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 17 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, BM.GDTH
- 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 đầu khóa cho các lớp cao học khóa 26 (06/6/2019).
- Phối hợp tổ chức phát bằng thạc sĩ (KSP có 13 HV).
- Công văn về việc kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2019-2020.
- QĐ số 1774/QĐ-ĐHCT, ngày 04/6/2019 về việc xóa tên sinh viên.
- Công văn về việc đề nghị thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ đợt tháng 6/2019.
- 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.
- Quy định số 1703-QĐ/TU ngày 03/6/2018 của Thành ủy Cần Thơ về trách nhiệm của cấp
ủy, chính quyền trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc, cac đoàn thể chính trị-xã hội và
nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
- Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 03/6/2019 của Thành ủy Cần Thơ về thông tin truyên
truyền về công tác xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị năm 2019.
- Quy chế của Thành ủy Cần Thơ về việc đối thoại trực tiếp giữa ngƣời đứng đầu cấp ủy,
chính quyền các cấp với nhân dân.
- Kế hoạch số 1172/KH-ĐHCT, ngày 12/6/2019 về việc xét tặng Kỷ niệm chƣơng Vì Sự
nghiệp Giáo dục; Xét tặng Bằng khen Bộ trƣởng cho viên chức đến tuổi nghỉ hƣu.
- Thi tuyển sinh lớp 10 trƣờng THPT Thực hành Sƣ phạm.
- Họp đánh giá viên chức đối với BCN Khoa.
- Họp Hội đồng xét nâng bậc lƣơng và phụ cấp thâm niên vƣợt khung (đợt 1).
- Hội nghị sinh viên NCKH Trƣờng ĐHCT năm 2019.
- Tập huấn về quản lý và sử dụng an toàn phòng thí nghiệp, phòng thực hành.
- Tiếp ĐH.Kỹ thuật Auckland, New Zealand.
- Dự Hội nghị Thi THPT Quốc gia năm 2019.
- Sinh hoạt CLB nữ công trƣờng với chủ đề “Vui hè cho con em chúng ta”
- Dự Lễ trao bằng tốt nghiệp TS và Thạc sĩ năm 2019
- Công đoàn Khoa tổ chức kỉ niệm ngày GĐ Việt Namvới chủ đề “Gia đình là mái ấm”.
- Đoàn TN Khoa Đại hội Đoàn Khoa.
- Khoa đã gửi các công văn lên Trường:
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+ Công văn về việc xin phép viên chức đi Thái Lan hoàn tất hồ sơ nghiên cứu sinh
(Phạm Thị Vui)
+ Biên bản họp xét nâng bậc lƣơng và phụ cấp TNVK năm 2019 (đợt 1).
+ Biên bản và hồ sơ đánh giá viên chức.
+ Công văn về việc thành lập Ban kiểm tra sát hạch.
- Trường ra quyết định:
+ QĐ số 1877/QĐ-ĐHCT, ngày 07/06/2019 về việc cử viên chức ra nƣớc ngoài
(Phạm Thị Vui).
2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau:
- 13g30, ngày 18/6/2019: Họp triển khai công tác KĐCL CTĐT giáo viên theo chỉ đạo của
Bộ GD&ĐT.
- 8g00, 21/6/2019: Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi THPT quốc gia năm 2019 của
TP. Cần Thơ. Thành phần: Phó Trƣởng điểm thi, thƣ ký và cán bộ coi thi. Tại: Hội trƣờng Rùa.
- 9g00, ngày 22/6/2019: Dự Hội nghị Thi THPT Quốc gia năm 2019. Tại: Hội trƣờng số
2, Sở GD&ĐT TP.Cần Thơ
- Nộp bảng điểm về phòng ĐT (22/6)
- Từ ngày 24-27/6/2019: Coi thi THPT Quốc gia
- Ngày 26/6/2019 hết hạn nhập điểm SĐH
- Ngày 29/6/2019, tổ chức hội đồng chấm luận văn thạc sĩ đợt tháng 6/2019 cho ngành
LL&PP Toán (10 HV).
- Công bố TKB các lớp học phần mở trong HK1, năm học 2019-2020.
- Ban hành Quyết định tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 2, năm 2019.
- Tuần này kết thúc giảng dạy và tổ chức thi kết thúc học phần HK3, năm học 2018-2019.
- Lập kết hoạch tuần sinh hoạt “công dân sinh viên”.
3. Ý kiến của BCN Khoa:
- Ba Bộ môn Lý, Hóa, Sinh tiến hành mua sắm thiết bị cho PTN để phục vụ công tác thực
hành, thực tập thí nghiệm cho học sinh, sinh viên.
- Các Bộ môn gửi danh sách thành lập Hội đồng Bảo vệ Luận văn TN của sinh viên.
- Cán bộ đƣợc phân công tham gia coi thi THPT Quốc gia phải tuân thủ theo quy định tại
địa điểm phân công.
- Các Bộ môn tiến hành xét thi đua - khen thƣởng, hạn cuối gửi hồ sơ về VPK (Cô Oanh)
ngày 02/07/2019.
- Xét kỉ niệm chƣơng “Vì Sự nghiệp Giáo dục”; xét tặng Bằng khen của Bộ cho viên chức
nghỉ hƣu năm 2019, hạn cuối gửi hồ sơ về VPK (Cô Oanh) ngày 26/6/2019.
- Các BM nhắc giảng viên nộp bảng điểm về VPK (Cô Mừng) ngày 18/6/2019 hạn cuối.
Cuộc họp kết thúc lúc 10g50 phút cùng ngày.
THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Hoàng Thị Minh Oanh

Nguyễn Văn Nở
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