ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tp. HCM
KHOA NÔNG HỌC
------------------------Số: …………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2008.

QUYẾT ĐỊNH
(v/v thành lập Ban điều phối Dự án Giáo dục Đại học Việt Nam – Hà Lan)
- Căn cứ Điều 41 Điều lệ trường Đại học ban hành theo quyết định số 153/2003/QĐTTg ngày 30 tháng 07 năm 2003 của Thủ tướng Chính Phủ;
- Căn cứ Quyết định số 607/QĐ- ĐHNL-TCHC ngày 04 tháng 05 năm 2007 của Hiệu
trưởng trường Đại học Nông Lâm Tp. HCM v/v bổ nhiệm cán bộ quản lý;
- Căn cứ tình hình nhân sự của Khoa và yêu cầu thực hiện và hoàn thành Dự án Giáo
dục Đại học Việt Nam – Hà Lan.

TRƯỞNG KHOA NÔNG HỌC QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Ban điều phối Dự án Giáo dục Đại học Đại học Việt Nam – Hà Lan (sau
đây gọi tắt là Dự án) (danh sách đính kèm).
Điều 2: Các thành viên Ban điều phối Dự án có nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện và
hoàn thành các công việc của Dự án theo đúng tiến độ và chịu trách nhiệm trực tiếp với
Trưởng Khoa về việc tổ chức thực hiện và hoàn thành Dự án.
Điều 3: Các Thầy Cô được phân công trong quyết định này vẫn sinh hoạt chuyên môn với
Bộ môn.
Điều 4: Các thành viên của Ban điều phối Dự án được hưởng các chế độ (nếu có) trong
khuôn khổ dự án và theo quy định của nhà trường.
Điều 5: Các Thầy Cô có tên, các bộ môn có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định
này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
TRƯỞNG KHOA

TS. Trần Tấn Việt
Nơi gởi: - Ban Giám Hiệu (để báo cáo)
- BQL Dự án Giáo dục Đại học Việt Nam – Hà Lan (để báo cáo)
- Phòng Đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ (để báo cáo)
- Các thành viên của nhóm (để thực hiện)
- Lưu VP

DANH SÁCH THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU PHỐI DỰ ÁN GIÁO DỤC
ĐẠI HỌC VIỆT NAM – HÀ LAN
(Ban hành theo quyết định số …………………………. Ngày 16 tháng 06 năm 2008 của
Trưởng Khoa)
Tên Giảng viên
TS. Võ Thái Dân

Nhiệm vụ
Chủ trì việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo
dõi việc thực hiện dự án; tiếp xúc với PMU
Thư ký; giúp Trưởng khoa và PT tổng hợp, quản lý

ThS. Nguyễn Đức Xuân Chương

các hồ sơ của dự án, lập kế hoạch tài chánh, lập
danh sách trang thiết bị

PGS. TS. Lê Quang Hưng
KS. Trần Văn Mỹ
ThS. Lê Cao Lượng

Phát triển chương trình; tập huấn phương pháp dạy,
học và đánh giá; quan hệ với WoW
Tập huấn phương pháp dạy, học và đánh giá; thực
hiện kiểm định; điều tra nhu cầu WoW
Quan hệ với WoW, hội cựu sinh viên; phát triển
chương trình; lập kế hoạch tài chánh
Tập huấn phương pháp dạy, học và đánh giá; thực

ThS. Nguyễn Châu Niên

hiện kiểm định; điều tra nhu cầu WoW; tổ chức thực
hiện internship
TRƯỞNG KHOA

TS. Trần Tấn Việt

