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THÔNG BÁO
Về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo tầm nhìn sứ mạng và giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa

Căn cứ Thông tư số 12/2017/TT-BGDDT ngày 19/5/2017 của Bộ GD&DT ban
hanh Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở đại học.
Nhằm đảm thực hiện việc sửa đổi, bổ sung tầm nhìn, sứ mạng, giá trị cốt lỗi,
giá trị văn hóa của nhà trường cho phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển.
Nhà trường đã dự thảo tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lỗi, giá trị văn hóa cũng
như các mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của nhà trường trong việc phát triển
trong giai đoạn mới.
Với mong muốn định hướng phát triển bền vững trong giai đoạn tới, Nhà
trường rất mong sự đóng góp ý kiến của toàn thể quý Thầy cô trong trường, quý
Thầy cô đã nghỉ hưu, các doanh nghiệp, cựu sinh viên và toàn thể sinh viên đang
học tập trong trường (nội dung đính kèm).
Thời gian góp ý cụ thể như sau:
Thời gian lấy ý kiến đóng góp từ ngày 8/2018 đến 10/2018
Hình thức góp ý:
Qua địa chỉ Email: sangnm@vlute.edu.vn. ĐT: 0937353291
Qua hộp thư góp ý: Website: http://vlute.edu.vn.
Hoặc góp ý trực tiếp qua phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đại học Sư phạm
Kỹ thuật Vĩnh Long. Số 73 Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long, tỉnh
Vĩnh Long. ĐT: 02703822171.
Nhà trường rất mong sự góp ý chân thành từ quý Thầy cô trong trường, quý
Thầy cô đã nghỉ hưu, các doanh nghiệp, cựu sinh viên và toàn thể sinh viên đang
học tập trong trường.
Trân trọng.
Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo;
- Lưu: VT, TCHC.

HIỆU TRƯỞNG
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