
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
KHOA SƯ PHẠM 
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BIÊN BẢN 
(V/v họp giao ban giữa BCN, Đảng ủy với lãnh đạo các Bộ môn) 

 

- Thời gian:  9 giờ 30 phút ngày 02 tháng 03 năm 2020 

- 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. 

- Chủ tọa: Ô.Nguyễn Văn Nở 

- Thư ký: Cô Hoàng Thị Minh Oanh 

-Vắng: Ô.Huy (đi học) 

- 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:   

- Công văn về việc đề nghị thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ đợt tháng 

02/2020. 

 - Công văn số 06/QLCL, ngày 21/02/2020 về việc hướng dẫn cung cấp thông tin 

liên hệ phục vụ việc lấy ý kiến bên liên quan ngoài trường về chất lượng giáo dục. 

  - Đã tổ chức HĐ BV LV đợt 1 (02/2020) cho 01 HV ngành LL&PPDH Bộ môn 

Văn – TV. 

- Kế hoạch khảo sát đại diện bên liên quan năm 2020. 

 - Công văn số 324/ĐHCT-TC, ngày 20/02/2020 về việc xác định đơn mức chi 

vượt giờ từ năm 2020 trở đi. 

 - Báo cáo số 318/BC-ĐHCT.QLCL, ngày 20/02/2020 về tổng kết công tác đảm 

bảo chất lượng năm 2019 và phương hướng công tác đảm bảo chất lượng năm 2020 của 

Trường ĐHCT. 

 - Công văn số 12 ngày 14/02/2020 của Hội đồng GS Nhà nước về lịch xét công 

nhận đạt chuẩn chức danh GS/PGS năm 2020. 

- Thông báo Kết luận của BGH V/v tổ chức đi học trở lại và tiếp tục tăng 

cường phòng, chống dịch Covid-19. 

-  BGH họp với Khoa Sư phạm về trang thiết bị các phòng thí nghiệm đại cương. 

 - Tiếp đoàn kiểm tra về việc cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Khoa. 

- Họp về công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2020. 

 - Chương trình Build-IT (Đại học bang Arizona) tập huấn ứng dụng kỹ năng 

giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp trong giảng dạy cho giảng viên. 

 - Hội nghị hoạt động SX - DV  năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của 

Trường. 

 - Họp bàn về việc mua trang thiết bị các phòng thí nghiệm. 

 - Họp bàn về việc hoàn chỉnh Báo cáo Tự đánh giá CTĐT. 

 - Họp về Chương trình đào tạo VCE tại Trường THPT Thực hành Sư phạm 

ĐHCT. 

 

- Khoa đã gửi các công văn lên Trường: 

 + Danh sách báo cáo Seminar lần 1 năm 2020 đã duyệt. 

+ Gửi hồ sơ xét tốt nghiệp cho 01 HV bảo vệ đợt 1 (02/2020). 

 + Gửi CV Bộ môn sinh tiếp đoàn trường ĐH Phuket Rajabhat Thái Lan.

  + Gửi báo cáo về công tác kiểm kê tài sản. 



  + Công văn về việc xin phép cử viên chức dự tuyển Tiến sĩ (Trịnh Chí 

Thâm). 

  + Báo cáo rà soát việc sử dụng lao động do trường trả lương. 

  + Công văn về việc xin phép viên chức tham dự Hội thảo tại Hà Nội 

(Phạm Thị Vui). 

  + Công văn về việc xin gia hạn kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo 

giáo viên. 

  + Công văn về việc xin phép các viên chức tham dự tập huấn và biên soạn 

câu hỏi đánh giá diện rộng quốc gia kết quả học tập của học sinh năm học 2019-2020 

tại Hà Nội (Bùi Anh Kiệt, Huỳnh Thị Thúy Diễm, Lê Văn Nhương). 

 + Công văn về việc xin phép các viên chức tham dự hội thảo tại Hà Nội 

(Trịnh Thị Hương, Huỳnh Thái Lộc). 
 

- Trường ra quyết định: 

  + QĐ số 296/QĐ-ĐHCT, ngày 14/02/2020 về việc sắp xếp cho viên chức 

nghỉ trước hưu (Nguyễn Hữu Khanh). 

