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TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
KHOA SƯ PHẠM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN 
(V/v họp giao ban giữa BCN, Đảng ủy với lãnh đạo các Bộ môn) 

 

- Thời gian:  9 giờ 30 phút ngày 25 tháng 03 năm 2019 

- Địa điểm: Phòng họp Khoa Sƣ phạm 

- Thành phần tham dự: BCN Khoa, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN, tổ VPK và đại diện BCN 

các Bộ môn. 

- Chủ tọa:   Ô.Nguyễn Văn Nở 

- Thư ký: Cô Hoàng Thị Minh Oanh 

- Vắng: Ô.Minh (bận họp), Cô Hƣơng (đi học), Cô Hồ (dự giờ) 

Nội dung: 

1. Công tác hai tuần qua, Khoa đã thực hiện các công tác và tiếp nhận, triển khai các văn 

bản sau đây:   

- Báo cáo số liệu phân công công tác giờ giảng năm học 2018-2019 cho phòng Thanh tra 

Pháp chế. 

- Ban chỉ đạo TTSP đi thăm các đoàn TTSP tại Tỉnh Hậu Giang và TPCT. 

- Công văn kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 3, năm học 2018-2019. 

- Gửi Công văn về việc điều chỉnh quota đối với GV hƣớng dẫn quá quy định. 

- Đã xét hồ sơ và đã gửi danh sách cử cán bộ ra đề thi, chấm thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ 

2019 (đợt 1). 

 - Cử cán bộ tham gia công tác tuyển sinh thạc sĩ 2019 (đợt 1). 

  - Khoa đã tổng hợp và gửi 21 bài viết toàn văn của các tác giả cho Tạp chí khoa học 

chuyên ngành của Trƣờng ĐHCT năm 2019. 

- Chuyển thông báo của Phòng QLKH về kế hoạch làm việc của Tiểu ban Khoa học Giáo 

dục về việc yêu cầu các chủ nhiệm đề tài tiến hành trình bày thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở 

do cán bộ và sinh viên thực hiện trong đợt 1 năm 2019. 

- CV số 1050/QĐ-BGDĐT đề xuất nhiệm vụ KHCN thuộc Chƣơng trình nghiên cứu chung 

Đông Á. 

- Gửi công văn về việc xin tiếp chuyên gia Trƣờng ĐH Công nghệ King Mongkut, 

Bankok, Thái Lan đến làm việc với BMSP Toán từ tháng 4 đến tháng 10/ 2019. 

- Thực hiện sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tƣ số 06-2018-TT-BGD&ĐT. 

- Họp Đảng ủy Khoa mở rộng. 

 - Công văn số 07/CV-CĐ, ngày 07/3/2019 về việc đóng góp các quỹ xã hội từ thiện năm 

2019. 

- Tham gia giao lƣu với Tiểu đoàn chỉ huy Pháo binh 815 (Quân Khu 9) tại Phƣờng Bình 

Thủy, TPCT vào ngày 22/03/2019. 

- Họp xét đề tài NCKH sinh viên của tiểu ban KHTN. 

 - Họp với UBND tỉnh Long An về đề án chuyển đổi Trƣờng CĐSP Long An. 

- Các Bộ môn gửi danh sách ủy quyền hoặc không ủy quyền quyết toán thuế về VPK. 

- Họp xét đề cƣơng NCKH của CB và SV của tiểu ban KHGD. 

- Hội nghị hoạt động SX-DV năm 2018 và Kế hoach hoạt động năm 2019 của Trƣờng. 
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- Đội tuyển Văn nghệ Khoa đang tích cực tập luyện để chuẩn bị tham gia thi diễn tại Hội 

diễn văn nghệ truyền thống Trƣờng ĐHCT sẽ tổ chức từ ngày 15/03/2019 đến ngày 31/03/2019. 

- Khoa đã gửi các công văn lên Trường: 

  + Công văn về việc đăng ký kiểm định đánh giá ngoài chƣơng trình đào tạo ngành 

SP. Toán học  

  + Công văn về việc đề nghị thành lập Tổ soạn thảo chƣơng trình đào tạo chất lƣợng 

cao trình độ đại học ngành SP.Toán 

  + Danh sách ủy quyền quyết toán thuế 

  + Báo cáo giảng viên thiếu giờ nghĩa vụ năm 2018. 

