
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG  

VÀ KHỞI NGHIỆP 

Tuần thứ 31 (Từ ngày 29/7/2019 đến ngày 04/8/2019) 

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm 

Thứ hai, ngày 29/7/2019 

8 giờ 30 

Phòng Đảm bảo chất lượng 

làm việc với 04 chương trình 

kiểm định AUN và các đơn vị 

liên quan về rà soát tài liệu 

minh chứng phục vụ công tác 

kiểm định (cả ngày, từ ngày 

29/7 – 02/8/2019, buối sáng 

từ 8 giờ 30, buổi chiều từ 14 

giờ 00) 

ThS. Trương Thị Thủy Tiên Phòng họp 1 

 

Thứ ba, ngày 30/7/2019 

9 giờ 00 

Trung tâm Thị trường Lao 

động và Khởi nghiệp làm 

việc với Công ty Cổ phần 

Tekcom trao đổi về vấn đề 

tuyển dụng sinh viên và tìm 

hiểu các cơ hội hợp tác với 

Trường 

ThS. Trương Thị Thủy Tiên Trung tâm Thị trường 

Lao động và Khởi nghiệp 

Thứ tư, ngày 31/7/2019 

8 giờ 30 

Phòng Đảm bảo chất lượng 

làm việc với 04 chương trình 

kiểm định AUN và các đơn vị 

liên quan về rà soát tài liệu 

minh chứng phục vụ công tác 

kiểm định (cả ngày, từ ngày 

29/7 – 02/8/2019, buối sáng 

từ 8 giờ 30, buổi chiều từ 14 

giờ 00) 

ThS. Trương Thị Thủy Tiên Phòng họp 1 

 

Thứ năm, ngày 01/8/2019 

 

Công tác tại trung tâm Toàn thể cán bộ trung tâm TTTTLĐ&KN 

Thứ sáu, ngày 02/8/2019 



 

Công tác tại trung tâm Toàn thể cán bộ trung tâm TTTTLĐ&KN 

Chủ nhật, ngày 04/8/2019 

8 giờ  

 Trung tâm Thị trường Lao 

động và Khởi nghiệp tổ chức 

Lớp tập huấn "Khởi nghiệp 

Sáng tạo & Kế hoạch Kinh 

doanh" 

 

  

Giảng viên tập huấn: ThS. 

Huỳnh Hồng Mai - Trường Đại 

học Nguyễn Tất Thành; ThS. 

Trương Thị Thủy Tiên - Giám 

đốc Trung tâm Thị trường Lao 

động và Khởi nghiệp 

Phòng E3.101 

 


