TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
TRUNG TÂM LK ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
Số :

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/BB-TTLKĐTQT

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 12 năm 2013

BIÊN BẢN HỌP
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu trường Đại học Nông Lâm trong việc rà
soát đề án vị trí việc làm đối với cán bộ viên chức trường Đại học Nông Lâm, trung
tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế tiến hành họp rà soát vị trí việc làm cho toàn thế cán bộ
chuyên viên đang làm việc tại Trung tâm LK Đào tạo Quốc tế.
Nội dung buổi họp như sau:
1. Thời gian họp
08h00 ngày 19 tháng 12 năm 2013
2. Địa điểm
Phòng học số 2 – Trung tâm Liên kết Đào tạo Quốc tế
3. Thành phần tham dự
1
PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng
Giám đốc
- Chủ tọa
2

TS. Nguyễn Thanh Hải

P. Giám đốc

- Ủy viên

3

TS. Hoàng Thị Bích Thảo

P. Giám đốc

- Ủy viên

4

Ths. Nguyễn Phương Nhung

Tổ trưởng QLTH

- Thư ký

5
Cán bộ Trung tâm LK Đào tạo Quốc tế
4. Nội dung cuộc họp:
a) Tổng quát về tình hình hoạt động của Trung tâm trong thời gian vừa qua;
b) Thực hiện việc rà soát vị trí việc làm cho toàn thể cán bộ chuyên viên thuộc
Trung tâm LKĐTQT;
c) Giám đốc phân quyền cho các Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách các chương
trình tại Trung tâm LKĐTQT;
* Chi tiết nội dung cuộc họp:
Giám đốc trung tâm triển khai một số công việc sau:
Hiện nay nhà trường đã phê duyệt chiến lược phát triển Trung tâm, chính thức
đổi tên Trung tâm liên kết Đào tạo Quốc tế (International Training Centre - ITC) thành
tên Trung tâm Đào tạo Phát triển Quốc Tế (International Training Development Centre
– ITDC)
Chức năng của Trung tâm là tiếp tục phát triển chương trình liên kết Đào tạo
Quốc tế, chương trình tiên tiến, thực tập nghề, tư vấn du học và chương trình đào tạo
tiếng anh........
- Trung tâm được nhà trường giao thêm một số chương trình như sau: Chương
trình tiên tiến, chương trình...........
- CBVC Trung tâm cần làm việc năng động......................

Thảo luận
1. Ý kiến của Phó Giám đốc Hoàng Thị Bích Thảo
- Chương trình ngoại ngữ do đồng chí Nguyễn Thanh Hải phụ trách tuy nhiên tất cả
các chương trình khác đều có liên quan.
- Nhấn mạnh việc soạn thảo cơ chế tài chính năng động...........
- Tổ Tổng hợp cùng với các bộ phận khác xây dựng cơ chế quản lý tài chính năng
động nhằm đạt hiệu quả tốt nhất cho TT.
2. Ý kiến của Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Hải
Cần có kế hoạch phát triển các chương trình ngoại ngữ, chương trình du học, Liên
kết đào tạo quốc tế cùng với các đ/c sẽ tham gia đó là đ/c Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn
Thị Thu Hằng, Lê Quỳnh Anh, Nguyễn Hồng Anh, Đỗ Ngọc Anh, Trịnh Thị Hiếu,
Nguyễn Vi Ngọc, Đỗ Thu Quỳnh, Vũ Thị Diệu Trang, Nguyễn Thị Thanh Huyền.
5. Kết luận:
Các nội dung được thông qua:
- Xây dựng được vị trí công tác của các cán bộ chuyên viên tại Trung tâm
LKĐTQT.
- Các nhóm trưởng các nhóm phải xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển cho
từng chương trình cụ thể.
- Cuối cùng Giám đốc nhấn mạnh các cán bộ chuyên viên cần năng động, tự
chủ động thực hiện các công việc được giao.
Cuộc họp kết thúc vào hồi
10h30 cùng ngày. Biên bản được lập và đọc cho các thành phần tham dự họp cùng
nghe và nhất trí ký tên.

THƯ KÝ

CHỦ TRÌ

Nguyễn Phương Nhung

PGS.TS.Nguyễn Thế Hùng

Nơi nhận:
- CB TTLKĐTQT;
- Lưu: VT, TTLKĐTQT.

