
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

Số: 149/TB-ĐHHHVN-QHQT 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày 24 tháng 2 năm 2017 

THÔNG BÁO 
V/v tổ chức Buổi giới thiệu về các chương trình đào tạo tại Đại học 

Hàng hải Australia, Đại học Tasmania (Australia) 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong toàn trường 

Nhằm cung cấp các thông tin cần thiết về các chương trình đào tạo đại học, sau đại 
học và các chương trình học bổng tại Đại học Hàng hải Australia (AMC) và Đại học 
Tasmania (UTAS) cho các cán bộ, giảng viên và sinh viên, Trường Đại học Hàng hải 
Việt Nam phối hợp với UTAS và AMC tổ chức Buổi giới thiệu về các chương trình đào 
tạo tại 02 trường đại học uy tín nói trên cũng như các cơ hội, điều kiện học tập tại 
Australia, quốc gia có nền giáo dục phát triển hàng đầu thế giới hiện nay.  

Thông tin chi tiết về buổi giới thiệu như sau: 

• Thời gian tổ chức: từ 9h00 ÷ 11h00 ngày 8/3/2017; 

• Địa điểm: Phòng họp số 01, Tầng 3 - Nhà A1, Khu Hiệu bộ; 

• Đối tượng: các cán bộ, giảng viên và sinh viên của Nhà trường có quan tâm. 

Để buổi giới thiệu được tổ chức thành công, Ban Giám hiệu phân công nhiệm vụ 
như sau: 

- Phòng Quan hệ Quốc tế là đầu mối liên hệ và phối hợp với đối tác chuNn bị 
chương trình, nội dung buổi giới thiệu; 

- Phòng Hành chính Tổng hợp chuNn bị trang trí khánh tiết, bố trí nước uống và 
cử cán bộ kỹ thuật phục vụ loa đài tại Phòng họp số 1 theo yêu cầu. 

- Các Khoa, Viện có sinh viên thông báo rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giảng viên, 
sinh viên và cử ít nhất 05 sinh viên và 02 giảng viên tham dự buổi giới thiệu nói trên. 

- Thủ trưởng các đơn vị thông báo rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giảng viên trong 
đơn vị mình và lập danh sách tham dự. 

Danh sách tham dự buổi giới thiệu của các đơn vị gửi về Phòng Quan hệ Quốc tế 
trước 16h00 Thứ N ăm, ngày 2/3/2017. 

Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo nhiệm vụ được phân 
công. 

Trân trọng./. 
KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
(đã ký) 

 
TS. Phạm Xuân Dương 

Nơi nhận: 
- N hư trên; 
- Lưu: VT, QHQT. 


