
LỊCH CÁ NHÂN – THÁNG 06/2017 
Hoàng Hoài Nam 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật 

   1 

- Triển khai QĐ số 

924/QĐ-ĐHTN về việc 

công nhận thí sinh trúng 

tuyển đại học chương 

trình hai hệ chính quy 

tại Trường ĐH Sư phạm 

2 

- Rà soát + Bổ sung 

số tài khoản ngân 

hàng của SV thuộc 

diện chế độ chính 

sách 

3 

- Tự học tập và 

nghiên cứu 

4 

- Chuẩn bị tài liệu 

xét điểm rèn luyện 

cấp Khoa 

5 

- Xét điểm rèn luyện cấp 

Khoa 

- 15h00-17h00: Họp Bộ 

môn 

6 

- Xét khen thưởng sinh 

viên cuối khóa (K11) 

7 

- Triển khai công văn 

số 562/TB-ĐHKH-

KHTC V/v Chi trả các 

chế độ chính sách của 

sinh viên qua tài khoản 

NG Agribank  

8 

- Tự học tập và nghiên 

cứu 

9 

- Tự học tập và 

nghiên cứu 

10 

- 8h00: Tập huấn E-

learning tại Đại học 

Thái Nguyên 

11 

- 7h30-11h00: Coi 

thi + chấm thi Chuẩn 

đầu ra Tin học. 

12 

- Hoàn thiện việc xét 

điểm rèn luyện cấp 

Khoa 

- Triển khai CV số 572 

/ĐHKH-ĐT và thông 

báo số 573/TB-ĐHKH-

KHTC 

13 

- Rà soát thông tin tốt 

của SV tốt nghiệp tháng 

6/2017 

14 

- 8h00: Tập huấn công 

tác coi thi kỳ thi 

THPTQG năm 2017. 

15 

- Nghiên cứu quy chế 

thi THPT 

16 

- 8h00: Kết nạp đảng 

viên mới, chi bộ 

khoa Toán – Tin 

- Họp hội đồng đánh 

giá ĐRL cấp trường 

học kỳ II năm học 

2016-2017 khóa 11 

17 

- Nghiên cứu quy chế 

thi THPT quốc gia 

18 

- Nghiên cứu quy chế 

thi THPT quốc gia 

19 

- Nghiên cứu quy chế thi 

THPT quốc gia 

20 

- Coi thi THPT quốc gia 

21 

- Coi thi THPT quốc 

gia  

22 

- Coi thi THPT quốc gia  

23 

- Coi thi THPT quốc 

gia 

24 

- Coi thi THPT quốc 

gia 

 

25 

 

26 

- Giảng dạy học phần 

“Truyền thông đa 

phương tiện” 

27 

- Giảng dạy học phần 

“Truyền thông đa 

phương tiện” 

 

28 

- Giảng dạy học phần 

“Truyền thông đa 

phương tiện” 

 

29 

- Giảng dạy học phần 

“Truyền thông đa 

phương tiện” 

30 

- Lập báo cáo công 

tác HSSV tháng 06  

 

 

- Triển khai công tác HSSV;  

- Tham gia tích cực trong công tác tuyển sinh 

của Khoa và Nhà trường; 

- Nhiệt tình trong các công việc khác của 

Khoa và Nhà trường 

   


