
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

KHOA KINH TẾ 

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN NĂM HỌC 2019 - 2020 

(Từ ngày 13/7/2020  đến ngày 19/7//2020 ) 

 
 

Thời 

gian 
Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú 

Thứ Hai, trực lãnh đạo: Trọng 

 GV thực hiện trực hỗ trợ quản lý LHS    
 

10h00 

Toàn bộ nhóm học viên ILO làm 

việc trực tuyến với chuyên gia 

Aus4Skills     

 

13h30 

Phiên thứ Hai: Hội thảo trực tuyến 

Đảm bảo chất lượng về trải nghiệm 

của sinh viên  

TP: 10 CBGV theo Danh 

sách đề xuất của các đơn 

vị    

 

19h30 

Lấy ý kiến các bên liên quan về chuẩn 

đầu ra các ngành đào tạo Đại học Kinh 

tế 

TP: Toàn thể khoa Kinh 

tế  A2 

 

Thứ Ba, trực lãnh đạo: Hải 

 
Các lớp nôpk đề xuất NCKH về khoa 

theo kế hoạch    
 

14h30 

Họp Tiểu ban Tuyên truyền và Tiểu 

ban CSVC Lễ kỷ niệm 60 năm thành 

lập Trường  TP: BGH, các tiểu ban.   PH2  

 

Thứ Tư, trực lãnh đạo Khoa: Hải 

 

7h30 

 Lớp Trung cấp  LLCH-HC   

   A1 

 

9h00 

 Nhóm 1 của ILO làm việc trực 

tuyến qua hệ thống LMS với 

Chuyên gia Aus4Skills     

 

14h00 

 Lớp Trung cấp  LLCH-HC   

   A1 

 

14h00 

Tập huấn trực tuyến lần 2 của 

Chuyên gia Aus4Skills với nhóm Hỗ 

trợ học tập của khóa học Công cụ 

trực     

 

14h00 

Tập huấn trực tuyến lần 2 của 

Chuyên gia Aus4Skills với nhóm Hỗ 

trợ học tập của khóa học Công cụ 

trực tuyến    

 

Thứ năm, trực lãnh đạo khoa: Trọng 

7h30 
 Lớp Trung cấp  LLCH-HC     A1 

 



8h00 

Nhóm 3 của ILO làm việc trực 

tuyến qua hệ thống LMS với 

Chuyên gia Aus4Skills  

    

 

9h00 

Nhóm 4 của ILO làm việc trực 

tuyến qua hệ thống LMS với 

Chuyên gia Aus4Skills     

 

14h00 

 Lớp Trung cấp  LLCH-HC   

   A1 

 

14h00 

Tập huấn trực tuyến lần 2 của 

Chuyên gia Aus4Skills với nhóm Hỗ 

trợ học tập của khóa học Công cụ 

trực tuyến    

 

 Thứ Sáu, trực lãnh đạo Khoa: Trang 

      

Thứ bảy 

7h30 - Tập huấn thi kết thúc học phần 

trên máy tính (Cả ngày thứ 7, CN)  

TP: Phòng BĐCLGD&TTPC 

và sinh viên trong danh 

sách triệu tập  

Trung tâm 
TT-TV  

 

13h30 Tập huấn thi kết thúc học phần 

trên máy tính (Cả ngày thứ 7, CN)  

TP: Phòng BĐCLGD&TTPC 

và sinh viên trong danh 

sách triệu tập  

Trung tâm 
TT-TV  

 

Chủ nhật 

 

7h30 - Tập huấn thi kết thúc học phần 

trên máy tính (Cả ngày thứ 7, CN)  

TP: Phòng BĐCLGD&TTPC 

và sinh viên trong danh 

sách triệu tập  

Trung tâm 
TT-TV  

 

13h30 Tập huấn thi kết thúc học phần 

trên máy tính (Cả ngày thứ 7, CN)  

TP: Phòng BĐCLGD&TTPC 

và sinh viên trong danh 

sách triệu tập  

Trung tâm 
TT-TV  

 

 

 

 

 

 

 


