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TRƯỜNG 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:  09g30 phút ngày 20 tháng 9 năm 2021 
- Địa điểm: Phòng họp Khoa Sư phạm 
- Thành phần tham dự: BCN Khoa, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN, tổ VPK và đại 

diện BCN các Bộ môn. 
- Vắng: BMSP.Lịch sử 
- Chủ tọa: Ô. Huỳnh Anh Huy 
- Thư ký: Cô Hoàng Thị Minh Oanh 
- Nội dung: 

1. Công tác 6 tuần qua, Khoa đã thực hiện các công tác và tiếp nhận, triển khai 
các văn bản sau đây:   
  - Thông báo nộp ảnh vinh danh sinh viên năm học 2020 – 2021 

- Thông báo về việc kiểm tra thông tin học tập của sinh viên 
- Quyết định khen thưởng năm học 2020 – 2021 
- Quyết định khen thưởng tốt nghiệp Khoa Sư phạm 2020 - 2021 
- Công văn Hướng dẫn SV Khóa 47 xét miễn, công nhận điểm và rút học HP kỳ 

1, NH 2021-2022 
- Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, 2021 – 2022 
- Thông báo xóa lớp học phần HK1, năm học 2021-2022 (Đợt cuối) 
- Thông báo nghỉ Lễ 2-9 của Trường ĐHCT 
- Thông báo số 1682/TB-ĐHCT xét tuyển Chương trình chất lượng cao và 

Chương trình tiên tiến (theo Phương thức 5) thay thế Thông báo số 1481/TB-ĐHCT 
ngày 22/7/2021 

- Thông báo Tuyển sinh đối với thí sinh đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT 
năm 2021 do không thể tham dự 2 đợt thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 
2021 (Phương thức 7 và Phương thức 8). 

- Quy định xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo 
trình độ đại học hệ chính quy 

- Thông báo số 1605/TB-ĐHCT ngày 03/8/2021, của Trường ĐHCT về việc học 
không tập trung trong Học kỳ I năm học 2021-2022 để phòng, chống dịch COVID-19. 

- BB Họp trực tuyến bàn về các giải pháp thích ứng với đại dịch COVID-19 
- Xác định các học phần có liên quan đến phát triển bền vững 
- Chỉ thị 800 của Bộ GD ĐT về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó 

với dịch Covid-19 
- Công văn 1040 Cục QLCL-Báo cáo phục vụ xây dựng Đề án phát triển hệ thống 

BĐ và KĐCLGD giai đoạn 2021-2030 
- Công văn 2238 của Sở GDĐT Long An v/v đặt hàng đào tạo giáo viên theo nhu 

cầu xã hội quy định tại NĐ 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ năm 2021 
- Đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở ứng phó với dịch COVID 19_đến 15/9/2021. 
- Thư mời viết bài tham luận Hội thảo khoa học trẻ "Nghiên cứu khoa học và 

hiểu về VACXIN COVID - 19 
 - Kế hoạch của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ về việc tổ chức Hội nghị 

Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 95-NQ/ĐU và Nghị quyết số 96-NQ/ĐU ngày 
17/3/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường. 
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- Quyết định của Thành ủy Cần Thơ về thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Cần Thơ 

- Công văn của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ về việc tham mưu, phối hợp 
thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 

-  Quyết định của Thành ủy Cần Thơ về thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Cần Thơ 

- Công văn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về việc Triển khai các hoạt 
động tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV 

- Công văn của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về việc tham gia ý kiến dự thảo 
sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 09 về "Nghiệp vụ công tác Đảng viên". 

- Công văn số 3339/UBND-HCTC, ký ngày  16/08/2021, của UBND TPCT về 
việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quy định giãn cách xã hội. 

- Công văn số 483-CV/BTGTU ngày 09/8/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy 
Cần Thơ về việc Tập trung cao điểm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19. 

- Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 16/8/2021 của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ 
về việc tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 95-NQ/ĐU và Nghị quyết 
số 96-NQ/ĐU ngày 17/3/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường. 

- Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/8/2021 của Thành ủy Cần Thơ về chuyển 
đổi số thành phố Cần Thơ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. 

- Công văn của UBND TPCT về việc huy động cán bộ, công chức, viên chức, 
NLĐ tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên đại bàn TP 

- Công văn của Thành ủy Cần Thơ về việc tạm thời chưa sinh hoạt Đảng thường 
kỳ trong thời gian giãn cách xã hội. 

- Công văn 14 và 16 V/v phân bổ kinh phí mua tài liệu theo ngành đào tạo (lần 2) 
- Về việc Kế hoạch triển khai Phần mềm văn phòng điện tử - eoffice 
- Công văn số 66/HĐGSNN ngày 11/8/2021 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về 

việc điều chỉnh thời gian thu nhận hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức 
danh GS, PGS năm 2021 

- Thông báo cuộc thi tuyển chọn học sinh, sinh viên tham gia Diễn đàn thanh 
niên Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO 

 
- Khoa đã gửi các công văn lên Trường: 

  + Công văn về việc đề nghị thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ đợt 
tháng 9/2021 cho 02 ngành: LL&PPDH BM Toán và ngành Quản lý giáo dục. 
  + Danh sách làm bảng tên mới do thay đổi chức vụ, chức danh 
  + Tờ trình về việc xin sửa trần nhà vệ sinh Khoa Sư phạm 
  + Công văn bảo vệ luận văn thạc sĩ trực tuyến ngành PPDH Văn và Tiếng 
việt của Khoa Sư phạm 
.  
2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và các tuần sau: 

- 14g00, ngày 24/9/2021: Trưởng Tổ chức livestream với tân sinh viên K47 
- 13g30 ngày 25/9/2021: Công đoàn Trường tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ nữ 

công Trường (trực tuyến) 
 

3. Ý kiến của BCN Khoa: 
 + Công tác đào tạo: 

- Nhắc lại: Thông báo 1605, ngày 03/8/2021 về việc học không tập trung trong 
Học kỳ I năm học 2021-2022. Biên bản 1721, ngày 24/8/2021 Họp trực tuyến bàn về 
các giải pháp thích ứng với đại dịch COVID-19 
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- Trong 6 tuần giảng dạy trực tuyến Khoa có tổ chức lấy ý kiến 792 SV (từ ngày 
09-18/9/2021). Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết giảng viên giảng dạy đúng theo đề 
cương, mục tiêu học phần, đảm bảo chất lượng đào tạo. Sinh viên phản ánh vẫn có 1 ít 
giảng viên không có slide trình chiếu, chưa gửi tài liệu tham khảo, ngoài ra giảng viên 
nên giao bài tập sớm để các em kịp chuẩn bị tốt do cùng một lúc phải học rất nhiều học 
phần. Giảng viên khi giao nhiệm vụ hoặc bài tập cần trình bày rõ cơ sở lí thuyết, chỉ rõ 
cách thức thực hiện và các yêu cầu cần đạt 

- Về học phần thực hành, thí nghiệm: giảng viên nên gửi video clip, hình ảnh, tài 
liệu, bố trí thí nghiệm, thao tác thí nghiệm, thao tác thí nghiệm, đo đạc, xử lý kết quả 
từng bài thực hành cho sinh viên. Giảng viên có thể cung cấp các số liệu đo đặc để SV 
thực hành phân tích, xử lý số liệu. Sau khi hết giãn cách BM có thể cho các em thực 
hành lại để rèn luyện kĩ năng. Bộ môn theo dõi hoạt động và báo cáo định kì cho Khoa. 

- Về học phần thực tập, thực tế ngoài trường: BM trình kế hoạch thực tế trực 
tuyến cho Khoa, CBHD có thể tổ chức bằng hình thức xem video, tư liệu, nghe báo cáo 
viên báo cáo trực tuyến.  

- Về học phần KTSP: chuẩn bị sẵn phương án dự giờ trực tuyến, mời báo cáo 
viên báo cáo trực tuyến về các công tác của nhà trường phổ thông, giao ông Nhương và 
ông Tài liên hệ các Sở GD, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. 

