
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                   

Số:           /ĐHPVĐ-ĐT 

Về việc báo cáo tình hình sinh  

hoạt chuyên môn năm học 2021 -2022,  

xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn 

năm học 2022 - 2023   

 Quảng Ngãi, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: Các Khoa 

 

Để có kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn tại các bộ môn 

của khoa, Nhà trường đề nghị các Khoa thực hiện báo cáo tình hình sinh hoạt 
chuyên môn, cụ thể như sau: 

1. Nội dung báo cáo 

Báo cáo tình hình sinh hoạt chuyên môn năm học 2021 - 2022 của các bộ 

môn thuộc khoa. Trên cơ sở tình hình sinh hoạt chuyên môn năm học 2021 - 
2022, Khoa xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn để nâng cao chất lượng 

sinh hoạt chuyên môn cho năm học 2022 - 2023. 

2. Thời hạn gửi báo cáo 

Các Khoa gửi báo cáo về trường (qua Phòng Đào tạo) trước ngày 
30/6/2022 gồm: 

+ Văn bản in gửi về phòng Đào tạo, trực tiếp cho ông Phạm Huy Thông; 

+ File Báo cáo gửi qua email: phongdaotao@pdu.edu.vn. 

Trên cơ sở báo cáo của các khoa, Phòng Đài tạo tổng hợp và tham mưu cho 

lãnh đạo trường theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện để nâng cao chất lượng 
sinh hoạt chuyên môn trong thời gian đến. 

Đề nghị các Khoa thực hiện nghiêm túc nội dung nêu trên. Trong quá 
trình triển khai nếu có vướng mắc phát sinh, phản ảnh ngay với trường (qua 

phòng Đào tạo) để có hướng xử lý kịp thời./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- CT Hội đồng trường;             
- Hiệu trưởng;      
- Các Phó Hiệu trưởng;  
- Lưu: VT, ĐT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 
 

 
 

TS. Trần Đình Thám 
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