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KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2009-2010 
 

I. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM1 

Căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm của ĐHQGHN đã đề ra trong Kế hoạch nhiệm 
vụ năm học 2009-2010 (số 3033/2009/KH-ĐHQGHN ngày 7/9/2009); các mục tiêu 
phát triển, điều kiện năng lực thực tế của Trường trong triển khai kế hoạch nhiệm vụ; 
và các nhiệm vụ được phân bổ theo lộ trình phấn đấu đến năm 2012 đạt cấp độ 2 theo 
tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của ĐHQGHN (tương đương chuẩn khu vực); năm 
học 2009-2010, Trường ĐHKT sẽ triển khai thực hiện theo định hướng và các nhiệm 
vụ trọng tâm sau đây:  

1.1. Ưu tiên mọi nguồn lực để củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng các 
chương trình đào tạo: 16+23, chất lượng cao theo cách tiếp cận CDIO; phát 
triển chương trình đào tạo Tài chính ngân hàng - Tiếng Anh thành chương trình 
chất lượng cao; duy trì quy mô đào tạo chính quy, giảm dần đào tạo tại chức, 
tăng quy mô đào tạo sau đại học; củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng các 
chương trình liên thông với các đơn vị trong ĐHQGHN; đẩy mạnh các chương 
trình liên kết đào tạo quốc tế và các chương trình đào tạo ngắn hạn cao cấp; 
tiếp tục triển khai thực hiện lộ trình đào tạo theo hướng sử dụng tối đa các yếu 
tố tích cực của đào tạo tín chỉ. 

1.2. Xây dựng và phát triển các nhóm nghiên cứu để đạt được một số công trình 
khoa học đỉnh cao tầm quốc gia và quốc tế. Chú trọng chất lượng nghiên cứu 
khoa học của cán bộ và sinh viên.   

1.3. Củng cố và khai thác hiệu quả các đối tác có tiềm năng đã ký MOU phục vụ 
đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu đỉnh cao và tăng cường cơ sở vật chất cho 
nhà trường hướng tới chuẩn quốc tế. 

1.4. Quy hoạch, kiện toàn, phát triển các loại nhân lực đảm bảo tính chuyên 
nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển của Trường; tiếp tục thu hút cán bộ giỏi; 
bồi dưỡng xây dựng đội ngũ cán bộ đầu ngành, đầu đàn; sử dụng hiệu quả 
đội ngũ cán bộ hiện có. 

1.5. Quy hoạch, nâng cấp và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; thực hiện 
đồng bộ tin học hoá trong quản lý điều hành; tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả của bộ máy quản lý; triển khai thực hiện đồng bộ hệ thống quản lý chất 
lượng theo chuẩn ISO.  

                                                 
1 Các nhiệm vụ trọng tâm được in đậm, nghiêng 
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1.6. Nâng cao chất lượng và hiệu  quả hoạt động truyền thông, nâng cấp trang web 
thành cổng thông tin điện tử của Trường. Xuất bản chuyên san bằng tiếng 
Anh với những bài viết chất lượng. 

1.7. Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ. Áp dụng bộ tiêu chí, tiêu 
chuẩn của ĐHQGHN, Bộ Giáo dục & Đào tạo để đánh giá chất lượng các 
chương trình đào tạo và kiểm định theo chuẩn quốc tế với các chương trình 
16+23 và chất lượng cao. 

1.8. Chuyên nghiệp hoá công tác kế hoạch, nâng cao hiệu quả phân bổ các 
nguồn lực; khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn thu; nâng cao thu nhập cán 
bộ viên chức của Trường. 

1.9. Tăng cường thực hiện kỷ cương trong các hoạt động của nhà Trường đặc biệt kỷ 
luật lao động, hoạt động đào tạo; Phát triển văn hoá cộng đồng và thực hiện 
chiến lược phát triển thương hiệu của Trường. 

II. CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CỦA CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

2.1. Hoạt động đào tạo 

2.1.1. Tuyển sinh: 430 chỉ tiêu đại học chính quy2 (trong đó 60 chỉ tiêu chương trình 
16+23, 30 chỉ tiêu chất lượng cao), 250 chỉ tiêu đào tạo tại chức3, 360 chỉ tiêu 
đào tạo liên thông với các trường trong ĐHQGHN4, 490 chỉ tiêu đào tạo sau 
đại học5, nâng tỷ trọng quy mô đào tạo ĐCQT, CLC bằng 10% so với đào tạo 
đại trà6, tỷ trọng quy mô đào tạo chính quy bằng 160% đào tạo không chính 
quy7, tỷ trọng quy mô đào tạo sau đại học bằng 29% quy mô đào tạo đại học8. 

2.1.2. Tổ chức PR, quảng bá các chương trình đào tạo: 100% các chương trình đào 
tạo của Trường có bộ tờ rơi chuẩn. Tham gia các ngày hội tư vấn tuyển sinh 
theo chương trình của Bộ Giáo dục đào tạo và của ĐHQGHN. Tổ chức giới 
thiệu quảng bá trực tiếp tới khoảng 15 đến 20 trường chuyên, năng khiếu trên địa 
bàn Hà Nội và các trường chuyên năng khiếu thuộc các tỉnh phía Bắc. 

2.1.3. Đổi mới, cải tiến chương trình đào tạo: 100% các ngành đào tạo thuộc hệ 
chuẩn được cải tiến đổi mới theo hướng tiếp cận CDIO. Xây dựng đề án 
chuyển đổi ngành Tài chính ngân hàng - Tiếng Anh thành chương trình đào 
tạo chất lượng cao (30 sinh viên). Nâng cấp chất lượng đề án chương trình 
16+23, chương trình chất lượng cao theo cách tiếp cận CDIO và theo hướng 
đạt chuẩn Asean. 

                                                 
2 Tăng so với năm học 2008-2009: 40 chỉ tiêu do mở thêm ngành Tài chính ngân hàng - 
Tiếng Anh 
3 Giảm so với năm học 2008-2009: (100) chỉ tiêu 
4 Tăng so với năm học 2008-2009: 170 chỉ tiêu do mở thêm chương trình liên kết với trường 
ĐH Tự nhiên 
5 Tăng so với năm học 2008-2009: 160 chỉ tiêu do chính thức tuyển sinh ngành TCNH 
6 Tăng 2% so với năm học 2008-2009 
7 Tăng 43% so với năm học 2008-2009 
8 Tăng 10% so với năm học 2008-2009 

 2



2.1.4. Hiện đại hoá giáo trình, bài giảng: 100% các môn học có giáo trình, học liệu 
tham khảo theo đề cương môn học. Tổ chức biên soạn 28 giáo trình/sách 
chuyên khảo chuyên ngành, biên dịch 22 đầu sách quốc tế, xây dựng bài giảng 
điện tử theo hướng dẫn của ĐHQGHN. 

2.1.5. Áp dụng triển khai đào tạo theo phương thức tín chỉ: 100% các môn học trong 
lịch trình đào tạo được biên soạn đề cương, 100% các môn học của học kỳ I 
năm học 2010-2011 được nghiệm thu ban hành đề cương. 100% các môn học 
được áp dụng phương pháp kiểm tra và đánh giá. 

2.1.6. Hoạt động điều tra, khảo sát: 100% các môn học thuộc chương trình đào tạo 
chuẩn, chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế được lấy ý kiến đánh giá của sinh 
viên. Tổ chức 01 cuộc điều tra đánh giá về nhu cầu của người sử dụng lao 
động, 01 cuộc điều tra về cựu sinh viên của Trường. 

2.1.7. Công tác quản lý đào tạo: 100% chương trình được xây dựng kế hoạch đào tạo 
chi tiết từ đầu năm học và được thông báo rộng rãi tới người học. 100% giảng 
viên tham gia giảng dạy được ký Hợp đồng giao nhiệm vụ giảng dạy theo 
khung chương trình đào tạo. Các chương trình đào tạo SĐH, các chương trình  
16+23, CLC đều có điều phối viên quản lý và điều hành trực tiếp. Vận hành 
phần mềm quản lý đào tạo, tin học hoá trong quản lý và đào tạo. 

