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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 03 tháng 06 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 

- Vắng: BM.TL-GD, TTBDNVSP, Ô.Huy, Ô.Minh  

- 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:   

- Hạn cuối nhập điểm HK II 2018-2019  vào ngày 26/5/2019. Quý thầy cô nhập điểm đúng 

hạn. 

- BM có mời giảng gửi bảng kê giờ giảng hạn cuối 26/5/2019  

- Chi tiền coi thi đến hết ngày 31/5/2019, thanh toán tiền mời giảng HK II(2018-2019) 

- Nhận bảng điểm của CB sau khi nhập điển trên hệ thống 

- Gửi thông báo nhắc HV chƣa đóng HP HK II (2018-2019) 

- Gửi CV đề cử thành viên tham gia Tổ Thƣ ký, Tổ Điều chỉnh CTĐT bậc thạc sĩ (LL&PP 

Toán, LL&PP Văn-TV) 

- Gửi thông báo nhắc HV về việc tổ chức HĐBV LV thạc sĩ đợt tháng 6/2019 

- Phân công giảng dạy HK 1 (2019-2020) bậc thạc sĩ  

- Kế hoạch Lễ trao bằng tốt nghiệp Tiến sĩ và Thạc sĩ năm 2019 đợt 1 

 - Danh sách cố vấn học tập khóa 45 

 - Gửi công văn về việc điều chỉnh các HP bổ sung kiến thức các ngành đào tạo thạc sĩ. 

- Gởi biên bản chính thức về việc xét và công nhận điểm miễn, tƣơng đƣơng học phần của 

HK 2 năm học 2018-2018 cho phòng Đào tạo 

- Trƣờng đã đƣa danh sách sinh viên tốt nghiệp (dự kiến) trên website của phòng Đào tạo. 

Hạn phản hồi đến ngày 04/6/2019. Hệ thống sẽ mở lại cho SV đăng ký xét tốt nghiệp bổ sung từ 

31/5-02/6/2019. 

- Gửi phân công giảng dạy HK1 năm học 2019-2020 cho phòng Đào tạo 

- Tổng hợp đề cƣơng chi tiết các học phần theo chƣơng trình Khóa 45 từ các Bộ môn.  

- Chuyển công văn đến sinh viên về triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật thành phố Cần 

Thơ 2019. 

 - Kế hoạch KH&CN cơ sở năm 2020. 
 - Thông báo Hội thảo Khoa học "Sắp xếp mạng lƣới giáo dục đào tạo trong bối cảnh tự chủ 

giáo dục và hội nhập Quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nƣớc trong các thập niên đầu của thế kỷ 21". từ Hiệp Hội các trƣờng Đại học Cao đẳng 

Việt Nam. 

 - Thƣ mời tham dự Hội nghị "Sinh viên NCKH trƣờng ĐHCT năm 2019" 



2 

 

- Ban hành Quyết định cấp Giấy chứng nhận cho các cá nhân đã tham gia Hội nghị NCKH 

sinh viên và học viên Khoa Sƣ phạm năm 2019 

- Công văn xin tiếp nhận ông Umar- NCS trƣờng ĐH Công nghệ King Mongkut, Bangkok, 

Thailand. 

- Công văn xin phép tiếp NCS trƣờng ĐH Công nghệ King Mongkut, Bangkok, Thái Lan. 

- Báo cáo của Thành ủy Cần Thơ về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 

09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, 

con ngƣời Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nƣớc. 

- Công văn của Ban Tuyên giáo Tuyên truyền kỷ niệm 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng 

Đình Giong. 

- Công văn về việc  hƣớng dẫn tham dự Hội nghị, hội thảo khoa học trong và ngoài nƣớc 

đƣợc hỗ trợ kinh phí từ Trƣờng. 

- Thông báo mở lớp Giảng viên (hạng III), đợt 2 năm 2019 

- Thƣ mời tham gia Hội thảo ABBS2019. 

- Tập huấn về công tác kiểm định CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA (BC viên: PGS.TS. Lê 

Quang Minh, Viện Quản trị đại học, ĐHQG TPHCM)  

- Họp Tổ chuẩn bị Đề án chuyển đổi Trƣờng CĐSP Long An về các góp ý của tỉnh Long 

An  

- Họp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về đề án chuyển đổi trƣờng CĐSP Long An. 

- Họp thống nhất nội dung đề cƣơng các học phần sƣ phạm chung theo CTĐT mới. 

- Họp triển khai các học phần bổ sung kiến thức cho ngành gần tuyển sinh thạc sĩ. 

- Dự Lễ tổng kết năm học 2018-2019 TRƣờng THPT Thực hành Sƣ phạm. 

- Họp về cải tiến CSVC, cảnh quan phục vụ KĐCL quốc tế 08 CTĐT giai đoạn 2019-

2020. 

