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: 9 giờ 30 phút ngày 29 tháng 07 năm 2019
- 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
- Nội dung:
1. Ba tuần qua, Khoa đã thực hiện các công tác và tiếp nhận, triển khai các văn bản sau
đây:
- Thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2019.
- Công văn số 29/TB-TC, ngày 09/7/2019 của phòng Tài chính về việc mã số thuế cá nhân,
đăng ký và kết thúc giảm trừ gia cảnh năm 2019 lần 1.
- Công văn số 132/TCCB, ngày 08/7/2019 về việc xem xét kéo dài thời gian làm việc đối
với giảng viên đợt 1 năm 2020.
- Quyết định giải thể Chi bộ Tâm lý – Giáo dục.
- Quyết định sáp nhập Chi bộ SP.Toán học và Chi bộ Tâm lý-Giáo dục thành Chi bộ
SP.Toán học.
- Phỏng vấn tuyển dụng Bộ môn SP.Toán, BMSP.Vật lý và BM.Tâm lý – Giáo dục.
- Họp Chuẩn bị triển khai công tác Đánh giá ngoài các CTĐT ngành Sư phạm.
- Ban kiểm tra Công đoàn Trường sẽ kiểm tra CĐ Khoa Sư phạm về việc chấp hành điều lệ
Công đoàn Việt Nam.
- Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch trưởng, phó Khoa giai đoạn 2019-2022.
- Hội nghị lấy phiếu giới thiệu quy hoạch lần đầu chức danh trưởng, phó Khoa giai đoạn
2022-2027.
- Hội nghị tập thể lãnh đạo đơn vị mở rộng.
- Hội nghị cấp ủy Khoa.
- Hội nghị cấp ủy và BCN Khoa.
- Họp Hội đồng xét thi đua khen thưởng năm học 2018-2019.
- Khoa đã gửi các công văn lên Trường:
+ Công văn về việc xin phép viên chức tham dự hội thảo tại Hà Nội (Trịnh Thị
Hương)
+ Công văn về việc viên chức xin gia hạn thời gian học tập (Lâm Tú Ngọc)
+ Công văn về việc báo cáo viên chức xin trở lại công tác trước thời hạn (Lê Ngọc
Hóa).
+ Biên bản Họp xét thi đua – khen thưởng năm 2018-2019.
+ Hồ sơ Quy hoạch chức danh Bí thư chi bộ.
+ Hồ sơ Quy hoạch chức danh Trưởng, Phó Khoa; Trưởng, Phó Bộ môn.
+ Công văn về việc xin phép viên chức tham dự hội thảo tại Đồng Hới (Đặng Minh
Triết)
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+ Danh sách nhân sự được đề cử tham gia Hội đồng tự đánh giá chương trình đào
tạo giáo viên.
- Trường ra quyết định:
+ QĐ số 2632/QĐ-ĐHCT, ngày 09/07/2019 về việc cho phép viên chức ra nước
ngoài (Châu Xuân Phương)
+ QĐ số 2633/QĐ-ĐHCT, ngày 09/07/2019 về việc cho phép viên chức ra nước
ngoài (Bùi Anh Tuấn)
+ QĐ số 2634/QĐ-ĐHCT, ngày 09/07/2019 về việc cho phép viên chức ra nước
ngoài (Lâm Quốc Anh)
+ QĐ số 2639/QĐ-ĐHCT, ngày 09/07/2019 về việc gia hạn cho viên chức đi học
tập, công tác ở nước ngoài (Lâm Tú Ngọc)
+ QĐ số 2642/QĐ-ĐHCT, ngày 09/07/2019 về việc cử viên chức ra nươc ngoài
(Huỳnh Thị Thúy Diễm)
+ QĐ số 2643/QĐ-ĐHCT, ngày 09/07/2019 về việc cử viên chức tham dự hội thảo
tại Hà Nội (Trịnh Thị Hương)
2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau:
- 13g30, ngày 29/7/2019: Họp Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Trường ĐHCT về báo
cáo kết quả thẩm định hồ sơ của ứng viên và bàn một số nội dung liên quan, tại HT.BGH, BCNK:
Ô.Quốc Anh.
- 8g30, ngày 01/8/2019: Khai mạc lớp Tập huấn Đổi mới Giáo dục Mầm non cho đội ngũ
CBQL và GV Mầm non Cần Thơ, tại: Hội trường 1, Lầu 5; BCNK: Ô. Nở. TP: TTBDNVSP, Bộ
môn GDTH – Mầm non.
- 09g00, ngày 02/8/2019: Bàn về việc hợp tác đưa SV đi TTSP tại Trường Quốc tế
Singapore tại Cần Thơ. Tại: Phòng họp Khoa. BCNK: Ô. Nở, Ô. Huy. TP: Ô. Tài.
- 18g30, ngày 02/8/2019: Sinh hoạt đầu năm học cho sinh viên các Khóa 41, 42, 43, 44 và
SV trong khung thời gian tối đa đào tạo thuộc Khoa Sư phạm. Tại: HT.Rùa, TP: CVHT của các lớp
khóa 41, 42, 43, 44.
- 07g30, ngày 03/8/2019: Hội đồng Chức danh Giáo sư cơ sở Trường ĐHCT nghe các Ứng

viên trình bày báo cáo. Tại: Hội trường BGH (trong ngày 03 và 04/8/2019), BCNK: Ô. Quốc
Anh
- 8g30, ngày 03/8/2019: Chiếu phim Lễ khánh thành bia tri ân Alexandre de Rhodes và toạ
đàm về việc vinh danh chữ Quốc ngữ (Diễn giả: GS Nguyễn Đăng Hưng). Tại: Hội trường Khoa
Sư phạm. BCNK: Ô. Nở, Ô. Minh. TP: GV và SV Bộ môn SP: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục
Tiểu học.
- 8g00, ngày 15/8/2019: Lễ phát bằng Tốt nghiệp sinh viên năm 2019, tại Hội Trường Rùa,
TP: BCN Khoa, đại diện BCN Bộ môn, Cố vấn học tập.
3. Ý kiến của BCN Khoa:
- Quý thầy cô nộp bảng điểm HK hè theo đúng quy định (hạn cuối ngày 07/8/2019).
- Kế hoạch sinh hoạt đầu năm, đầu khóa của sinh viên – CVHT tham dự đầy đủ.
- Các Bộ môn tổ chức sinh hoạt với sinh viên nhớ nhắc về năng lực ngoại ngữ, từ Khóa 45
sinh viên ra trường bắt buộc phải có B1.
- Về công tác kiểm định chất lượng không chỉ có những thành viên tham gia hội đồng
kiểm định mà của những thầy cô trong Bộ môn tham gia.
- Khoa tổ chức cho sinh viên đi học tập ngắn hạn tại Thái Lan.
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Cuộc họp kết thúc lúc 10g25 phút cùng ngày.
THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Hoàng Thị Minh Oanh

Nguyễn Văn Nở
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