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Thời gian 
Lãnh đạo Học viện 

chủ trì/ tham gia 
Nội dung Thành phần tham dự Địa điểm 

Thứ 2 

(06/9/2021) 

8h30 
Giám đốc 

Trần Trung 

Chủ trì Hội nghị trực tuyến: 

- (1) Giao ban công tác tháng 9/2021; 

- (2) Triển khai Kế hoạch đào tạo đại học Học kỳ I, 

năm học 2021-2022; 

- (3) Bổ sung, hoàn thiện minh chứng tự đánh giá đảm 

bảo chất lượng cơ sở giáo dục đại học năm 2021; 

- (4) Bổ sung, hoàn thiện Chiến lược phát triển Học 

viện Dân tộc giai đoạn 2021-2030; 

- (5) Tiến độ công tác chuyên môn các hoạt động 

nghiên cứu thực tế của giảng viên năm 2021 

Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện 

Phòng họp trực 

tuyến Zoom No.1 

của Học viện 

15h00 
Giám đốc 

Trần Trung 

Chủ trì họp về lưu trữ hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng 

Học viện Dân tộc 

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các 

đơn vị: Tổ thẩm định của Chủ đầu tư; Phòng Kế hoạch – 

Tài vụ; Văn phòng Học viện. 

Phòng họp trực 

tuyến Zoom No.1 

của Học viện 

Thứ 3 

(07/9/2021) 

8h30 
Giám đốc 

Trần Trung 

Chủ trì Hội thảo tham vấn ý kiến chuyên gia về soạn 

thảo đề cương giáo trình đại học đợt 1 năm 2021 

- Thành viên Hội đồng biên soạn; các Ban biên soạn giáo 

trình đợt 1 năm 2021 theo Quyết định; 

- Giảng viên của Học viện. 

Phòng họp trực 

tuyến Zoom No.1 

của Học viện 

14h00 
Giám đốc 

Trần Trung 

Chủ trì họp Hội đồng thẩm định đề cương học phần 

trình độ đại học năm học 2021-2022 (phiên thứ 2) 

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định; 

- Đại diện giảng viên biên soạn đề cương từng học phần 

theo thông báo của các Khoa chuyên môn. 

Phòng họp trực 

tuyến Zoom No.1 

của Học viện 

Thứ 4 

(08/9/2021) 

9h00 
Giám đốc 

Trần Trung 

Dự kiến chủ trì họp với Ban Quản lý dự án đầu tư 

chuyên ngành xây dựng 

Đại diện lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản của các 

đơn vị: Tổ thẩm định của Chủ đầu tư; Phòng Kế hoạch – 

Tài vụ 

Hội trường tầng 3 

nhà A 

14h00 
Giám đốc 

Trần Trung 

Tham dự Hội thảo trực tuyến của Viện Nghiên cứu 

cao cấp về toán, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Nhà riêng 

Thứ 5 

(09/9/2021) 

Buổi 

sáng 

Giám đốc 

Trần Trung 
Làm việc trực tuyến  Nhà riêng 

13h30 
Giám đốc 

Trần Trung 

Tham dự Hội thảo trực tuyến của Tạp chí Giáo dục, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Nhà riêng 

Thứ 6 

(10/9/2021) 

08h30 
Giám đốc 

Trần Trung 

Chủ trì Hội thảo trực tuyến về Tài liệu Đề án 219 với 

đại biểu tỉnh Yên Bái 

Thành viên tham dự theo thông báo của Trung tâm Bồi 

dưỡng kiến thức công tác dân tộc 

Phòng họp trực 

tuyến Zoom No.1 

của Học viện 

13h30 
Giám đốc 

Trần Trung 

Tham dự Hội thảo trực tuyến của Tạp chí Giáo dục, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Nhà riêng 
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