
 

  ĐẠI HỌC HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
Thừa Thiên Huế, ngày 18 tháng 11 năm 2022 

 
LỊCH CÔNG TÁC 

TUẦN LỄ TỪ NGÀY 28/11/2022 đến 02/12/2022 
 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 
 

Thời gian 
Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì 

Ngày  Giờ 

Thứ 2 
05/12 

08:00 Hội nghị trực tuyến Nghiên 
cứu, học tập, quán triệt, 

tuyên truyền và triển khai 
thực hiện Nghị quyết lần thứ 
sáu Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XIII  
(03 ngày, từ ngày 05-

07/12/2022) 

- Bí thư, Phó bí thư Đảng 
ủy; 

- Chủ tịch HĐT;  

- P.Hiệu trưởng PT; 

- Các đ/c Đảng ủy viên; 

Hội trường Đại 
học Huế, số 03 Lê 

Lợi 

Lãnh đạo Ban 
Tuyên giáo 
Trung ương 

Thứ 3 
06/12 

     

Thứ 4 
07/12 

     

Thứ 5 
08/12 

08:00 Kiểm điểm, đánh giá xếp 
loại, tập thể cá nhân, cán bộ 
lãnh đạo quản lý năm 2022 

* Tổ công tác dự kiểm 
điểm: Theo CV số 47-
CV/ĐU ngày 30/11/2022 
của Bí thư Đảng ủy 

*Khoa Mỹ thuật tạo hình: 

-Bí thư chi bộ; 

-Phó trưởng khoa phụ 
trách; 

-Phó trưởng khoa; 

-Đảng viên thuộc chi bộ. 

Phòng họp tầng 1 Bí thư chi bộ 
khoa MTTH 

08:30 Tuyển dụng Hợp đồng lao 
động năm 2022 

Vị trí: Trợ lý giáo vụ khoa 
MTUD 

-Theo Quyết định số 
255/QĐ-ĐHNT ngày 
29/11/2022 của P. Hiệu 
trưởng PT; 

-Ứng viên (theo thông báo) 

Phòng họp tầng 2 P. Hiệu 
trưởng PT-
Chủ tịch HĐ 

09:30 Kiểm điểm, đánh giá xếp 
loại, tập thể cá nhân, cán bộ 
lãnh đạo quản lý năm 2022 

* Tổ công tác dự kiểm 
điểm: Theo CV số 47-
CV/ĐU ngày 30/11/2022 
của Bí thư Đảng ủy 

*Khoa Mỹ thuật Ứng 
dụng: 

-Bí thư chi bộ; 

-Phó trưởng khoa phụ 
trách; 

-Đảng viên thuộc chi bộ. 

Phòng họp tầng 1 Bí thư chi bộ 
khoa MTƯD  



Thời gian 
Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì 

Ngày  Giờ 
14:00 Kiểm điểm, đánh giá xếp 

loại, tập thể cá nhân, cán bộ 
lãnh đạo quản lý năm 2022 

* Tổ công tác dự kiểm 
điểm: Theo CV số 47-
CV/ĐU ngày 30/11/2022 
của Bí thư Đảng ủy 

*Ban Thường vụ Đoàn 
TNCS HCM: 

-Bí thư, phó bí thư; 

-UV BTV Đoàn trường. 

- UV BCH Đoàn trường. 

Phòng họp tầng 1 Bí thư Đoàn 
TN  

Thứ 5 
08/12 

15:30 Kiểm điểm, đánh giá xếp 
loại, tập thể cá nhân, cán bộ 
lãnh đạo quản lý năm 2022 

* Tổ công tác dự kiểm 
điểm: Theo CV số 47-
CV/ĐU ngày 30/11/2022 
của Bí thư Đảng ủy 

*Phòng ĐT,BĐCLCTSV: 

-Bí thư chi bộ; 

-Phó trưởng phòng phụ 
trách; 

-Đảng viên thuộc chi bộ. 

Phòng họp tầng 1 Bí thư chi bộ  
phòng 

ĐTBĐCLCTSV 

Thứ 6 
09/12 

08:30 Kiểm điểm, đánh giá xếp 
loại, tập thể cá nhân, cán bộ 
lãnh đạo quản lý năm 2022 

* Tổ công tác dự kiểm 
điểm: Theo CV số 47-
CV/ĐU ngày 30/11/2022 
của Bí thư Đảng ủy 

*Khoa Sư phạm Mỹ 
thuật: 

-Bí thư chi bộ; 

-Phó trưởng khoa phụ 
trách; 

-Đảng viên thuộc chi bộ. 

Phòng họp tầng 1 Bí thư chi bộ 
khoa SPMT 

10:00 Kiểm điểm, đánh giá xếp 
loại, tập thể cá nhân, cán bộ 
lãnh đạo quản lý năm 2022 

* Tổ công tác dự kiểm 
điểm: Theo CV số 47-
CV/ĐU ngày 30/11/2022 
của Bí thư Đảng ủy 

*Ủy ban kiểm tra Đảng 
ủy: 

-Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy; 

- Các Ủy viên UBKT Đảng 
ủy. 

Phòng họp tầng 1 Chủ nhiệm 
UBKT Đảng 

ủy 

14:00 Kiểm điểm, đánh giá xếp 
loại, tập thể cá nhân, cán bộ 
lãnh đạo quản lý năm 2022 

* Tổ công tác dự kiểm 
điểm: Theo CV số 47-
CV/ĐU ngày 30/11/2022 
của Bí thư Đảng ủy 

*TTLĐ chi bộ Khoa học- 
Tài chính: 

-Bí thư chi bộ; 

-Trưởng phòng; 

-Quyền Tổ trưởng; 

Phòng họp tầng 1 Bí thư Chi bộ 
KH-TC 



Thời gian 
Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì 

Ngày  Giờ 
-Đảng viên thuộc chi bộ. 

15:00 Họp Hội đồng Đại học Huế  Chủ tịch HĐT 

 

Phòng họp I.2 Đại 
học Huế, số 01 
Điện Biên Phủ 

Thư ký Hội 
đồng Đại học 

Huế 

LỊCH CÔNG TÁC NÀY THAY CHO GIẤY MỜI. KT. HIỆU TRƯỞNG  
Cóthể xem lịch công tác ở trang Web (http://nghethuathue.edu.vn)   PHÓ HIỆU TRƯỞNG PT  
 

 

 

   Đỗ Xuân Phú 


