
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 
 

Số:  3575 /ĐHQGHN-ĐT 
V/v tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 
đào tạo bằng kép. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  01 tháng  12  năm 2011

 
 
 Kính gửi: - Các trường đại học thành viên; 

- Khoa Luật. 

  
Thực hiện chủ trương của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các đơn vị đào tạo đã triển 

khai tổ chức  đào tạo bằng kép từ năm học 2008-2009. Để đánh giá những khó khăn, 

thuận lợi trong công tác tổ chức và quản lý đào tạo bằng kép, Đại học Quốc gia Hà 

Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo bằng kép. 

* Thành phần:  

- Đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo và chuyên viên ban Đào tạo; đại diện lãnh 

đạo và chuyên viên ban Kế hoạch Tài chính, ban Thanh tra, ban Chính trị và Công tác 

HSSV. 

- Đơn vị đào tạo: lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác đào tạo đại học; đại diện 

và lãnh đạo phòng Đào tạo, phòng Chính trị và công tác HSSV và chuyên viên phụ 

trách đào tạo bằng kép của đơn vị. 

* Thời gian: 8h30 thứ Năm ngày 08 tháng 12 năm 2011. 

* Địa điểm: phòng 203 nhà điều hành ĐHQGHN. 

Để Hội nghị có chất lượng và hiệu quả, các đơn vị chuẩn bị báo cáo và tham 

luận tại Hội nghị. 

Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm và cử cán bộ theo thành phần trên đến 

dự họp đầy đủ. 

 
 
Nơi nhận: 

-  Như trên; 
- Giám đốc và các Phó GĐ (để báo cáo); 
-     Lưu: VT, Ban ĐT, T10.    
         
  

 
 

TL. GIÁM ĐỐC 
KT.TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

(đã ký) 
 

TS. Vũ Viết Bình 



 