  + Công văn về việc xin nghỉ phép của viên chức đi du lịch Anh Quốc (Nguyễn Phú 

Lộc) 

- Trường ra quyết định: 

  + QĐ số 612/QĐ-ĐHCT, ngày 07/03/2019 về việc cử viên chức ra nƣớc ngoài 

(Nguyễn Văn Nở) 

  + QĐ số 613/QĐ-ĐHCT, ngày 07/03/2019 về việc cử viên chức dự tuyển bậc Thạc 

sĩ (Trần Thị Mừng, Trần Ngọc Đạt) 

  + QĐ số 619/QĐ-ĐHCT, ngày 07/03/2019 về việc cử viên chức ra nƣớc ngoài 

(Lâm Quốc Anh) 

  + Thông báo số 421/QĐ-ĐHCT, ngày 07/03/2019 về việc nghỉ hƣu đối với viên 

chức (Bùi Thị Mùi) 

  + QĐ số 685/QĐ-ĐHCT, ngày 12/03/2019 về việc cử viên chức đi công tác tại 

Thành phố Đà Nẵng (Nguyễn Minh Quang) 

  + QĐ số 686/QĐ-ĐHCT, ngày 12/03/2019 về việc cử viên chức ra nƣớc ngoài 

(Nguyễn Minh Quang)  

  + QĐ số 721/QĐ-ĐHCT, ngày 15/03/2019 về việc thành lập Tổ soạn thảo chƣơng 

trình ĐT chất lƣợng cao trình độ đại học ngành Sƣ phạm Toán học. 

 

2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau: 

 - 18g30, ngày 25/3/2019, dự khai mạc Hội diễn văn nghệ truyền thống năm 2019 chào 

mừng kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Trƣờng ĐHCT (31/3/19966-31/3/2019) và chào mừng các 

ngày lễ lớn. Đội tuyển Văn nghệ Khoa sẽ thi diễn chính thức vào tối ngày thứ hai, 25/03/2019. 

Trân trọng kính mời quý thầy cô đến xem và ủng hộ. 

 - 13g30, ngày 27/3/2019: Họp về công tác Đảm bảo chất lƣợng Trƣờng. 

 - 15g00, ngày 27/3/2019: Sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công trƣờng quý 1/2019, tại Hội trƣờng 

2, lầu 6 Nhà điều hành. 

 - 8g00, ngày 29/3/2019: Sinh hoạt quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 

2019, tại phòng 203 D1, Nhà điều hành. 

 - Từ ngày 26-28/3/2019: Ô.Huy dự tập huấn Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý 

đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh. 

 - Từ ngày 27-31/3/2019: Ô.Nở và Ô.Quốc Anh đi công tác tại Malaysia. 

- Tham dự tổng kết Hội thao truyền thống Trƣờng ĐHCT lần thứ 39 (2018-2019). 

-VPK nhận và xét miễn điểm học phần (Anh văn, Tin học, GDQP, GDTC) từ nay đến tuần 

thứ 17 của học kỳ II năm học 2018-2019. 
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3. Ý kiến của BCN Khoa: 

- Ba Bộ môn SP.Sinh học, SP.Địa lý và GDTH xem lại mã số học phần theo đề nghị của 

Trƣờng. 

- Về việc tuyển dụng viên chức năm nay Trƣờng đang xem xét và có quyết định sau. 

- Đề nghị Bộ môn SP.Toán xúc tiến việc xây dựng đề án Chƣơng trình SP Toán Chất 

lƣợng cao và chuẩn bị kiểm định Chƣơng trình đào tạo. 

- Các Tổ kiểm định tất cả Bộ môn nên chú ý tăng cƣờng hoạt động. 

- Thứ hai tuần sau ngày 01/4/2019, đại diện BCN Bộ môn (phụ trách CSVC) SP.Lý, Hóa, 

Sinh  đến gặp Thầy Huy vào lúc 08 giờ đến 10 giờ tại VPK. 

- Ngày 04-05/4/2019 làm việc với Đoàn thanh tra Bộ GD&ĐT về Dự án Phát triển giáo 

dục THPT giai đoạn 02, Khoa giao Thầy Huy làm  việc với đoàn. 

- Các Bộ môn trƣớc khi ra về nhớ kiểm tra tắt hết đèn, quạt. 

- 6g15, ngày 31/3/2019 quý thầy cô đăng ký tham gia đi bộ có mặt tại Nhà thi đấu Đa 

năng. 

- Tối thứ hai, 25/03/2019, khoảng 19g30, Đội tuyển Văn nghệ Khoa sẽ thi diễn. Trân trọng 

kính mời quý thầy cô đến xem và ủng hộ. 

 

 Cuộc họp kết thúc lúc 10g10 phút cùng ngày. 

     

THƯ KÝ CHỦ TỌA 

  
 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Minh Oanh 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nở 

 


