TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:14/12/2020 Đến ngày: 19/12/2020
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14/12

CHIỀU

SÁNG
-8g30: Xét duyệt đề cương nghiên cứu của ứng viên
dự tuyển NCS năm 2020.
*T àn p ần: Theo QĐ.
*Đị đ ểm: Phòng họp BLĐ và phòng bảo vệ LATS.
-9g00: Họp Khoa Kiến thức cơ bản.

*Đị đ ểm: Phòng Tiếp tân.
-

T B
15/12

T Tư
16/12

-9g00: Họp Ban tổ chức và Ban thư ký Hội nghị
CCVC.
*T àn p ần: Theo QĐ.
*Đị đ ểm: Phòng họp BLĐ.
-10g00: Họp Tổ công Đoàn số 2.
*Đị đ ểm: TT Thông tin tư liệu.
-10g00: Họp Chi bộ 5.
*Đị đ ểm: Văn phòng Khoa GDTC..

- 13g30: Họp Hội đồng sáng kiến
Trường.
*T àn p ần: Theo QĐ.
*Đị đ ểm: Phòng họp BLĐ.
- 14g00: Đại diện Đảng ủy làm việc với
BCH Đoàn Trường về công tác Đại hội
Đoàn Trường Nhiệm kỳ: 2020-2022.
*T àn p ần: BCH Đoàn Trường.
*Đị đ ểm: Phòng họp BLĐ.
-14g00: Họp Chi bộ 4.
*Đị đ ểm: Bộ môn ĐK.

-8g00: Hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai
thực hiện các Quy định, hướng dẫn “Một số vấn đề
bảo bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” và quán triệt, triển
khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.
*T àn p ần: Đảng ủy, BGH Trường; ủy viên
UBKT; Bí thư, phó Bí thư, Chi ủy viên các chi bộ;
Trưởng phó các đơn vị thuộc, trực thuộc Trường là
đảng viên.
*Đị đ ểm: Hội trường Nhạc viện TPHCM
112 Nguyễn Du, Quận 1, TPHCM.
-8g00: Hội thảo trực tuyến: Công tác bảo đảm chất
lượng giáo dục Đại học trong tình hình mới

*T àn p ần: BGH; Trưởng, thư ký các
nhóm chuyên trách.
*Đị đ ểm: Phòng họp BLĐ.
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- Tổ chức thi tốt nghiệp Đại học VLVH Kiên Giang. -13g30: Họp Chi bộ 6.
*Thành p ần: Theo Quyết định.
*Đị đ ểm: Bộ môn Mác - Lênin.

*Đị đ ểm: Trung tâm HLTĐ Kiên Giang.
*:T ờ g n: 18 – 19/12/2020.

 C ương trìn làm v ệc dự k ến, có t ể t y đổ t eo yêu cầu công tác.
 Lịch này thay giấy mời. Các cuộc họp đã ghi rõ thời gian, địa điểm và thành phần làm việc, đơn vị chủ động
chuẩn bị, phân công cán bộ tham gia đầy đủ, đúng giờ.

