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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 27 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 

- Vắng: Ô.Quốc Anh (bận họp), BMSP.Lịch sử 

 

- 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:   

- THÔNG BÁO - Nghỉ Lễ kỷ niệm ngày chiến thắng 30-4 và ngày Quốc tế lao 

động 1-5 năm 2020. 

 - Biên bản họp về việc kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2019-2020. 

 - Hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử lý 

trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học. 

- Thông báo về việc làm việc, dạy và học tập trung, tiếp tục phòng, chống dịch 

Covid-19. 

- Lịch điều chỉnh thời gian xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 

2020. 

- Thông báo của Đảng ủy Trường ĐHCT về việc phân bổ số lượng đại biểu tham 

dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020-2025. 

 - Thông báo của Đảng ủy Trường ĐHCT  về việc làm thẻ Đảng và trao tặng Huy 

Hiệu Đảng cho đảng viên đợt 19/5/2020. 
 - Vận động hiến máu tình nguyện theo lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch 

nước NGUYỄN PHÚ TRỌNG. 

- Họp trao đổi Báo cáo tự đánh giá CTĐT.  

 

- Khoa đã gửi các công văn lên Trường: 

  + Báo cáo cải cách hành chính. 

- Trường ra quyết định: 

  + QĐ số 784/QĐ-ĐHCT, ngày 22/4/2020 về công tác nhân sự (Nguyễn 

Văn Nở) 

+ QĐ số 785/QĐ-ĐHCT, ngày 22/4/2020 về công tác nhân sự (Huỳnh 

Anh Huy) 
 

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

- 09g30, ngày 27/4/2020: Họp trực tuyến với tổ chức Sea Teacher về việc trao 

đổi sinh viên năm 2020 

 - 14g30, ngày 29/4/2020: Họp bàn giao nhiệm vụ. 

- Ngày 30/4-01/5/2017: Nghỉ Lễ Kỷ niệm Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 

1/5/2020 
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3. Ý kiến của BCN Khoa: 

 - Về kiểm định chương trình ĐT: yêu cầu các Bộ môn phải hoàn chỉnh các báo 

cáo tự đánh giá trong tuần này, hạn cuối sáng thứ hai ngày 04/5/2020 các BM gửi báo 

cáo cho Thầy Nở (trong báo cáo tự đánh giá CTĐT Khóa 40 hay Khóa 45 là 1 chương 

trình duy nhất). Tuần sau họp với Hội đồng tự đánh giá Trường; phải format đúng quy 

định (trừ những phụ lục bổ sung), rà soát danh sách minh chứng, rà soát lại tính logic 

của các tiêu chí. 

 - Về công tác đào tạo: bắt đầu tuần sau học tập trung (04/5/2020), thời gian học 

8 tuần, giảng viên nên ôn tập những gì học trực tuyến và giảng dạy tiếp chương trình. 

Trong quá trình giảng dạy và học, Trường yêu cầu giảng viên và sinh viên phải đeo 

khẩu trang.  

- Làm vệ sinh nhà học, phòng TN. Các BM rà soát lại thời gian thực hành hợp 

lý. Lưu ý khi dạy và học, giảng viên và sinh viên cùng nhau khắc phục khó khăn và 

hoàn thành giảng dạy học kỳ 2, phải linh hoạt trong nội dung giảng dạy và đánh giá sinh 

viên. 

 - Tuyển sinh năm nay trường chưa công bố quy chế tuyển sinh đang chờ quyết 

định của Bộ. 

 - Đào tạo SĐH cần khẩn trương cập nhật lại chương trình và đưa lên trang web. 

   - Trường không giảm học phí của SV trong học kỳ 2 vì vẫn đảm bảo công tác 

dạy và học.  

 - Về TTSP, đối với cấp THPT, khả năng là đảm bảo khung thời gian. Đối với 

SVTT ngành GDTH, trước tuần TT (Khi học sinh tiểu học tập trung đến trường), Ban 

Chỉ đạo (Thầy Huy, Cô Hương (GDTH), Thầy Tài (VPK) họp thống nhất về phương 

án giảm thời gian TTSP; làm công văn báo cáo Trường, Phòng ĐT và gởi cho các 

Trường tiểu học, Trưởng đoàn và SV biết.  

- Việc bảo vệ LVTN được tiến hành sau khi hoàn thành xong TTSP và dựa vào 

khung thời gian kết thúc HK của Trường. Khoa có thể ra quyết định nhiều lần cho đợt 

BVLV tốt nghiệp nếu như sinh viên đã hoàn thành xong (BM đề xuất).  

- Các Trường THPT đi học lại vào ngày 04/5/2020 và kết thúc ngày 01/7/2020 

cho khối 10 và khối 11, khối 12 kết thúc vào tháng 05/2020. 

 - Trong tuần này các BM xem lại những học phần thực tế ngoài trường. Nếu có 

kế hoạch khác hay cho điểm I đề xuất để Khoa làm văn bản gửi Trường. 

 - Về công tác tổ chức: Tháng 5/2020 thầy Huy sẽ điều hành công tác của Khoa. 

Thầy Nở thôi giữ chức vụ Trưởng Khoa do hết tuổi làm công tác quản lý. 

 - Về công tác Đảng: theo kế hoạch ngày 11-12/5/2020 Đại hội Đảng bộ Khoa. 

Hiện nay Đảng bộ Khoa đang chờ Đại hội điểm của Trường, khi có thông tin Đảng bộ 

Khoa sẽ thông báo đến đảng viên. 

   

 Cuộc họp kết thúc lúc 10g30  phút cùng ngày. 

     

THƯ KÝ CHỦ TỌA 

  
 

 

 

 

Hoàng Thị Minh Oanh 

 

 

 

Nguyễn Văn Nở 
 

 

 