- Thi tuyển sinh lớp 10 trƣờng THPT Thực hành Sƣ phạm 

- Khoa đã gửi các công văn lên Trường: 

  + Công văn về việc xin phép viên chức tham gia trao đổi đào tạo ngắn hạn tại Hà 

Lan (Huỳnh Anh Huy, Trịnh Thị Ngọc Gia) 

+ Công văn về việc cử viên chức tham dự tập huấn viết báo cáo tự đánh giá CTĐT 

(Tier-1) tại Thái Lan (Huỳnh Anh Huy) 

+ Công văn về việc báo cáo kết quả và đề nghị khen thƣởng cán bộ và sinh viên dự 

thi Olympic Vật lý toàn quốc lần thứ XXII năm 2019. 

+ Công văn về việc đề cử thành viên tham gia Tổ Thƣ ký và Tổ điều chỉnh CTĐT 

sau đại học. 

+ Danh sách đăng ký tham gia lớp Bồi dƣỡng theo TCCD nghề nghiệp Giảng viên 

(hạng III) 

+ Công văn về việc xin phép viên chức tham dự hội thảo tại Đà Nẵng (Phạm Đức 

Thuận) 

+ Danh sách phân công coi thi tuyển sinh THPT Quốc gia năm 2019 

- Trường ra quyết định: 

  + QĐ số 1568/QĐ-ĐHCT, ngày 20/05/2019 về việc tính hƣởng phụ cấp thâm niên 

nhà giáo (Bùi Thị Mùi). 

  + QĐ số 1588/QĐ-ĐHCT, ngày 22/05/2019 về việc viên chức ra nƣớc ngoài 

(Huỳnh Anh Huy) 

  + QĐ số 1589/QĐ-ĐHCT, ngày 22/05/2019 về việc viên chức ra nƣớc ngoài (Trịnh 

Thị Ngọc Gia) 
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  + QĐ số 1702/QĐ-ĐHCT, ngày 30/05/2019 về việc viên chức ra nƣớc ngoài (Hà 

Hoàng Quốc Thi) 

  + QĐ số 1704/QĐ-ĐHCT, ngày 30/05/2019 về việc viên chức đi tham dự hội nghị 

quốc tế tại Bình Định (Lâm Quốc Anh) 

  + QĐ số 1691/QĐ-ĐHCT, ngày 29/05/2019 về việc khen thƣởng sinh viên tham dự 

Cuộc thi Olympic Vật lý. 

  + QĐ số 1692/QĐ-ĐHCT, ngày 29/05/2019 về việc khen thƣởng cán bộ hƣớng dẫn 

sinh viên tham dự Cuộc thi Olympic Vật lý. 
 

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

- Ngày 02-03/6/2009:  Thi tuyển sinh lớp 10 trƣờng THPT Thực hành Sƣ phạm 

- 15g00, ngày 05/6/2019: Họp đánh giá viên chức đối với BCN Khoa 

- 7g30, ngày 06/6/2019: Hội nghị sinh viên NCKH Trƣờng ĐHCT năm 2019. 

- 9g00, ngày 06/06/2019: Tập huấn về quản lý và sử dụng án toàn phòng thí nghiệp, phòng 

thực hành. 

- 13g30, ngày 07/6/2019: Tiếp ĐH.Kỹ thuật Auckland, New Zealand. 

- Hoàn thành hồ sơ đánh giá viên chức gửi về Trƣờng. 

- Họp Hội đồng xét nâng bậc lƣơng đợt 1 năm 2019 của Khoa Sƣ phạm. 

- Sinh hoạt đầu khóa cho các lớp cao học khóa 26 (06/6/2019) 

- Phối hợp tổ chức phát bằng thạc sĩ (KSP có 13 HV). 

- Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy để phục vụ kỳ thi Trung học phổ 

thông quốc gia và tuyển sinh năm 2019. 

- Đại hội Đoàn TN Khoa Sƣ phạm. 

3. Ý kiến của BCN Khoa: 

- Trƣờng thông báo từ nay đến 31/8/2019 quý thầy cô ở Khu I có nhà bên ngoài trả nhà tập 

thể lại cho Trƣờng. Từ nay đến ngày 31/12/2019 giải tỏa nhà ở Khu I. 

- Khoa tổ chức trông cây Ngày Môi trƣờng Thế giới, vào lúc 6g30 thứ bảy, ngày 

08/6/2019. Thành phần: BCN Khoa, BCN các Bộ môn,  Công đoàn, Đoàn TN.  

- Về công tác kiểm định: theo kế hoạch của Bộ từ nay đến năm 2025 ngành Sƣ phạm phải 

kiểm định CTĐT 100%, các ngành khác 35% 

- Đề cƣơng chi tiết Khoa gia hạn đến 17g00, ngày 03/6/2019. 

- Về việc nâng lƣơng trƣớc thời hạn Trƣờng sẽ thực hiện 1 năm 1 lần. 

- 8g00, ngày 15/6/2019, Công đoàn Khoa sẽ tổ chức ngày Gia đình Việt Nam với chủ đề 

“Gia đình là mái ấm” 

  

 Cuộc họp kết thúc lúc 10g50 phút cùng ngày. 

     

THƯ KÝ CHỦ TỌA 

  
 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Minh Oanh 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nở 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



4 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


