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Nội dung công việc Đối tượng Khóa CV phụ trách 

Quản lý  hồ sơ học viên HV CH  toàn trường  

 

 

Khóa (A,B) 

2009, 2011,.. 

(năm lẻ) 

 

 

 

 

Lê Thu Giang 

Xác nhận điểm, chứng nhận học viên HV CH  toàn trường 

Xử lý  đơn học bổ sung, học lại, học 
nâng điểm, hoãn thi 

HV CH toàn trường 

Quyết định giao đề tài LVThS,đổi tên đề 
tài, đề tài, NHD,.. 

HV CH  toàn trường 

Nhận và xử lý hồ sơ bảo vệ LVThS HV CH  tại trường 

Cấp chứng nhận tốt nghiệp, xác nhận  

điểm toàn khóa 

HV CH  tại trường 

Các vấn đề liên quan điểm học phần HV CH toàn trường 

Quản lý  hồ sơ học viên HV CH  toàn trường  

 

 

 

Khóa (A,B) 

2010, 2012,.. 

(năm chẵn) 

 

 

 

 

Đỗ Thúy Lan 

Xác nhận điểm, chứng nhận học viên HV CH  toàn trường 

Xử lý  đơn học bổ sung, học lại, học 
nâng điểm, hoãn thi 

HV CH toàn trường 

Quyết định giao đề tài LVThS,đổi tên đề 
tài, đề tài, NHD,.. 

HV CH  toàn trường 

Nhận và xử lý hồ sơ bảo vệ LVThS HV CH  tại trường 

Cấp chứng nhận tốt nghiệp, xác nhận  

điểm toàn khóa 

HV CH  tại trường 

Các vấn đề liên quan điểm học phần HV CH toàn trường 

Kế hoạch học tập, thời khóa biểu HV CH ngoài trường Tất cả các khóa  

 

 

Nguyễn Đức 

Giáp 

Xử lý thôi học, gia hạn HV CH toàn trường Tất cả các khóa 

Cấp phát bằng thạc sĩ, Bảng điểm toàn 
khóa 

HV CH toàn trường Tất cả các khóa 

Nhận và xử lý hồ sơ bảo vệ LVThS HV CH ngoài trường Khóa (A,B) 

2009 và 2010, 

2012,..(năm chẵn) 

Cấp chứng nhận tốt nghiệp, xác nhận  

điểm toàn khóa 

HV CH ngoài trường 

Đăng ký học các học phần HV CH toàn trường Tất cả các khóa  

 

Nguyễn Huy 

Hùng 

Nhận đơn tạm dừng (tiếp tục) học HV CH toàn trường Tất cả các khóa 

Phòng học; Kế hoạch học tập, thời khóa 
biểu 

HV CH tại  trường Tất cả các khóa 

Thủ tục cấp, cấp lại thẻ HV, mã số HV   HV CH toàn trường Tất cả các khóa 

Nhận và xử lý hồ sơ bảo vệ LVThS HV CH  ngoài trường Khóa (A,B) 

2011, 2013,.. 

(năm lẻ) 

Cấp chứng nhận tốt nghiệp, xác nhận  

điểm toàn khóa 

HV CH ngoài trường 

Chứng chỉ học phần ngoại ngữ HV CH Toàn trường Tất cả các khóa Nguyễn Thanh 

Bình 

 


