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: 9 giờ 30 phút ngày 08 tháng 04 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. Công tác hai tuần qua, Khoa đã thực hiện các công tác và tiếp nhận, triển khai các văn
bản sau đây:
- Sinh hoạt quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2019.
- Dự tập huấn Ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh.
- Công văn về việc điều chỉnh quota đối với giảng viên hƣớng dẫn quá quy định.
- Công văn số 11/TTTVHT&KNSV, ngày 21/3/2019 về việc phối hợp thông tin Hội chợ
việc làm cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp và vừa tốt nghiệp.
- Công văn 603/TB-ĐHCT, 26/3/2019 Thông báo v/v sinh viên đang học tại Trƣờng dự thi
THPT quốc gia để xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2019.
- Công văn số 638/ĐHCT-QLCL, ngày 01/4/2019 về việc thực hiện khảo sát việc làm của
SVTN năm 2019.
- Quyết định 946/QĐ-ĐHCT, ngày 1/4/2019 về việc xóa tên sinh viên.
- Gửi chƣơng trình đào tạo cố định cho năm thứ nhất - Khóa 45 cho Phòng Đào tạo.
- Tham dự buổi tổng kết Thực tập của một số điểm Trƣờng phổ thông có sinh viên khóa 41
tham gia Thực tập sƣ phạm tại TPCT và Hậu Giang.
- Công văn xin phép tổ chức hội thảo tập huấn “Xây dựng năng lực cộng đồng thích ứng
biến đổi môi trƣờng ở Đồng bằng sông Cửu Long”.
- Gửi tổng cộng 23 bài viết toàn văn của các tác giả cho Tạp chí khoa học chuyên ngành
của Trƣờng ĐHCT năm 2019.
- Thông báo số1 về việc tổ chức Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên và học viên cao
học Khoa Sƣ phạm lần thứ 5 năm 2019.
- Lập dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên năm 2019;
- Thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2019 của các địa phƣơng: Cần
Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau và huyện Cái Răng
- Công văn về việc xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2020.
- Công văn số 566/ĐHCT-TCCB, ngày 25/3/2019 về việc đăng ký danh hiệu thi đua năm
học 2018-2019.
- Thông báo số 573 ngày 25/3/2019 V/v mở lớp bồi dƣỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp Giảng viên chính hạng II.
- Công văn mời thạm dự sự kiện “Ngày hội việc làm Công nghệ thông tin 2019”.
- Thông báo về việc áp dụng giá điện từ ngày 20/3/2019.
- Cung cấp dữ liệu KHẨN cho MOET
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- Văn bản quy định thiết kế chƣơng trình đào tạo cố định cho năm thứ nhất - Khóa 45.
- Công văn số 626/ĐHCT-TCCB, ngày 29/3/2019 V/v Thông báo kết quả rà soát tiến trình
phấn đấu nâng cao trình độ của giảng viên.
- Báo cáo tiến độ thực hiện lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
- Quyết định thành lập Không gian sáng chế-Đại học Cần Thơ.
- Thông báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ HÙNG VƢƠNG, Kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 và Ngày
Quốc tế Lao động 01 tháng 5 – 2019.
- Khai mạc Hội diễn văn nghệ truyền thống năm 2019 chào mừng kỷ niệm 53 năm ngày
thành lập Trƣờng ĐHCT (31/3/19966-31/3/2019) và chào mừng các ngày lễ lớn.
- Sửa chữa 2 phòng làm 2 phòng chuyên đề, kết hợp phòng học chất lƣợng cao.
- Gửi báo cáo tổ chức hoạt động và sử dụng kết quả hợp phần của dự án phát triển giáo dục
THPT đợt 2
- Họp về công tác Đảm bảo chất lƣợng Trƣờng.
- Sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công trƣờng quý 1/2019, tại Hội trƣờng 2, lầu 6 Nhà điều hành.
- Tham dự tổng kết Hội thao truyền thống Trƣờng ĐHCT lần thứ 39 (2018-2019);
- Họp thông qua mua sắm nâng cấp thiết bị phục vụ giảng dạy thực hành Vật lý, Hóa học,
Sinh học THPT
- Họp cán bộ chủ chốt của Trƣờng để lấy ý kiến về bổ sung nhân sự BCH Đảng bộ và rà
soát, bổ sung vào quy hoạch BCH Đảng bộ Trƣờng.
- Khoa đã gửi các công văn lên Trường:
+ Biên bản về việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập.
+ Công văn về việc xin phép viên chức tham dự Hội thảo tại TP.HCM (Nguyễn
Trọng Hồng Phúc).
+ Công văn về việc đề nghị tuyển viên chức của Bộ môn Tâm lý – Giáo dục.
+ Công văn về việc xin phép cử việc chức dự tuyển Sau Tiến sĩ (Đinh Minh Quang)
+ Bản đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân.
