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V/v Triển khai đào tạo kỹ năng mềm 
                            Hà Nội, ngày 21 tháng 5  năm 2012 

 
              Kính gửi:  Các đơn vị đào tạo  
 

        Thực hiện Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo 

Quyết định số 3079/QĐ-ĐHQGHN ngày 26 tháng 10 năm 2010, điều 51, khoản 1 có 

quy định: Sinh viên khóa QH 2008 để đủ điều kiện xét tốt nghiệp cần có chứng chỉ tối 

thiểu 5 kỹ năng mềm. 

Ngày 14/5/2012, Giám đốc ĐHQGHN đã có văn bản giao cho Trung tâm Hợp 

tác và Chuyển giao tri thức quản lý bộ học liệu 100 kỹ năng mềm trực tuyến chuẩn 

quốc tế. Để đảm bảo cho sinh viên khóa QH 2008 tốt nghiệp đúng thời hạn, ĐHQGHN 

yêu cầu: 

- Các đơn vị đào tạo: 

+ Thông báo nhắc lại tới tất cả các sinh viên về kế hoạch và điều kiện bắt 

buộc để được xét tốt nghiệp của khóa QH 2008.  

+ Cung cấp danh sách sinh viên chuẩn bị xét tốt nghiệp đợt tháng 6 năm 

2012 cho Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức (họ tên, ngày sinh, mã 

sinh viên, nơi sinh, điện thoại và email) trước ngày 23/5/2012. 

- Trung tâm Hợp tác và Chuyển giao tri thức (HT&CGTT): 

+ Cung cấp đầy đủ, kịp thời acount cho sinh viên QH 2008 theo đề nghị 

của các đơn vị đào tạo;  

+ Tổ chức và bảo đảm việc học và thi một cách thuận lợi cho sinh viên; 

Tất cả các sinh viên QH 2008 được học và thi trước ngày 15/6/2012; 

 + Cung cấp chứng chỉ cho sinh viên đã hoàn thành và đạt điều kiện; 

 + Có giải pháp quản lý acount đã cung cấp cho sinh viên để bảo mật; 

+ Thực hiện đúng tiến độ. 

- Các Ban chức năng 

 + Ban Kế hoạch Tài chính dựa trên đề nghị của Trung tâm Hợp tác và 

Chuyển giao tri thức ban hành định mức của công tác coi thi, in, cấp chứng chỉ và 

quản lý. 



 + Ban Đào tạo có trách nhiệm giám sát, hỗ trợ với các đơn vị để thực 

hiện tốt  nhiệm vụ đào tạo kỹ năng mềm.  

Kế hoạch triển khai đào tạo kỹ năng mềm cụ thể như sau: 

TT Công việc Thời gian Đơn vị thực hiện 

1 Thông báo và quán triệt 
tới tất cả các sinh viên QH 
2008 

23/5/2012 Các đơn vị đào tạo, Trung tâm 
HT&CGTT 

2 Gửi danh sách sinh viên 
cho Trung tâm HT&CGTT 

23/5/2012 Các đơn vị đào tạo, Trung tâm 
HT&CGTT 

3 Hoàn thành cơ sở dữ liệu 22-23/5/2012 Trung tâm HT&CGTT 

4 Khai giảng 24/5/2012 Trung tâm HT&CGTT 

5 Sinh viên đăng ký học  25-26/5/2012 Trung tâm HT&CGTT 

6 Học trực tuyến 27/5-10/6/2012 Trung tâm HT&CGTT 

7 Tổ chức thi  11-14/6/2012 Trung tâm HT&CGTT 

8 Tổ chức thi lại 16-18/6/2012 Trung tâm HT&CGTT 

9 Cấp phát chứng chỉ 15/6/2012 Trung tâm HT&CGTT 

10 Đề xuất định mức kinh 
phí 

Trước 25/5/2012 Trung tâm HT&CGTT 

11 Ban hành định mức Trước 31/5/2012 Ban KHTC 

Cán bộ chuyên trách nhận cơ sở dữ liệu: Phạm Kim Thư, Trung tâm HT&CGTT, 

điện thoại 0947653999,  email: phamkimthu81tb@yahoo.com./. 

 
                                                                   KT. GIÁM ĐỐC  

         PHÓ GIÁM ĐỐC  
 
  
Nơi nhận:             

- Như trên;         (Đã ký) 
- Ban KHTC, Ban CT-CTHSSV; 
- Trung tâm HT&CGTT; 
- Lưu: VT, Ban ĐT, M15.  

                                                                                    PGS. TS. Nguyễn Kim Sơn 
 
 
 
 

 


