
 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13 NĂM HỌC 2022-2023 

(Từ ngày 28/11/2022 đến ngày 03/12/2022) 

Thứ  

Ngày 
NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM 

THỨ 2 

28/11 

7h45: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công 

tác đảng (từ ngày 28 đến ngày 29/11) 
Theo danh sách triệu tập của Đảng ủy 

Hội trường 

46 Trần Phú 

THỨ 3 

29/11 

14h00: Làm việc với BGH về các hợp 

đồng đào tạo tại các cơ sở y tế chưa 

được thanh toán 

- Ban Giám hiệu 

- Trưởng, phó phòng: Đào tạo, Phòng 

KH-TC, Ths Phước, CN Thái 

Phòng họp 

THỨ 4 

30/11 

7h00: Tập huấn nghiệp vụ quản lý đầu 

tư công và quản lý dự án đầu tư  

(từ ngày 30/11 đến ngày 02/12) 

Phó Phòng Kế hoạch – tài chính 
Thành phố 

Nha Trang 

(theo TB) 

8h00: Họp đảng ủy Ban chấp hành đảng bộ Phòng họp 

9h00: Họp Tập thể lãnh đạo Đảng ủy và Ban Giám hiệu  Phòng họp 

14h30: Họp Hội đồng tuyển sinh liên 

thông cao đẳng, văn bằng 2 năm 2022 

Thành viên Hội đồng tuyển sinh 

 (theo quyết định) 
Phòng họp 

14h30: Dự tập huấn nâng cao năng lực 

cho đội ngũ quản lý, nhà giáo, người làm 

công tác giáo dục chính trị, đạo đức lối 

sống và công tác HSSV (theo công văn 

2527 của Tổng cục GDNN)  

- Ths Đình Hải 

- Ths Quý Hà 

21 Hùng 

Vương 

(NT) 

THỨ 5 

01/12 

8h00: Tập huấn kỹ năng tư vấn hướng 

nghiệp  
Cán bộ tham dự (theo danh sách) 

21 Hùng 

Vương 

(NT) 

8h00: Họp thông qua dự thảo Phương án 

tổ chức, sắp xếp bộ máy theo NĐ120  

- Ban Giám hiệu 

-Trưởng, Phó Tổ chức – hành chính 
Phòng họp 

THỨ 6 

02/12 

8h00: Hội nghị tuyên truyền tổng kết 10 

năm về phòng chống tham nhũng  

- Ban Giám hiệu 

-Trưởng, Phó, Phụ trách các phòng, 

khoa, bộ môn thuộc BGH và Khoa 

HT.A 

8h30: Giao ban tháng 12 

- Ban Giám hiệu 

-Trưởng, Phó, Phụ trách các phòng, 

khoa, bộ môn thuộc BGH và Khoa 

HT.A 

THỨ 7 

03/12 
   

 

 

 


