trao di cña các PhônglBanlTrung 

tâm1CTDT v các cong vic, GS.TS. Büi Xuãn Nam Co mt s kt 1un sau: 

1 PhOng DBCLGD guri ban báo cáo TDG dà gop cho các CTDT, b trI thM gian c1 tu vn cac 

CTDT hoàn thiên Báo cáo TDG và DMMC. 

2. Chucmg trInh dào tao  các ngành K5 thut din, K thu.t co khI và Quan 1 dt dai hoàn thành 

Báo cáo TDG, DMMC np lai  cho PhOng DBCLGD vào ngày 18/01/2022 d PhOng DBCLGD 

tp hcp: a) cong khai nti dung báo cáo; b) np báo cáo TDG cho Cic QLCL (theo quy djnh); 

c) np các báo cáo cho Trung tam KDCLGD vào ngày 22/01/2022 d thm djnh theo trInh tir 

DGN CTDT. 

3. Các CTDT và các don vj lien quan cp nht thông tin trén website cüa don vj mInh, lu'u cp 

nht 1 ljch khoa hçc elm giáng vién, các thông tin lien quan dn chu.n du ra CTDT, CTDH, 

bàn mO tá CTDT...; tin hành rà soát các diu kin cüa PhOng thI nghim: trang thit bj, ni 

quy sr d'img và PCCC, tài 1iu th%rc hãnh thI nghim; cp nht ni dung báo cáo TDG Va các 

minh chlrng vào Ph.n mm h trV TDG. 

4. Trung tam Thông tin - Thu vin ph6i hçp rà soát, hoàn thãnh cp nht, b sung h9c 1iu di vii 

03 CTDT: K5 thuât diên; K5 thuât co khI; Quàn 1 dt dai. Các CTDT chun bi Tü tu lieu Khoa 

d hru trtt và si:r ding hc 1iu theo hung dn cüa Trung tam. 

5. Phông DBCLGD xây dirng K hoach  chu.n bj phiic vçi cong tác DGN 03 CTDT, thông báo dn 

các dcm vi có lien quan trong toàn Tru&ng. 

6. Chuong trinh dào tao  ngãnh K5 thut hóa h9c (CTTT) cn luu : i) Hoàn thành Báo cáo TDG 

Form 1 (11 Tiêu chu.n) trong Tháng 0 1/2022; ii) Nghiên elm, chuyn báo cáo TDG sang Form 

2 (8 Tiêu chu.n) trong Tháng 04/2022; iii) Xây drng k hoach, trin khai cong tác cái tin cht 

lucxng phiic vi cong tác DGN CTDT theo B tiêu chu.n AUN-QA tü Tháng 02/2022. 

Nhân duc thông báo nay, yêu cu các don vj, cá nhãn lien quan nghiêm tue t chlrc trin khai 

thuc hiên. 

Trãn tr9ng .1. 

Nol nhin: 

- Hiu trirâng (d b/cáo); 
- P.Hiu tnrâng (d ph/hçip tidOi, c/do) 
- Các don yi  (d th!hin hoc ph/hcp); 
- HUMG eOFFICE; 

- Li.iu: HCTH, DBCL. 

PHO HIU TRUcNG 

GS.TS thv eXam' 
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