
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

KHOA KINH TẾ 

LỊCH CÔNG TÁC TUẤN NĂM HỌC 2019 - 2020 

(Từ ngày 6/7/2020  đến ngày 12/7//2020 ) 

 
 

Thời 

gian 
Nội dung Thành phần Chủ trì Địa điểm Ghi chú 

Thứ Hai, trực lãnh đạo: Hải 

9h30 
- Họp BCH Đảng bộ mở rộng  

TP: BCH Đảng bộ, Bí thư 

các chi bộ  PH2 

 

13h30 

- Phiên thứ nhất Hội thảo online 

BĐCL trải nghiệm sinh viên của 

Aus4Skills     

 

14h00 

Phiên thứ nhất Hội thảo online 

BĐCL trải nghiệm sinh viên của 

Aus4Skills    

 

 

BM QTKD làm việc cả tuần ( làm 

tự đánh giá chương trình đào tạo 

ngành QTKD, rà soát chuẩn đầu ra 

2 ngành)    

 

Thứ Ba, trực lãnh đạo: Trang 

8h00 - Hội thảo trực tuyến về Bản mô tả 

công việc và KPIs của 02 đơn vị thí 

điểm tại TBU  

TP: Đại diện: BGH, Hội 

đồng Trường; Toàn bộ 

thành viên của 9 nhóm; 

Toàn bộ Phòng KHCN và 

HTQT; Phòng TC-HC   

 

10h00 

Họp rà soát Hội thảo chuẩn đầu ra 

Tp: BCNK, Trưởng phó 

BM, các đ/c dc phân 

công trong KH  VPK 

 

Thứ Tư, trực lãnh đạo Khoa: Trọng 

 

8h00 
- Tập huấn "Xây dựng chuẩn đầu ra 

và phát triển chương trình đào tạo"   

TP: Toàn thể giảng viên, 

BGH, cán bộ quản lý các 

đơn vị, Thường trực các 

đoàn thể, HĐ KHĐT  

Hội trường 

lớn  

 

14h00 

- Buổi hướng dẫn online thứ nhất 

của Chuyên gia Aus4Skills dành 

cho nhóm Hỗ trợ học tâp của Khóa 

học Công cụ trực tuyến    

 

14h00 
- Tập huấn "Xây dựng chuẩn đầu ra 

và phát triển chương trình đào tạo"  

TP: Toàn thể giảng viên, 

BGH, cán bộ quản lý các 

đơn vị, Thường trực các 

đoàn thể, HĐ KHĐT  

Hội trường 

lớn 

 

Thứ năm, trực lãnh đạo khoa: Hải 

8h00 
- Tập huấn "Xây dựng chuẩn đầu 

ra và phát triển chương trình đào 

tạo"  

TP: Toàn thể giảng viên, 

BGH, cán bộ quản lý các 

đơn vị, Thường trực các 

đoàn thể, HĐ KHĐT  

 Hội trường 

lớn  

 



14h00 

-  Buổi hướng dẫn online thứ nhất 

của Chuyên gia Aus4Skills dành 

cho nhóm Giảng viên của Khóa 

học công cụ trực tuyến     

 

14h00 
- Tập huấn "Xây dựng chuẩn đầu 

ra và phát triển chương trình đào 

tạo"  

TP: Toàn thể giảng viên, 

BGH, cán bộ quản lý các 

đơn vị, Thường trực các 

đoàn thể, HĐ KHĐT  

 Hội trường 

lớn  

 

 Thứ Sáu, trực lãnh đạo Khoa: Trang 

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  A1 

 

      

Thứ bảy 

7h15 
-  Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

Trường ĐH Tây Bắc (Phiên trù bị)  TP: Theo TB triệu tập  

 A1   

13h30 
- Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường 

ĐH Tây Bắc  TP: Theo TB triệu tập  

 A2   

Chủ nhật 

 

7h15 - Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường 

ĐH Tây Bắc  TP: Theo TB triệu tập  

 A2   

 

 

 

 

 

 