2.1.8. Công tác sinh viên: Xây dựng và áp dụng đề án cải tiến chương trình thực tập 
thực tế cho sinh viên theo hướng phối hợp với doanh nghiệp để giải quyết các 
vấn đề thiếu kiến thức thực tiễn của sinh viên khi tốt nghiệp. 100% sinh viên 
năm 3 được đi thực tập thực tế tại doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các tổ 
chức xã hội nghề nghiệp. Xây dựng các gói đào tạo kỹ năng mềm và tổ chức 
tối thiểu 5 khoá đào tạo kỹ năng mềm ngoài chương trình đào tạo cho sinh 
viên. Xây dựng mạng lưới Hội cựu sinh viên; thành lập Ban liên lạc Hội cựu 
sinh viên của Trường.  

2.2. Hoạt động khoa học công nghệ 

2.2.1. Hệ đề tài chuyển tiếp: 100% các đề tài chuyển tiếp (3 đề tài cấp Nhà nước; 2 đề 
tài trọng điểm, 2 đề tài đặc biệt, 33 đề tài do Trường quản lý và 15 đề tài cấp 
Trường) được triển khai đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. 

2.2.2. Hệ đề tài mở mới: Bảo vệ và ký hợp đồng đúng hạn theo đúng quy trình các hệ 
đề tài mở mới gồm: 3 đề tài trọng điểm9, 6 đề tài đặc biệt10, 16 đề tài cấp 
ĐHQGHN do Trường quản lý và 6 đề tài cấp Trường. 

2.2.3. Chương trình nghiên cứu trọng điểm: Xây dựng và thực hiện chất lượng 2 
chương trình nghiên cứu trọng điểm: Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam và  
Lượng giá tổn thất kinh tế do biến đổi khí hậu toàn cầu. 

2.2.4. Hội nghị hội thảo: Chủ trì và tổ chức 3 hội thảo quốc tế, 8 hội thảo cấp quốc 
gia và cấp Trường, ngoài hội nghị mang tính chuyên môn bình quân mỗi khoa 

                                                 
9 Tăng so với năm học 2008-2009: 1 đề tài 
10 Tăng so với năm học 2008-2009: 4 đề tài 
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đào tạo, trung tâm nghiên cứu tổ chức 2 tháng/1 hội thảo khoa học với những 
lĩnh vực nghiên cứu mới và nâng cao gắn liền với chất lượng đào tạo. 

2.2.5. Ấn phẩm xuất bản: Phấn đấu đạt 5-8 bài báo quốc tế được chấp nhận đăng trên 
các tạp chí chuyên ngành có uy tín; 50-70 bài báo được đăng trên các tạp chí 
chuyên ngành trong nước. 

2.2.6. Nghiên cứu khoa học sinh viên: Mỗi chương trình/đề tài nghiên cứu trọng 
điểm, đặc biệt đều có học viên và nghiên cứu sinh tham gia. Phấn đấu trong 
năm học 2009-2010 có 4 giải nghiên cứu khoa học sinh viên, 113 công trình 
nghiên cứu khoa học sinh viên và 21 công trình nghiên cứu khoa học học viên 
và nghiên cứu sinh được báo cáo trong các hội nghị khoa học sinh viên. 

2.2.7. Hệ thống cơ sở dữ liệu nghiên cứu, mạng lưới nghiên cứu: Xây dựng 01 bộ cơ 
sở dữ liệu nghiên cứu từ cấp khoa, trung tâm nghiên cứu tới cấp Trường thống 
nhất; hình thành các nhóm nghiên cứu tại các đơn vị đào tạo và nghiên cứu 
(Khoa và Trung tâm). 

2.3. Hoạt động hợp tác phát triển 

2.3.1. Khai thác đối tác: 100% các đối tác đã ký MOU được rà soát thường xuyên 
hiệu quả hợp tác và lập kế hoạch khai thác hiệu quả. Khai thác, tìm nguồn 
tài trợ học bổng thành lập Quỹ học bổng cho sinh viên, học viên từ các 
doanh nghiệp.  

