
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27 NĂM HỌC 2022-2023
(Từ ngày 06/3/2023 đến ngày 11/3/2023) (bổ sung lần 2)

Thứ
Ngày NỘI DUNG THÀNH PHẦN ĐỊA ĐIỂM

THỨ 2
06/3

7h30: Đại hội Công đoàn cơ sở Trường Cao
đẳng Y tế Khánh Hòa lần thứ XIX nhiệm kỳ
2023-2028

Toàn thể đoàn viên công đoàn Hội trường A

14h00: Họp về công tác cán bộ (về công tác
bố trí nhân sự các phòng,dự kiến quy hoạch)

BanGiám hiệu và Trưởng, Phó Phòng
TCHC Phòng họp

THỨ 3
07/3

8h00: Họp bàn giao công tác công đoàn (lịch
thay đổi thời gian họp)

Ban chấp hànhCông đoàn khóa XVIII và
Khóa XIX Phòng họp

10h00: Họp Hội đồng xét miễn giảm học phí
(lịch thay đổi thời gian họp)

Thành viên Hội đồng Phòng họp

14h00: Tập huấn xây dựng quy trình theo
ISO 9001:2015.(lịch thay đổi thời gian họp)

Trưởng, phó, phụ trách các Phòng,
Khoa, Bộ môn và VCNLĐ tham gia
xây dựng các quy trình tại đơn vị.

Hội trường D

14h30: Họp Hội đồng trường
(lịch thay đổi thời gian họp)

-Thành viên Hội đồng Trường
-Mời: Ths ĐìnhHải, ThsBSHương,
ThsBsHạnh, ThsMỹ Hiếu, Ths Khoa,
Ths Linh, Ths Tâm, CN Thảo, Ts Thuyên

Hội trường D

THỨ 4
08/3

8h00: Họp về nhập tài sản trên phần mềm
quản lý tài sản (lịch thay đổi ngày họp)

Ban Giám hiệu, Trưởng-Phó-Phụ trách
các phòngQTCNTB, TCHC,KHTC và
Kế toán trưởng

Phòng họp

14h00: Họp Tập thể lãnh đạo về công tác rà
soát, bổ sung quy hoạch năm 2023 Đảng ủy và Ban Giám hiệu Phòng họp

THỨ 5
09/3

8h00: Lãnh đạo dự Hội nghị tổng kết thi đua
(lịch thay đổi ngày họp)

Phó Hiệu trưởng (ÔngAnh)
Phó Phòng TCHC (ThsPhương)

Hội trường
46 Trần Phú

14h00: Đảng ủy làm việc với Đoàn Thanh
niên và Chi bộ 4

Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư 4
Bí thư và Phó Bí thư Đoàn Trường
Đ/cMai Hoa (Đảng ủy viên)

Phòng họp

15h00:Họp Tổ thẩm định kinh phí nhiệm vụ
khoa học và công nghệ năm học 2022-2023

Theo quyết định
Chủ nhiệm đề tài, tác giả sáng kiến Hội trường D

16h00: Họp giao ban ban cán sự các lớp Phòng CTHSSV và ban cán sự các lớp Hội trường D

THỨ 6
10/3

7h15: Họp giao ban các phòng BanGiám hiệu, Trưởng-Phó – Phụ trách
các phòng và Kế toán trưởng Phòng họp

9h00:Họp về miễn/giảm thu học phí các môn
học

Ban Giám hiệu, Trưởng-Phó các phòng
Đào tạo, KHTC và Kế toán trưởng Phòng họp

10h00:Họp Hội đồng xét miễn học bổng
HKII Thành viên Hội đồng Phòng họp

14h00: Hội nghị triển khai học tập, quán triệt
về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
(lịch thay đổi ngày họp)

Toàn thể quần chúng Hội trường D

14h30: Hội nghị tổng kết công tác đảng năm
2022 và triển khai học tập, quán triệt về đẩy
mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh năm 2023(lịch thay
đổi ngày họp)

Toàn thể đảng viên Hội trường D

THỨ 7
11/3



Lịch dự kiến các tuần tiếp theo:
- Hội nghị rà soát quy hoạch năm 2023 (ngày 14/3)
- Phó Hiệu trưởng PT Ths.Thành dự tập huấn ngày 16-17/03/2023 tại tỉnh Long An.
- Tuần sinh hoạt công dân: 20-21/3
- Làm việc với công ty bảo vệ Vinh Quang (22/3)
- Hội nghị tổng kết công tác CCHC năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 (24/3)
- Tập huấn phần mềm CCStrainPro (24/3)
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