+ Bản đăng ký xây dựng an toàn ANTT ở cơ quan và Danh sách BCĐ xây dựng
CQAT về ANTT
+ Công văn về việc đề nghị tuyển nghiên cứu viên của BMSP.Sinh học
- Trường ra quyết định:
+ QĐ số 853/QĐ-ĐHCT, ngày 26/03/2019 về việc cho phép viên chức ra nƣớc
ngoài (Nguyễn Phú Lộc)
2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau:
- 9g00, ngày 09/4/2019: BGH làm việc với Khoa Sƣ phạm về chỉ tiêu tuyển sinh.
- 7g30, ngày 10/4/2019: Họp nhóm soạn thảo dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của
TĐHCT: (1) Quy định chung, (2) Tổ chức quản lý và bộ máy, (5) Truyền thông và đối ngoại.TP:
Theo quyết định và thƣ mời.
- 9g00, ngày 11/4/2019: Nghe báo cáo tổng quan kinh nghiệm về công tác định biên cán bộ,
xây dựng KPI và phân phối thu nhập của Trƣờng ĐH. Kinh tế TPHCM. TP: Trƣởng, phó các đơn
vị thuộc Trƣờng, đại diện lãnh đạo các Bộ môn.
- 13g30, ngày 11/4/2019: Tọa đàm với Trƣờng ĐH. Kinh tế TPHCM về công tác định biên
cán bộ, xây dựng KPI và phân phối thu nhập, công tác chuẩn bị triển khai thực hiện Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật GDĐH.
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- 7g30, ngày 12/4/2019: Họp nhóm soạn thảo dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của
TĐHCT: nhóm (3) Cán bộ và ngƣời học, nhóm (4) Đào tạo, Khoa học và công nghệ. TP: Theo
quyết định và thƣ mời
- 13g30, ngày 12/4/2019: Họp triển khai công tác Kiểm tra, Giám sát năm 2019 của Đảng
ủy Trƣờng ĐHCT. TP: Theo thƣ mời
- Từ ngày 09-11/4/2019: Khoa cùng với BMSP Hóa và BMSP Sinh tiếp đoàn giáo sƣ
Khoa Sƣ phạm của Đại học Quirino State Philppines.
- Ngày 11-12/4/2019: Tập huấn "Viết báo cáo tự đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn AUNQA, tại Hội trƣờng 2”.
- Tiếp nhận các báo cáo tóm tắt của sinh viên & học viên cao học đăng ký tham gia Hội
nghị NCKH Khoa Sƣ phạm năm 2019 (nếu có);
- Tiếp nhận các loại hồ sơ tổng kết và kết quả tổng hợp của các đoàn sinh viên đi Thực tâp
SP Khóa 41 (2018-2019);
- Lập bảng dự toán xin kinh phí tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên năm 2019;
-VPK tiếp tục nhận và xét miễn điểm học phần (Anh văn, Tin học, GDQP, GDTC) từ nay
đến tuần thứ 17 của học kỳ II năm học 2018-2019.
- Ban hành Quyết định thành lập đoàn kiểm tra công tác coi thi học kỳ II năm học 20182019.
3. Ý kiến của BCN Khoa:
- Giảng viên đăng ký lịch thi học kỳ II năm học 2018-2019 hạn cuối đăng ký tuần thứ 14
(các học phần học 10 tuần thì đƣợc phép cho thi sớm, còn các HP học 15 tuần thì bắt đầu cho thi
vào tuần thứ 16 trở đi).
- Chỉ tiêu tuyển sinh của 5 ngành Lý, Hóa, Sinh. Sử, Địa bị cắt giảm mỗi ngành 10 chỉ
tiêu. Sáng ngày 09/4/2019 BGH sẽ làm việc với Khoa mời tất cả Trƣởng Bộ môn dự.
- Bộ đã có công văn giao nhiệm vụ cho Trƣờng ĐHCT Bồi dƣỡng chức danh nghề nghiệp
giảng viên cao cấp (hạng I) và các ngạch. Giao cho TTBDNVSP xem lại tiêu chuẩn thành lập đội
ngũ tham gia giảng dạy.
- Dự án Phát triển giáo dục THPT GĐ 2 gửi công văn tổ chức lớp tập huấn phát triển năng
lực nghiệp vụ sƣ phạm, thời gian từ ngày 10-12/5/2019, trong thời gian này các Bộ môn không tổ
chức bảo vệ LVTN. Mỗi BM cử 06 giảng viên, riêng BM TL-GD và BM GDTH cử tất cả giảng
viên tham dự.
Cuộc họp kết thúc lúc 10g35 phút cùng ngày.
THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Hoàng Thị Minh Oanh

Nguyễn Văn Nở
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