2.3.2. Dự án, đề án quốc tế: Xây dựng cơ chế khuyến khích 50-70% cán bộ, viên 
chức tham gia khai thác, tìm kiếm các dự án quốc tế. Phấn đấu tìm kiếm và 
triển khai dự án quốc tế đạt tổng kinh phí chiếm 30% nguồn thu từ hoạt động 
hợp tác phát triển.  

2.3.3. Đào tạo liên kết quốc tế: Quy mô đào tạo liên kết quốc tế đạt 200% so với năm 
học 2008-2009, phát triển mạnh các chương trình đào tạo thạc sỹ giảng dạy 
100% bằng tiếng Anh, kết hợp việc đào tạo với việc học tập chuyển giao công 
nghệ. Phấn đấu mỗi môn học của các chương trình đều có giảng viên của 
Trường tham gia dự giảng, trợ giảng và giảng thử nhằm nâng cao trình độ cán 
bộ giảng viên đồng thời tăng nguồn thu bổ sung cho Trường. Phấn đấu trên 
20% thời lượng giảng dạy do giảng viên của Trường giảng dạy trực tiếp. Xây 
dựng mới thêm 1 chương trình liên thông 2+2 hoặc 3+1 với các Trường có 
danh tiếng trên thế giới. 100% các chương trình liên kết được quản lý bởi điều 
phối viên chuyên nghiệp từ khâu thiết kế tờ rơi, PR quảng bá hình ảnh trên 
nhiều phương tiện thông tin đại chúng, tuyển sinh, triển khai đào tạo, xây dựng 
hệ thống alumni...  

2.3.4. Đề án 165: Tổ chức thành công khoá 1đào tạo thạc sỹ quản lý công liên kết với 
Đại học Uppsala, Thuỵ Điển thuộc Đề án 165 của Chính phủ . 

2.3.5. Chương trình PUF: Tuyển sinh 30 chỉ tiêu chương trình liên kết đào tạo  thạc 
sỹ quản lý và thẩm định dự án quốc tế dự án với ĐH Paris 12 (thuộc Dự án 
PUF). Tiếp tục nghiên cứu học tập chuyển giao công nghệ và xây dựng đề án 
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chuyển giao khi chương trình thuộc vốn đối ứng kết thúc (chương trình 16+23). 
Giải ngân 100% vốn đối ứng theo đúng lộ trình và sử dụng nguồn có hiệu quả. 

2.3.6. PR, quảng bá hình ảnh: Xây dựng kế hoạch tổng thể PR, quảng bá hình ảnh 
của Trường qua các phương tiện thông tin truyền thông. Tổ chức hội nghị 
khách hàng thường niên lấy ý kiến nhà tuyển dụng đối với chương trình đào tạo 
và sinh viên tốt nghiệp. 

2.4. Công tác tổ chức, nhân sự 

2.4.1. Đề án quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực của Trường: Hoàn thành xây 
dựng đề án phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2009-2012; Ban hành các bộ 
tiêu chí; quy trình biểu mẫu đánh giá cho từng lọai nhân lực của Trường. Xây 
dựng kế hoạch bắt đầu triển khai áp dụng đề án từ năm 2010. 

2.4.2. Cơ cấu tổ chức: xây dựng bộ máy tổ chức theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp 
hiệu quả; thành lập Phòng tổ chức nhân sự; Trung tâm Khảo thí và đảm bảo 
chất lượng; Bộ phận đào tạo ngắn hạn và một số công ty trực thuộc.  

2.4.3. Thu hút, tuyển dụng: Phấn đấu thu hút, tuyển dụng nhân lực chất lượng cao, 
các chuyên gia nước ngoài, Việt kiều về Trường tham gia cố vấn, giảng dạy, 
quản lý (4 tiến sỹ tốt nghiệp từ nước ngoài làm việc trực tiếp); phấn đấu trên 
10% cán bộ giảng dạy cơ hữu có chức danh Giáo sư, Phó giáo sư11; trên 60% 
cán bộ giảng dạy cơ hữu có trình độ Tiến sỹ; trên 30% giảng viên cơ hữu  trình độ 
tiến sỹ có thể giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh.  

