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

 

- Thời gian:  14 giờ 00 phút ngày 13 tháng 04 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 

- 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:   

- Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch COVID-19. 

- Thông báo 640/ĐHCT-KHTH, ngày 31/3/2020 về việc thực hiện Chỉ thị của 

Thủ tướng về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. 

- Công văn về việc triển khai các học phần SĐH theo hình thức CNTT và báo 

cáo tình hình giảng dạy không tập trung. 

- Sinh viên nhận Bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy (SV tốt nghiệp đợt 1 năm 

2020, tại Phòng Đào tạo; tạm ngưng từ 01/04/2020). 

- Báo cáo Bộ GD&ĐT V/v quản lý VC giảng dạy và tổ chức thi thăng hạng VC 

năm 2020. 

- Ban hành Kế hoạch thay đổi vị trí làm việc và bổ nhiệm chức danh mới đối với 

giảng viên chưa đủ điều kiện và trình độ tối thiểu. 

- Công văn 03/QLKH, ngày 01/4/2020 về việc Xây dựng kế hoạch KH&CN năm 

2021. 
- Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam 

đối với các trình độ của giáo dục đại học, giai đoạn 2020-2025. 

-Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT về việc sửa đổi bổ sung một số điều Quy chế thi 

THPT Quốc gia 

- Thực hiện Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện 7-4-2020. 
- Khoa đã gửi các công văn lên Trường: 

  

- Trường ra quyết định: 

  + Quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH (Nguyễn Thị Hồng Nam) 
 

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

- Tiếp tục giảng dạy HK2, năm học 2019-2020 theo các văn bản chỉ đạo của 

Trường 

 - Điều chỉnh lịch xét GS/PGS năm 2020 do tình hình dịch bệnh. Theo đó thời 

gian ghi danh đến đầu tháng 5/2020. 

  

3. Ý kiến của BCN Khoa: 

- Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2020 sẽ dời sang 

tháng 5/2020. Quý thầy cô đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ cho cô Lan Anh Phòng TCCB. 

 - BMSP.Ngữ văn làm giải trình đối với giảng viên chưa đủ điều kiện và trình độ 

tối thiểu (theo Kế hoạch số 644/KH-ĐHCT ngày 01/4/2020 V/v Thay đổi vị trí việc làm 



và bổ nhiệm chức danh mới đối với giảng viên chưa đủ điều kiện về trình độ tối thiểu 

theo quy định của pháp luật). 

 - Về kinh phí thực tập thí nghiệm, BMSP Hóa có thể tạm ứng trước để trả tiền 

hóa chất cho công ty và thanh quyết toán sau. 

 - Về việc sinh viên đi TTSP, BCĐ TTSP dự kiến sẽ họp để trao đổi, sau đó làm 

CV báo cáo BGH và gởi đến các trường thực tập. Có thể sẽ giảm tải giờ thực tập chuyên 

môn, làm công tác chủ nhiệm tùy theo tình hình tập trung học trở lại của các trường tiểu 

học và THPT.  

- Chủ trương của Trường là không đánh giá giữa kỳ trong thời gian dạy học trực 

tuyến. Giảng viên có cho bài tập thì tính vào điểm thành phần. 

 - Về việc sinh viên đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài: năm nay Khoa được > 70 

triệu, giảm so với năm rồi. Hiện nay BM cũng đã lập danh sách, khi nào trường tập 

trung thì các BM gửi danh sách lên Khoa. 

 - Tiền lễ 30/4 năm nay, do kinh phí khó khăn, Trường dự kiến cắt giảm. Trường 

dự chi 20% tiền vượt giờ đợt 1. 

 

* Về công tác đào tạo: 

 - Kế hoạch học tập HK này lùi 4 tuần so với kế hoạch. Dạy học trực tuyến được 

tính vào kế hoạch học tập; các học phần thực hành theo đó lùi lại sau 4 tuần, Các BM 

tự sắp xếp kế hoạch thực hành. 

 - Về việc thi giữa kỳ trường không cho phép, sau khi có dạy trực tiếp thì mới cho 

thi giữa kỳ. SV không muốn thi cuối kỳ thì làm đơn xin điểm I trước khi thi. Trong quá 

trình dạy trực tuyến, quý thầy cô cố gắng dạy cho đủ chương trình. 

 -  Giảng dạy trực tuyến của Khoa 2 tuần trước thống kê chỉ đạt 23%; tuần rồi 

Khoa đạt được 63%; toàn Trường thống kê giảng viên dạy và gửi bài cho sinh viên đạt 

85%, Khoa SP đạt 80%. Trường yêu cầu cố gắng thời gian tới phải đạt 100%. Trong 

quá trình giảng dạy trực tuyến quý thầy cô có khó khăn thì báo với Khoa để Khoa hỗ 

trợ. 

 - Vấn đề về đào tạo Trường sẽ có văn bản cụ thể để đơn vị thực hiện chính xác. 

 - Nếu trở lại học bình thường vào đầu tháng 5/2020 thì thời gian vẫn đủ kế hoạch 

giảng dạy và vẫn duy trì dạy học kỳ hè. 

   - Về học phần thực tế ngoài trường, các BM xem lại hoặc tổ chức đi ở ĐBSCL 

hoặc xin điều chỉnh học phần này sang học kỳ I hoặc học kỳ hè (chủ trương của BGH 

là đi thực tế trong khu vực ĐBSCL). 

 - Khoa yêu cầu các BM phát huy vai trò. Lãnh đạo các Bộ môn phải giải quyết 

dứt điểm vấn đề giảng dạy trực tuyến. Những thầy cô chưa ứng dụng CNTT tốt thì hỗ 

trợ. Về vấn đề sinh viên đi thực tế, BM cần đưa ra phương án nếu không đi được thì 

làm bài tập hoặc đi ở ĐBSCL.  

 - Về kiểm định chương trình đào tạo: Các tổ kiểm định tổng hợp theo Mẫu Nhận 

xét; điều chỉnh, bổ sung Báo cáo Tự đánh giá. Thời gian hoàn thành vào sáng thứ 6 tuần 

này (17/4/2020). 

   

 Cuộc họp kết thúc lúc 15g10  phút cùng ngày. 

     

THƯ KÝ CHỦ TỌA 
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Nguyễn Văn Nở 
 
 



 


