
 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA TRUNG TÂM THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG  

VÀ KHỞI NGHIỆP 

Tuần thứ 32 (Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 11/8/2019) 

Thời gian Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm 

Thứ hai, ngày 29/7/2019 

9 giờ 30 

Phó Hiệu trưởng Ngô Hồng 

Điệp tiếp và làm việc với 

Công ty TNHH Straight Việt 

Nam trao đổi về Đề án đào 

tạo tiếng Nhật 

ThS. Trương Thị Thủy Tiên Phòng họp 3 

 

Thứ ba, ngày 30/7/2019 

 

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

Thứ tư, ngày 31/7/2019 

7 giờ 30 

 Bồi dưỡng chính trị, chuyên 

môn đầu năm học 2019-2020 

 

Nội dung: Xây dựng chuẩn 

đầu ra; DACUM; Nguyên lý 

xây dựng chương trình đào 

tạo theo chuẩn kiểm định 

AUN. 

Báo cáo viên: PGS.TS. Lê 

Quang Minh – Nguyên Viện 

trưởng Viện Quản trị đại học, 

ĐHQG Tp. HCM 

Toàn thể cán bộ trung tâm Hội trường 1  

13 giờ 30 

Bồi dưỡng chính trị, chuyên 

môn đầu năm học 2019-2020 

 

Nội dung 1: Phương pháp 

Quản trị truyền thông nội bộ. 

Báo cáo viên: Nhà báo 

Nguyễn Đức Hiển – Phó 

Tổng Biên tập Báo Pháp luật 

Tp.HCM 

 

Nội dung 2: Báo cáo về 

Toàn thể cán bộ trung tâm Hội trường 1  



chương trình dạy và phát triển 

hệ thống Elearning trong toàn 

trường. 

Báo cáo viên: ThS. Bùi 

Thanh Khiết – Phó Trưởng 

khoa Kỹ thuật – Công nghệ 

Thứ năm, ngày 01/8/2019 

7 giờ 30 

 

Bồi dưỡng chính trị, chuyên 

môn đầu năm học 2019-2020 

 

Nội dung 1: 50 năm thực 

hiện di chúc của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh – Trách nhiệm của 

người cán bộ, giảng viên, 

viên chức trong giai đoạn 

hiện nay. 

Báo cáo viên: TS-GVC. Đào 

Khắc Trung – Học viện 

Chính trị khu vực 2 

 

Nội dung 2: Phó Hiệu trưởng 

Nguyễn Thị Nhật Hằng triển 

khai những nội dung chính 

Bộ quy tắc ứng xử trong Nhà 

trường 

 

Toàn thể cán bộ trung tâm Hội trường 1 

13 giờ 30 

 

Bồi dưỡng chính trị, chuyên 

môn đầu năm học 2019-2020 

 

Nội dung 1: Phó Hiệu trưởng 

Ngô Hồng Điệp triển khai 

những vấn đề trọng tâm trong 

công tác chuyên môn năm 

học 2019-2020 

 

 Nội dung 2: TS. Trần Văn 

Toàn thể cán bộ trung tâm Hội trường 1 



Trung – Trưởng phòng Khoa 

học triển khai nhiệm vụ trọng 

tâm về hoạt động khoa học 

công nghệ năm học 2019-

2020 

 

Thứ sáu, ngày 02/8/2019 

7 giờ 30 

Bồi dưỡng chính trị, chuyên 

môn đầu năm học 2019-2020 

 

Nội dung: Chủ tịch Hội đồng 

Trường triển khai nhiệm vụ 

trọng tâm năm học 2019-

2020 và một số định hướng 

lớn trong thời gian tới 

 

Toàn thể cán bộ trung tâm Hội trường 1 

 


