Đơn vị: KHOA TÀI CHÍNH CÔNG

Mẫu 4

BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO
PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ
Họ tên - Chức vụ

Stt

Phụ trách
 Phụ trách chung; chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính
về toàn bộ hoạt động của đơn vị;
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 Trực tiếp phụ trách các mảng công việc:
1. Quản lý nhân sự của khoa.
2. Quản lý đoàn thanh niên và hội sinh viên của khoa.
3. Quản lý công tác ra đề tốt nghiệp của khoa.
4. Phụ trách công tác đối ngoại của khoa.
Bùi Thị Mai Hoài
Phó giáo sư - Tiến sĩ
Trưởng khoa
 38 563 784
 0909 282 358
 maihoai@ueh.edu.vn

5. Quản lý tổ bộ môn Tài chính Công .
6. Phụ trách Trung tâm tư vấn thuế và quản trị công
7. Quản lý công tác thi đua, khen thưởng CBCC của khoa
8. Và một công tác khác khi cần.

 Phụ trách các mảng công việc sau dưới sự chỉ đạo
của trưởng khoa:
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1. Quản lý công tác biên soạn giáo trình của khoa.
2. Quản lý công tác biên soạn tài liệu nghiên cứu, tài liệu
tham khảo của khoa.
3. Tổ chức hội thảo khoa học cấp khoa và cấp trường do
khoa tổ chức.
Nguyễn Ngọc Hùng
Phó giáo sư - Tiến sĩ
Phó trưởng khoa
 38 563 784
 0913 883 999
 ngochung@ueh.edu.vn
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4. Và một số công tác khác theo sự phân công của
Trưởng khoa.

 Phụ trách các mảng công việc sau dưới sự chỉ đạo
của trưởng khoa:

03

1. Quản lý các văn bản, giấy tờ hành chính của khoa.
2. Quản lý tài sản, tài chính của khoa.
3. Quản lý sinh viên.
4. Quản lý công tác thi đua, khen thưởng của sinh viên.
5. Quản lý tổ Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ.
Vũ Thị Minh Hằng
Phó giáo sư - Tiến sĩ
Phó trưởng khoa
 38 563 784
 0985 955 330
 vuhangngoc16@yahoo.com.vn

6. Theo dõi, đôn đốc công tác nghiên cứu khoa học của
sinh viên.
7. Và một số công tác khác theo sự phân công của
Trưởng khoa.

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

PGS.TS Bùi Thị Mai Hoài
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