2.4.4. Đào tạo, bồi dưỡng: 100% cán bộ, giảng viên được tham gia học tập, tập huấn 
ngắn và dài hạn nâng cao trình độ chuyên môn phù hợp nhiệm vụ được giao. 
Tổ chức 7 khóa bồi dưỡng nghiệp vụ theo các mảng hoạt động của Nhà trường 
cho chuyên viên. 

2.5. Hoạt động cơ sở vật chất, hành chính. 

2.5.1. Cơ sở vật chất: Quy hoạch và nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất hiện có đảm 
bảo 100% các phòng học (kể cả phòng học thuê ngoài), phòng làm việc có đủ 
trang thiết bị giảng dạy và làm việc. 100% hệ thống văn phòng, giảng đường sử 
dụng thiết bị wifi 24/24. Hoàn thành đề án tổng thể áp dụng công nghệ thông 
tin trong quản lý và điều hành. 

2.5.2. Hệ thống văn bản quản lý: hệ thống hóa, cập nhật các văn bản pháp quy của 
Nhà nước; ĐHQGHN và của trường theo từng mảng hoạt động; 100% các văn 
bản đi-đến được xử lý qua hệ thống netoffice; 80% các hoạt động của trường 
thuộc các mảng được quy trình hóa. 

2.5.3. Công tác quản lý theo ISO: phấn đấu nhận chứng chỉ ISO; tổ chức triển khai 
quản lý theo các quy trình ISO. 

                                                 
11 Tăng 3% so với năm học 2008-2009 
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2.5.4. Phát triển văn hoá cộng đồng và xây dựng tương hiệu Nhà trường: Xây 
dựng và áp dụng từng bước đề án phát triển văn hoá cộng đồng và chiến 
lược thương hiệu của Nhà trường.  

2.6. Hoạt động website, tạp chí 

2.6.1. Website: Hoàn chỉnh việc xây dựng Webometric, nâng cấp trang web hiện có 
theo hướng cổng thông tin điện tử của Trường Đại học Kinh tế. Thường xuyên 
cập nhật thông tin, tổ chức PR, quảng bá hình hành của Trường, thực hiện 01 
phim tư liệu phục vụ hoạt động của Trường. 

2.6.2. Tạp chí: Tổ chức biên tập xuất bản theo đúng thời hạn quy định tối thiểu 1số/quý, 
nâng cao chất lượng bài viết và xuất bản 1-2 số tiếng Anh có chất lượng. 

2.6.3. Xuất bản ấn phẩm về Trường: Tổ chức xuất bản các ấn phẩm tài liệu PR, 
quảng bá liên quan đến hoạt động của Trường. 

2.7. Hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng 

2.7.1. Đảm bảo chất lượng: Tổ chức đánh giá chương trình đào tạo CLC ngành 
KTĐN; đánh giá giữa kỳ đơn vị theo tiêu chuẩn kiểm định của ĐHQGHN. Xây 
dựng bộ tiêu chí đảm bảo chất lượng nội bộ của Trường. Xây dựng bộ công cụ 
khảo sát đánh giá hoạt động đào tạo và các hoạt động khác (sinh viên/ giảng 
viên/ cựu sinh viên/ cán bộ/ nhân viên phục vụ). 

2.7.2. Khảo thí: Xây dựng quy trình, ngân hàng dữ liệu câu hỏi đề thi cho các môn 
học; phấn đấu áp dụng ngân hàng dữ liệu câu hỏi đề thi môn cơ sở chung (Kinh 
tế học vi mô và Kinh tế học vĩ mô) cho tất cả các ngành đào tạo của Trường  
trong năm học.  

2.8. Hoạt động kế hoạch – tài chính 

2.8.1. Công tác kế hoạch: Chuẩn hóa quy trình xây dựng và triển khai thực hiện và 
kiểm soát thực hiện kế hoạch, xây dựng cơ chế chính sách rõ ràng trong thực 
hiện kế hoạch và phân bổ các nguồn lực. Xây dựng quy định thưởng phạt trong 
đánh giá hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch; Xây dựng và triển khai phần mềm kế 
hoạch gắn với tài chính hướng tới đánh giá sản phẩm theo chuẩn đầu ra. 

