
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CÁ NHÂN NĂM HỌC 2020-2021
WEEKLY PERSONAL CALENDAR 2020-2021

TUẦN THỨ 43: 07/06/2021 đến 11/06/2021 (Week 43: from 07/06/2021 to 11/06/2021)

THỜI GIAN
(Time)

NỘI DUNG CẦN THỰC HIỆN
(Contents)

NƠI THỰC HIỆN
(Location)

NGƯỜI THỰC HIỆN
(Person)

THỨ 2 (Monday) - 07/06/2021

7h30-11h30
Morning

+ 7h30: Triển khai các công việc của khoa
              Deploying works of the faculty

+ VP Khoa (A1-1004)
    Faculty office (A1-1004) Châu Đình Thành

+ Họp Văn phòng Khoa (Faculty office meeting)
+ Duyệt bài Sinh Viên trực tuyến (Student's capstone project supervision) Tại nhà (at home) Trần Vũ Tự

+Triển khai các công việc của khoa (Deploy works of the faculty) +Home Trần Văn Tiếng

12h30-17h
Afternoon

+ 13h00: Triển khai các công việc của khoa
              Deploying works of the faculty

+ VP Khoa (A1-1004)
    Faculty office (A1-1004) Châu Đình Thành

+ 13:30-Triển khai các công việc của khoa online (Deploying works of the faculty)
+ '16:10-: Bồi dưỡng tuyến môn thi công đường (Online tutoring Course "Road construction") Tại nhà (at home) Trần Vũ Tự

+Triển khai các công việc của khoa (Deploy works of the faculty) + Home Trần Văn Tiếng

THỨ 3 (Tuesday) - 08/06/2021

7h30-11h30
Morning

+ 7h30: Chấm bài thi quá trình
              Grading formative exams

+ Tại nhà
    Home Châu Đình Thành

+ Chấm điểm quá trình (Grading formative exams)
+ Duyệt bài online (Online supervision on student projects) Tại nhà (at home) Trần Vũ Tự

+ 9h40: Dạy online  "Nền móng nhà cao tầng" (Online course "Foundation for High-rise 
building") + A1-1007 Trần Văn Tiếng

12h30-17h
Afternoon

+ 13h00: Chấm bài thi quá trình
              Grading formative exams

+ Tại nhà
    Home Châu Đình Thành



12h30-17h
Afternoon

+ Chuẩn bị tài liệu UTEx (UTEx lecture course preparation)
+ Duyệt bài online (Online supervision on student projects)

Tại nhà (at home) Trần Vũ Tự

+Triển khai các công việc của khoa (Deploy works of the faculty) 
+ Hướng dẫn đồ án Nền móng ((Guiding Foundations Eng. project)

+A1-1004
+ A1-1007 Trần Văn Tiếng

THỨ 4 (Wednesday) - 09/06/2021

7h30-11h30
Morning

+ 7h30: Triển khai các công việc của khoa
              Deploying works of the faculty

+ Tại nhà
    Home Châu Đình Thành

+ Triển khai các công việc của khoa (Deploying works of the faculty) A1-1004 Trần Vũ Tự
+Triển khai các công việc của khoa (Deploy works of the faculty) +A1-1004 Trần Văn Tiếng

12h30-17h
Afternoon

+ 13h00: Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp và môn học
              Guiding capstone and course projects

+ Online Châu Đình Thành

+ Triển khai các công việc của khoa (Deploying works of the faculty) A1-1004 Trần Vũ Tự
+Triển khai các công việc của khoa (Deploy works of the faculty) 
 + Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp (Guiding Capstone project)

+ A1-1004 
+ A1-1007 Trần Văn Tiếng

THỨ 5 (Thursday) - 10/06/2021

7h30-11h30
Morning

+ 7h30: Triển khai các công việc của khoa
              Deploying works of the faculty

+ VP Khoa (A1-1004)
    Faculty office (A1-1004) Châu Đình Thành

'+ Chuẩn bị tài liệu UTEx (UTEx lecture course preparation)
+ Duyệt bài online (Online supervision on student projects) Tại nhà (at home) Trần Vũ Tự

+Triển khai các công việc của khoa (Deploy works of the faculty) +Home Trần Văn Tiếng

12h30-17h
Afternoon

+ 13h00: Triển khai các công việc của khoa
              Deploying works of the faculty

+ VP Khoa (A1-1004)
    Faculty office (A1-1004) Châu Đình Thành

+ Làm nghiên cứu (doing research)
+ Duyệt bài online (Online supervision on student projects) Tại nhà (at home) Trần Vũ Tự

+ 12h30: Dạy online "Cơ học đất" (Online Course "Soil mechanics") +Home Trần Văn Tiếng

THỨ 6 (Friday) -11/06/2021



7h30-11h30
Morning

+ 7h30: Triển khai các công việc của khoa
              Deploying works of the faculty

+ Tại nhà
    Home Châu Đình Thành

'+Triển khai các công việc của khoa (Deploy works of the faculty) +A1-1004 Trần Vũ Tự

+Triển khai các công việc của khoa (Deploy works of the faculty) + Home Trần Văn Tiếng

12h30-17h
Afternoon

+ 12h30: Thi cuối kỳ TT Kiểm định công trình
              Final exam for the course Construction Inspection Practice + Online Châu Đình Thành

+Chấm điểm quá trình (Grading scores) A1-1004 Trần Vũ Tự
+Triển khai các công việc của khoa (Deploy works of the faculty) + Home Trần Văn Tiếng