  + QĐ số 297/QĐ-ĐHCT, ngày 14/02/2020 về việc nghỉ hưu để hưởng chế 

độ bảo hiểm xã hội (Nguyễn Hữu Khanh). 

  + QĐ số 299/QĐ-ĐHCT, ngày 14/02/2020 về việc cử viên chức ra nước 

ngoài (Nguyễn Phúc Đảm). 

  + QĐ số 330/QĐ-ĐHCT, ngày 17/02/2020 về việc phân công nhiệm vụ 

công tác của BMSP.Vật lý. 

  + QĐ số 338/QĐ-ĐHCT, ngày 20/02/2020 về việc thu nhận viên chức đi 

học tập, công tác trở về (Lê Ngọc Hóa). 

  + QĐ số 364/QĐ-ĐHCT, ngày 24/02/2020 về việc tính hưởng phụ cấp 

thâm niên nhà giáo (Nguyễn Hữu Khanh). 

  + QĐ số 393/QĐ-ĐHCT, ngày 25/02/2020 về việc cử viên chức tham dự 

hội thảo tại Hà Nội (Phạm Thị Vui). 

  + QĐ số 409/QĐ-ĐHCT, ngày 26/02/2020 về việc cử viên chức dự tuyển 

bậc Tiến sĩ (Trịnh Chí Thâm). 
 

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

- Sinh viên K42 bắt đầu đi TTSP tại các trường THPT. 
- 13g30, ngày 04/3/2020: Triển khai Kế hoạch khảo sát việc làm SVTN năm 2020; Quy trình khảo 

sát việc làm SVTN. 

- 15g00, ngày 05/3/2020: Họp Trung tâm BDNV Sư phạm 

- 07g30, ngày 06/3/2020: Họp Ban thư kí của Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành SP Ngữ 

văn. 

- 07g30, ngày 06/3/2020: Họp Ban thư kí của Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành SP Vật lí. 

- 14g00, ngày 06/3/2020: Họp Ban thư kí của Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành SP Hóa 

học. 

- 07g30, ngày 09/3/2020: Họp Ban thư kí của Hội đồng Tự đánh giá CTĐT ngành SP Sinh 

học. 

3. Ý kiến của BCN Khoa: 

- Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2020, tiêu chuẩn 

giống như năm rồi, quý thầy cô kiểm tra nếu đủ chuẩn thì nộp hồ sơ cho cô Lan Anh 

P.TCCB hạn cuối 02/4/2020. 

 - Tất cả quý thầy cô kê khai lý lịch viên chức và bổ sung văn bằng chứng chỉ 

năm 2020, Bộ môn lập danh sách viên chức đã thực hiện kê khai và nộp về VPK hạn 

cuối ngày 18/3/2020. 

 - Tuần này sinh viên xuống trường THPT đi TTSP, hiện nay có 02 Trường chưa 

tiếp nhận sinh viên xuống trường PT (Trường THPT Giai Xuân và Nguyễn Việt Dũng) 

và hẹn tuần sau. 



 - Quý thầy cô triển khai việc học và dạy theo kế hoạch của Trường nhưng không 

tập trung. Thầy cô có thể dạy linh động bằng nhiều hình thức như online, email,…. 

Trường đã thành lập email group của lớp học phần, quý thầy cô hướng dẫn và gửi cho 

sinh viên.  

 - Về công tác Đảng: Đảng ủy Khoa sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ vào tháng 5/2020. 

Đảng bộ Trường sẽ đại hội vào tháng 7/2020. 

 - Các tổ Công đoàn tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2023 từ nay đến ngày 

24/03/2020 hoàn thành hồ sơ gửi Công đoàn Khoa. (Các tổ Công đoàn lưu ý: tổ có 10 

công đoàn viên trở lên thì bầu tổ trưởng và tổ phó, 09 công đoàn viên thì bầu tổ trưởng). 

 - Kế hoạch tổ chức ngày 8/3 Công đoàn Trường sẽ không tổ chức. 

 - BCN Khoa hỗ trợ quà 8/3 cho quý thầy cô.  

 Cuộc họp kết thúc lúc 10g10  phút cùng ngày. 

     

THƯ KÝ CHỦ TỌA 
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Nguyễn Văn Nở 
 

 
 

 

 


