
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 

Tuần thứ 33 (Từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018) 

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm 

Thứ hai, ngày 13/08/2018 

7 giờ 30 Bồi dưỡng chính trị, chuyên 

môn nghiệp vụ hè 2018 

(Nội dung “Phát triển 

chương trình đào tạo” do 

chuyên gia Mr. Andrew – 

Viện Phát triển chiến lược 

báo cáo) 

- ThS. Trương Thị Thủy Tiên Hội 

trường 1 

13 giờ 30 Bồi dưỡng chính trị, chuyên 

môn nghiệp vụ hè 2018 

(Nội dung “Quản trị chương 

trình đào tạo; Nhiệm vụ của 

khoa và Giám đốc chương 

trình đào tạo trong điều 

hành hoạt động” do Phó 

Hiệu trưởng Ngô Hồng 

Điệp báo cáo) 

- ThS. Trương Thị Thủy Tiên Hội 

trường 1 

Thứ ba, ngày 14/08/2018 

7 giờ 30 Bồi dưỡng chính trị, chuyên 

môn nghiệp vụ hè 2018 

(Nội dung “Những điểm 

mới trong Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ 6 và thứ 7 Ban 

Chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa XII); Định 

hướng chuyên đề học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách và Hồ Chí Minh 

năm 2018 về xây dựng 

phong cách, tác phong công 

tác của người đứng đầu, cán 

bộ, đảng viên” do TS. Võ 

- ThS. Hoàng Thị Thanh Nhàn 

- Tất Trung 

 

 

Hội 

trường 1 



Thành Khối – nguyên Giám 

đốc Học viện Chính trị Khu 

vực 2 báo cáo) 

  

13 giờ 30  Bồi dưỡng chính trị, 

chuyên môn nghiệp vụ hè 

2018 (Nội dung “Chiến lược 

phát triển Trường Đại học 

Thủ Dầu Một đến năm 

2030” do Chủ tịch Hội đồng 

Trường báo cáo) 

  

- ThS. Hoàng Thị Thanh Nhàn 

- Tất Trung 

Hội 

trường 1 

Thứ tư, ngày 15/08/2018 

 Công tác tại trung tâm Toàn thể Cán bộ Trung tâm TTTTLĐ 

Thứ năm, ngày 16/08/2018 

 Công tác tại trung tâm Toàn thể Cán bộ Trung tâm TTTTLĐ 

Thứ sáu, ngày 17/08/2018 

7 giờ 30 Hội thảo khoa học cấp 

Trường “Kiến trúc và xây 

dựng hướng đến phát triển 

bền vững” 

- ThS. Trương Thị Thủy Tiên Phiên toàn 

thể tại Hội 

trường 2 

 

Phiên tiểu 

ban tại 

Hội 

trường 2 

và phòng 

họp 4 

 

 


