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: 10 giờ 00 phút ngày 07 tháng 01 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
Nội dung:
1. Trong hai tuần qua, Khoa đã thực hiện các công tác và tiếp nhận, triển khai các văn bản
sau đây:
- Quyết toán tiền coi thi, photo đề thi, mời giảng.
- Làm hồ sơ thanh toán tiền khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp.
- Tổng hợp bảng điểm gửi Phòng Đào tạo
- Công văn về việc đề nghị xử lý sinh viên vi phạm Nội quy Nhà Trƣờng
- Quyết định số 6026/QĐ-ĐHCT, ngày 18/12/2018 về việc xóa tên sinh viên.
- Phân bổ chi tiêu Thực tập sƣ phạm khóa 41. Lập danh sách đoàn sinh viên Thực tập SP
K41;
- Khoa gửi đăng ký báo cáo Seminar đợt 1 năm 2019;
- Theo dõi và tiếp nhận bài viết toàn văn của các tác giả gửi đăng Tạp chí khoa học chuyên
ngành của Trƣờng ĐHCT năm 2019;
- Triển khai thông báo của Phòng QLKH về việc đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở do sinh
viên thực hiện năm 2019;
- Hội thảo "Giáo dục nhân văn trong giáo dục đại học"
- Thông báo Hƣớng dẫn đăng ký đề tài NCKH SV năm 2019- nộp hồ sơ đến 14.02.2019.
- Thƣ mời viết bài tham gia Hội thảo Khoa học Quốc tế 2019 với chủ đề: "Nghiên cứuBiên Khảo khoa học và Công bố quốc tế trong xu thế toàn cầu hóa"
- Công văn của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ về việc sao gởi hƣớng dẫn thực hiện
một số điều trong Quy định số 07-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi
phạm.
- Kế hoạch của Thành ủy Cần Thơ về việc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức
tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh”.
- Công văn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ sáu
Quốc hội khóa XIV.
- Thông báo về việc làm thẻ đảng và trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên đợt
03/02/2019.
- Tập huấn công tác đảm bảo chất lƣợng năm 2018.
- Thông báo nghỉ tết dƣơng lịch năm 2019.
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- Biên bản họp thông qua báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp
năm 2018
- Biên bản họp BCĐ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019.
- Họp Tiểu ban Khoa học Giáo dục.
- Họp Hội đồng Khoa xem xét đề xuất điều chỉnh CTĐT của Tổ Điều chỉnh CTĐT.
- Kiểm tra số liệu báo cáo tình hình việc làm SVTN năm 2017 của Trƣờng ĐHCT.
- Họp Hội đồng KH&ĐT Trƣờng ĐHCT.
- Tập huấn nghiệp vụ PCCC cho cơ sở.
- Tiếp đoàn khảo sát thực trạng công tác giáo dục bảo vệ môi trƣờng trong các cơ sở giáo
dục giai đoạn 2012-2017.
- Họp Hội đồng Khoa xem xét điều chỉnh CTĐT ngành GDTH và rà soát, kiểm tra văn bản
các CTĐT gởi lên Trƣờng
- Hội nghị tập huấn công tác Đảm bảo chất lƣợng năm 2018.
- Làm việc với Phòng QLKH.
- Họp Đảng ủy Khoa mở rộng.
- Họp Tiểu ban KHGD thẩm định CTĐT điều chỉnh của các ngành SP.
- Khoa đã gửi các công văn lên Trường:
+ Công văn về việc xin phép tiếp đoàn giáo viên và sinh viên Thái Lan.
+ Công văn về việc xin phép sinh viên SP.Vật lý Khóa 41 đi học tập ngắn hạn ở
Hàn Quốc.
+ Bảng thuyết minh nhu cầu làm thêm 6 tháng đầu năm 2019.
+ Công văn về việc thanh toán tiền trực lễ, tết cho nhân viên bảo vệ.
+ Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019.
+ Công văn xin phép viên chức đi thăm con tại Pháp.
+ Tổng hợp Báo cáo định kỳ 6 tháng của viên chức đi học tập và phân công viên
chức hỗ trợ.
+ Công văn về việc viên chức xin gia hạn thời gian học tập (Nguyễn Thị Thúy
Hằng).
+ Công văn về việc báo cáo viên chức đi học Tiến sĩ về nhận công tác (Lê Ngọc
Hóa)
- Trường ra quyết định:
+ QĐ số 5894/QĐ-ĐHCT, ngày 13/12/2018 về việc cử viên chức đi tham dự hội
thảo tại Huế.
+ QĐ số 6005/QĐ-ĐHCT, ngày 18/12/2018 về việc xuất bản, in ấn và phát hành
giáo trình “Nguyên lý lý luận văn học”.