- Về đánh giá học phần: Trường sẽ có hướng dẫn đánh giá trực tuyến trong trường 
hợp tiếp tục giãn cách. Mỗi giảng viên, tùy theo đặc thù của học phần có thể chuẩn bị 
các phương án đánh giá cụ thể đúng theo quy chế học vụ hiện hành đảm bảo tính linh 
hoạt, công bằng, chính xác, tin cậy trong đánh giá. Giảng viên đăng kí lịch thi học kì, 
Trưởng bộ môn duyệt đề thi, đáp án, Khoa thành lập Hội đồng giám sát đúng theo quy 
trình tổ chức đánh giá trực tiếp, thực hiện lưu trữ bài thi đúng quy định 

- Đón tân sinh viên Khóa 47: Trường thống nhất livestream toàn trường vào 14h 
ngày 24/9/2021 tại https://www.facebook.com/ctu.tvts/, giao Đoàn TN phối hợp VPK 
lên kế hoạch tổ chức đón tân sinh viên K47 cấp Khoa. BM tổ chức sinh hoạt tân SV 
theo từng ngành quản lý, hướng dẫn học tập; tổ chức sinh hoạt CVHT, bầu BCS lớp, 
hướng dẫn đăng ký học phần... 

- Sinh viên Khóa 43: hiện nay Khoa đã nhận QĐ tốt nghiệp về Khoa, phụ lục 
văn bằng SV có thể nhận bản scan qua email khi sinh viên đăng ký theo đường link đã 
thông báo. Năm nay do giãn cách về lễ phát bằng sinh viên đợi thống nhất của Trường. 

- Khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp sau một năm hạn cuối ngày 30/9, hiện 
nay khảo sát được 131/278, nhờ BM đôn đốc CVHT, năm nay BM làm báo cáo, phân 
tích để nắm tình sau một năm tốt nghiệp 

    
 + Công tác NCKH:  

- Sắp tới Khoa tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Giáo dục đồng bằng sông 
Cửu Long chủ động thích ứng với đổi mới và phát triển đất nước“. Dự kiến thời gian tổ 
chức ngày 15/12/2021. Phân công ông Quốc Anh và ông Tài phụ trách công tác tổ chức 
chính, đặt hàng mỗi BM và Trường THSP có nhất 1 bài tham dự  

 
+ Công tác khác: 
- Công tác kiểm định: 04 CTĐT  tiếp tục rà soát MC liên quan. Sắp tới sẽ kiểm 

định tiếp 02 CT Tin học và Thạc sĩ QLGD, hai BM này lập kế hoạch KĐ 
- Tổ chức BVLV ngành QLGD và ngành Lý luận và PPDH Bộ môn Toán 
-  Các BM phổ biến đến viên chức về hệ thống văn bản điện tử 
- Về công đoàn:  
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+ BM nhắc quý thầy cô tải và cài app Sổ sức khỏe điện tử về máy và đăng nhập 
thông tin theo yêu cầu, quý thầy cô kiểm tra dùm thông tin đã có giấy chứng nhận tiêm 
ngừa chưa, nếu chưa quý thầy cô phản ảnh lại cho đ/c Trúc hạn cuối ngày 21/9/2021. 

+ Quà các cháu HS giỏi (do tình hình giãn cách) số tiền HS giỏi sẽ chuyển cho 
PH khi hết giãn cách. 

+ BNC tổ chức triển khai vui trung thu tại nhà, quý phụ huynh tổ chức cho các 
bé vui trung thu tại nhà và chụp lại ảnh vui trung thu tại nhà và gửi về BNC Khoa hạn 
cuối ngày 23/9/2021. 

- Đoàn TN đã cấp khoảng 600 suất hỗ trợ các em sinh viên gặp khó khăn. 
 

 Cuộc họp kết thúc lúc 11g30 phút cùng ngày. 
 
     

THƯ KÝ          CHỦ TỌA 
 
 
 
 

 

 
 

Hoàng Thị Minh Oanh 

 
 

           Huỳnh Anh Huy 
 


