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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 11 tháng 02 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 ba tuần qua, Khoa đã thực hiện các công tác và tiếp nhận, triển khai các văn 

bản sau đây:   

- Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Đổi mới sáng tạo trong dạy 

học và đào tạo giáo viên" với chủ đề "Phát triển năng lực ngƣời học trong dạy học và đào/ bồi 

dƣỡng giáo viên". 

 - Thông báo mời viết bài tổ chức Hội thảo Quốc tế GLoCALL năm 2019 "Ứng dụng công 

nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ". 

 - Thông báo Hƣớng dẫn đăng ký đề tài NCKH SV năm 2019. Hạn nộp hồ sơ đến 

14.02.2019. 
- Thông báo Xây dựng thuyết minh đề tài cấp Trƣờng của CB năm 2019. Hạn cuối 

14.02.2019. 

- Hƣớng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về 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". 

- Kiểm tra, xác nhận nội dung hiệu chỉnh chƣơng trình đào tạo. Thành phần Tiểu ban 

chuyên môn HĐKH và ĐT. 

 - Hội nghị đánh giá sử dụng ngân sách 2018 và phân giao kinh phí 2019. 

 - Rà soát công tác an ninh trong thời gian Tết. 

 - Họp Hội đồng Trƣờng Trƣờng ĐHCT. 

 - Làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB). 

 - Khoa tổ chức Lễ ra quân Thực tập Sƣ phạm Khóa 41. 

 - Nghỉ tết Nguyên đán. Thực hiện lịch trực theo thông báo của Trƣờng. 

 

- Khoa đã gửi các công văn lên Trường: 

  + Công văn về việc xin phép viên chức tham dự Hội thảo Khoa học tại TP.Hồ Chí 

Minh (Trần Lƣơng). 

- Trường ra quyết định: 

  + QĐ số 202/QĐ-ĐHCT, ngày 22/01/2019 về việc thu nhận viên chức đi học tập 

công tác trở về (Trần Minh Thuận). 

  + QĐ số 267/QĐ-ĐHCT, ngày 25/01/2019 về việc cử viên chức ra nƣớc ngoài (Vũ 

Thanh Trà). 
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  + QĐ số 281/QĐ-ĐHCT, ngày 25/01/2019 về việc giao dự toán kinh phí năm 2019. 

 

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

- Tuần này sinh viên Khóa 41 xuống các trƣờng thực tập sƣ phạm.    

- 09g30, ngày 12/02/2019: Họp bàn công việc chuẩn bị cho Hội thảo với các Trƣờng 

THPT, tại Phòng họp 1. 

- 15g00, ngày 12/02/2019: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai Nghị quyết 

nhiệm vụ năm 2019 của Đảng ủy Trƣờng. tại Hội trƣờng 4, lầu 8. 

- Bồi dƣỡng chuyên đề “Đạo đức nhà giáo” cho giáo viên Trƣờng THPT Lƣu Hữu Phƣớc. 

- Đoàn TN tổ chức Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2019. 
 

3. Ý kiến của BCN Khoa: 

- Trƣờng tổ chức họp chuẩn bị Hội thảo các Trƣờng THPT ở ĐBSCL. Đề nghị BCN Khoa, 

cô Hồ và Ô.Tài dự.  

- Trong tháng 2 sẽ hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chƣơng trình đào tạo. Các Tổ điều chỉnh 

CTĐT phối hợp thực hiện tốt công tác này với Ban Thƣ kí của Trƣờng. 

- Sinh viên Khóa 41 bắt đầu đi Thực tập Sƣ phạm. CBHD đoàn cần theo dõi để nắm bắt 

tình hình của sinh viên. 

- Quý thầy cô tham gia giảng dạy bồi dƣỡng chuyên đề cho Cà Mau sẽ đƣợc chi tiền giảng 

dạy trong tuần này.  

- Các Bộ môn dự trù mua sắm hạn cuối nộp về Khoa 22/02/2019. 

- Kiểm kê tài sản và thanh lý tài sản hạn cuối nộp về Khoa 22/02/2019. 

   

 Cuộc họp kết thúc lúc 10g10 phút cùng ngày. 

     

THƯ KÝ CHỦ TỌA 

  
 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Minh Oanh 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nở 

 