2.8.2. Công tác tài chính: Hoàn thiện cơ chế chính sách tạo nguồn thu phấn đấu trên 
50% nguồn thu ngoài ngân sách so với tổng chi thường xuyên chú trọng nguồn 
thu từ hoạt động dịch vụ. Phân bổ và sử dụng hợp lý các nguồn thu của 
Trường, đảm bảo thu chi tài chính đúng nguyên tắc, hiệu quả, công khai. Giải 
ngân 100% đúng hạn, hiệu quả các dự án tăng cường năng lực; giải ngân trên 
90% dự toán ngân sách cho các nhiệm vụ khác. Nâng cao mức thu nhập của 
cán bộ viên chức của Trường tăng từ 15 đến 20% so với năm học trước. 

2.9. Hoạt động thanh tra, đoàn thể 

2.9.1. Hoạt động thanh tra: Tiếp tục thực hiện và nâng cao kỷ cương trong các hoạt 
động của Trường. Thực hiện báo cáo hàng tháng độc lập về công tác kiểm tra 
giám sát và đề xuất giải pháp.  
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2.9.2. Hoạt động đoàn thể: Gắn kết chặt chẽ từ các hoạt động của các tổ chức đoàn 
thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tạo ra các hoạt động tập thể 
mang màu sắc của Trường và tạo điều kiện giao lưu gắn kết các thành viên 
trong Trường.  

3. GIẢI PHÁP, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

3.1. Thực hiện đúng quy trình xây dựng và triển khai kế hoạch nhiệm vụ đã được 
ban hành. Quán triệt nhiệm vụ kế hoạch năm học 2009-2010 tới toàn thể các 
đơn vị, cán bộ viên chức nhằm tạo sự thống nhất, đồng lòng trong tất cả các 
cấp, các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường. Tổ chức  ký hợp đồng giao 
nhiệm vụ cho các đơn vị và cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.  

3.2. Các phòng chức năng phối hợp với các đơn vị (Khoa, Trung tâm) cụ thể hóa kế 
hoạch nhiệm vụ thành các chương trình, đề án, các nhiệm vụ cụ thể theo từng 
mảng hoạt động được giao và có lộ trình thực hiện. Phòng Kế hoạch – Tài 
chính làm đầu mối tổ chức thực hiện và giám sát quá trình thực hiện kế 
hoạch nhiệm vụ trong toàn Trường.  

3.3. Gắn trách nhiệm thực hiện kế hoạch nhiệm vụ tới từng cá nhân trong đơn vị; 
thực hiện nghiêm túc chế tài thưởng, phạt nhằm khuyến khích các cá nhân, đơn 
vị hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ kế hoạch. Gắn việc thực hiện nhiệm vụ 
kế hoạch với việc xếp loại đánh giá thành tích thi đua trong năm học. 

3.4. Thông tin chỉ đạo, phản hồi chính xác, thông suốt từ các cấp trong quá trình 
thực hiện. Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng trong công tác 
giám sát thực hiện kế hoạch nhiệm vụ, xây dựng hệ thống network trong công 
tác triển khai thực hiện. Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện hàng tháng trong 
giao ban, sơ kết định kỳ để có giải pháp điều chỉnh, xử lý kịp thời.  

3.5. Phân bổ nguồn lực hợp lý trong quá trình tổ chức thực hiện. Động viên khích lệ 
kịp thời những phát minh sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác kế hoạch bằng 
nhiều hình thức. 

3.6. Trong quá trình thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học, nếu có các vấn đề phát 
sinh, các đơn vị cần báo cáo Ban Giám hiệu kịp thời (qua phòng Kế hoạch – 
Tài chính) để chỉ đạo giải quyết và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp. 

 
 
Nơi nhận: 
 

- Giám đốc ĐHQGHN; 
- Đảng ủy Trường ĐHKT;  
- Ban giám hiệu; 
- Các phòng, ban, bộ phận trực thuộc, 
     các tổ chức đoàn thể; 
- Các đơn vị trực thuộc; 
- Lưu VP. 

 
HIỆU TRƯỞNG 

 
 

(đã ký) 
 

 
PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ 
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