+ QĐ số 6055/QĐ-ĐHCT, ngày 20/12/2018 về việc xuất bản, in ấn và phát hành
giáo trình “Lý luận văn học 2”.
+ QĐ số 6000/QĐ-ĐHCT, ngày 18/12/2018 về việc Thành lập Hội đồng thẩm định
giáo trình “Giải tích hàm một biến”.
+ QĐ số 6001/QĐ-ĐHCT, ngày 18/12/2018 về việc Thành lập Hội đồng thẩm định
giáo trình “Toán cho Vật lý 1”
+ QĐ số 6099/QĐ-ĐHCT, ngày 24/12/2018 về việc điều động công tác đối với
ngƣời lao động (Nguyễn Thanh Trung)
+ QĐ số 6171/QĐ-ĐHCT, ngày 27/12/2018 về việc xuất bản, in ấn và phát hành
giáo trình “Văn học Châu Mỹ (Hoa kỳ, Mỹ La tinh).
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+ QĐ số 6170/QĐ-ĐHCT, ngày 27/12/2018 về việc xuất bản, in ấn và phát hành
giáo trình “Giáo dục và hội nhập quốc tế”.
+ QĐ số 6120/QĐ-ĐHCT, ngày 25/12/2018 về việc nâng bậc lƣơng, phụ cấp thâm
niên vƣợt khung đối với viên chức và ngƣời lao động đợt 2 năm 2018.
2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau:
- 09g00, ngày 07/01/2018: Họp đánh giá CCVC đối với Hiệu trƣởng, các Phó Hiệu trƣởng
và Chủ tịch Hội đồng Trƣờng
- 14g00, ngày 09/01/2018: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai chƣơng trình giáo dục phổ
thông mới.
- Tổng hợp bảng điểm đại học và sau đại học gửi phòng Đào tạo và Khoa SĐH.
- Phối hợp một số Bộ môn tiếp đoàn Giáo viên và Sinh viên Thái Lan từ 06/01/201902/02/2019.
- Gửi kế thông báo kế hoạch tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn năm 2019
- Liên hệ Phòng Tài chính để gửi Bản đề nghị về việc lập dự toán kinh phí Thực tập SP
Khóa 41;
- Tiếp tục theo dõi và tiếp nhận bài viết toàn văn của các tác giả gửi đăng Tạp chí khoa học
chuyên ngành của Trƣờng ĐHCT năm 2019;
- Từ ngày 07-13/01/2019: Đoàn Khoa tổ chức lớp Tập huấn cán bộ đoàn năm 2019.
3. Ý kiến của BCN Khoa:
- Các Bộ môn điều chỉnh CTĐT theo góp ý của tiểu ban Khoa học Giáo dục. Hạn cuối gửi
lại ngày 11/01/2019.
- Phòng Thanh tra pháp chế sẽ kiểm tra đột xuất giờ lên lớp của giảng viên.
- Các Bộ môn có quản lý học phần chung xem lại giảng viên đăng ký dạy học phần chung
phải đúng chuyên môn thì duyệt không đúng thì từ chối và gửi danh sách về Khoa.
- Trƣờng sẽ chi tiền giảng dạy đợt cuối trƣớc Tết.
- Quý thầy cô nộp bảng điểm học phần, hạn cuối 11/01/2019 cho Cô Mừng.
- Các Bộ môn kiểm kê tài sản từ nay đến ngày 19/01/2019.
- Hiện nay Bộ đã ban hành Chƣơng trình Giáo dục Tổng thể, quý thầy cô giảng dạy nên
cập nhật chƣơng trình mới để dạy cho sinh viên. Đề nghị đƣa Chƣơng trình Giáo dục Tổng thể lên
trang Web của Khoa; trang Web của các Bộ môn đƣa Chƣơng trình giáo dục Tổng thể của từng
ngành.
- Tuần này và tuần sau điều chỉnh điểm rèn luyện cho sinh viên.
- Khoa đã công bố danh sách đi Thực tập Sƣ phạm khóa 41. Dự kiến tổ chức Lễ ra quân
Thực tập Sƣ phạm khóa 41 vào ngày 24/01/2019. Theo yêu cầu của Trƣờng THPT sẽ có một số
đoàn đi xuống Trƣờng THPT trƣớc Tết.
- Công đoàn Khoa tổ chức giao lƣu bóng chuyền hơi vào ngày 20/01/2019.
Cuộc họp kết thúc lúc 10g55 phút cùng ngày.
THƯ KÝ

CHỦ TỌA
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Hoàng Thị Minh Oanh

Nguyễn Văn Nở
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