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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

 

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2020      

 

Kính gửi: - Ban Thường vụ Đảng ủy; Ban Giám đốc; 

- Ban Thường vụ Công đoàn; Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên; 

- Các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc. 
 

Thứ, ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì 
Đơn vị 

đăng ký 

Thứ Ba 

     

08/9/2020 

14h00 

Xét danh hiệu thi đua, khen thưởn  

cấp Bộ, cấp Đại học cho tập thể, cá 

nhân tron  to n Đại học. 

- Ban Thườn  trực Hội đồn  Thi đua, 

khen thưởn  Đại học Thái Nguyên. 

(theo Quyết định số 877/QĐ-ĐHTN 

ngày 06/5/2020 của Giám đốc ĐHTN) 

Phòn  họp 2, 

Tần  5 

Giám đốc 

Phạm 

Hồn  

Quang 

Ban Pháp chế 

và Thi đua 

Thứ Hai 

     

14/9/2020 

8h00 
Xét thi đua khối đ o tạo v  xét thi 

đua theo khối tỉnh Thái   u ên. 

- Ban Thườn  trực Hội đồn  Thi đua, 

khen thưởn  Đại học Thái   u ên; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ sở  iáo 

dục đại học th nh viên, các đơn vị 

trực thuộc. 

Phòn  họp 1, 

Tần  5 

Giám đốc 

Phạm 

Hồn  

Quang 

Ban Pháp chế 

và Thi đua 
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Ghi chú: 

 - Các cuộc họp đột xuất, các kế hoạch làm việc khác của ĐHTN với các đơn vị  thành viên sẽ có thông báo sau. 

 - Các đơn vị cần nhân bản và thông báo kế hoạch công tác của ĐHTN cho các bộ phận có liên quan của đơn vị mình. 

Thứ Sáu 

Ngày 

25/9/2020 

8h00 

Hội n hị tổn  kết công tác HSSV 

năm học 2019-2020 v  triển khai 

côn  tác năm học 2020-2021. 

- ĐHTN: Đại diện Ban Giám đốc,  

Đại diện lãnh đạo Văn phòn , Văn 

phòn  Đản  – Đo n thể v  các Ban 

Chức năn , Bí thư Đo n thanh niên 

ĐHT , Chủ tịch Hội sinh viên 

ĐHT ; 

- Các Trường đại học, cao đẳng 

thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu, 

Đại diện lãnh đạo phòn  Côn  tác 

HSSV; 

- Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc 

tế, Phân hiệu ĐHTN tại tỉnh Lào 

Cai: Đại diện lãnh đạo đơn vị, đại 

diện lãnh đạo phòn /tổ Công tác 

HSSV; 

- Trung tâm GDQP&AN, Trung 

tâm Học liệu&CNTT: Đại diện ban 

Giám đốc. 

Phòn  họp 1, 

Tần  5 

Phó Giám 

đốc Trần 

Viết Khanh 

Ban Công tác 

Học sinh sinh 

viên 


