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 09 tháng 09 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
-Vắng: Thầy Huy (đi học)
- 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:
- Chuẩn bị kế hoạch Thực tập SP cho sinh viên chậm tiến độ.
- Quyết toán chi phí coi thi HK hè.
- Ngày 01/9/2019: Khoa tổ chức HĐ BVLV thạc sĩ đợt 8/2019 cho 2 chuyên ngành
LL&PP Toán; LL&PP Văn-TV. Tổng số: 23 HV
- Gửi thư mời giảng HK I (2019-2020) cho lớp CH LL&PP DH Bộ môn Văn và tiếng Việt
khóa 25.
- Tiếp đoàn GV ĐH Valaya Alonkorn Rajahat Thái Lan (22-24/8/2019).
- Quyết định xóa tên sinh viên đã hết thời gian tối đa được phép học.
- Đăng ký tham dự tập huấn sáng kiến do Sở khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ phối hợp
với Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện.
- Thông báo về việc đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở do CCVC thực hiện năm 2020.
- Công văn số 1755-CV/BTGTU ngày 29/7/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ
về việc sử dụng mạng NCNet.
- Công văn số 1790-CV/BTGTU ngày 28/8/2019 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ
về việc triển khai Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt
Nam.
- Dự thảo Báo cáo Tổng kết năm học 2018-2019 và Kế hoạch năm học 2019-2020 của
Trường ĐHCT.
- Công đoàn Trường tổ chức hội thảo “Vai trò của Công đoàn trong giai đoạn hiện nay”.
- Trường sinh hoạt đầu năm học cho sinh viên khóa 45, tại HT Rùa. TP: CVHT Khóa 45.
- Khoa Sinh hoạt đầu năm học cho sinh viên Khóa 45, tại HT.Khoa. TP: BCN Khoa, BCN
các Bộ môn, CVHT khóa 45, ĐTN Khoa và các Trợ lý.
- BCN Khoa, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn TN họp với toàn thể viên chức BMSP. Lịch sử.
- Khai giảng NH2019-2020 Trường THPT Thực hành Sư phạm – ĐHCT
- Dự Lễ Khai giảng năm học mới 2019-2020.
- Khoa đã gửi các công văn lên Trường:
- Tờ trình về việc xin kinh phí di dờ phòng TN Quang học.
- Trường ra quyết định:
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+ QĐ số 3637/QĐ-ĐHCT, ngày 26/08/2019 về việc phân công nhiệm vụ công tác
(Nguyễn Thị Bích Phượng).
+ QĐ số 3647/QĐ-ĐHCT, ngày 26/08/2019 về việc cử viên chức ra nước ngoài
(Lâm Quốc Anh)
+ QĐ số 3650/QĐ-ĐHCT, ngày 26/08/2019 về việc cử viên chức ra nước ngoài
(Trần Lương)
+ QĐ số 3745/QĐ-ĐHCT, ngày 30/08/2019 về việc cử viên chức ra nước ngoài
(Nguyễn Minh Quang)
+ QĐ số 3816/QĐ-ĐHCT, ngày 04/09/2019 về việc cử viên chức đi học lớp Cao
cấp LLCT hệ tập trung khóa 75, niên khóa 2019-2020 (Huỳnh Anh Huy).
2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau:
- 8g00, ngày 10/9/2019: Giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 05CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tại:
PH.Khoa. TP: BCH Đảng ủy Khoa, BCN Khoa.
- 08g00, ngày 12/9/2019: Họp Hội đồng khoa để xem xét đề xuất điều chỉnh CTĐT của
các Tổ Điều chỉnh CTĐT cao học ngành: LL và PP dạy học bộ môn Toán, LL và PP dạy học bộ
môn Văn và tiếng Việt, Quản lí GD, tại: PH.Khoa. TP: Hội đồng Khoa và Tổ ĐC CTĐT cao học.
- 15g00, ngày 12/9/2019: Tiếp Đại học Chiao Tung - Đài Loan, tại: Phòng họp 1. TP:
Ô.Quốc Anh
- 7g30, ngày 13/9/2019: Họp bàn về “Quy định sử dụng Trung tâm Dữ liệu phục vụ đào
tạo, NCKH&CGCN”, Phòng họp 1. TP: Ô.Quốc Anh.
- 16g30, ngày 14/9/2019: Công đoàn Khoa tổ chức Trung thu cho các con em viên chức
trong Khoa, tại Sảnh Khoa Sư phạm.
- 18g00, ngày 14/9/2019: Công đoàn trường tổ chức Trung thu cho các con em viên chức,
tại Hội trường Rùa.
- 14g00, ngày 18/9/2019: Công đoàn Khoa tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Nâng cao năng
lực ứng xử sư phạm", tại Thư viện Khoa.
- 7g30, ngày 21/9/2019: Hội nghị viên chức Khoa Sư phạm, tại Hội Trường Khoa. TP:
Toàn thể viên chức trong Khoa.
- Ngày 01/10/2019: Trung tâm BDNVSP Khai giảng lớp Bồi dưỡng CDNN giảng viên cao
cấp (hạng 1) cho giảng viên Trường Đại học Cần Thơ.
- GS. Nguyễn Đức Dân, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh
giảng dạy cho lớp CH LL&PPDH Bộ môn Văn và tiếng Việt từ ngày 15-22/9/2019.
- Xét tốt nghiệp cho HV bảo vệ đợt tháng 8/2019.
- Tập huấn viên chức tham gia TĐG CTĐT (16-19/9/2019)
3. Ý kiến của BCN Khoa:
-Đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở thực hiện năm 2020, hạn cuối nộp về Khoa ngày
24/9/2019.
- Đảng ủy Trường chọn Chi bộ Sư phạm Sinh làm đại hội điểm, dự kiến vào tuần thứ 3 của
tháng 10.
- 8g00, ngày 10/9/2019, BTV Đảng ủy Trường xuống kiểm tra giám sát chuyên đề. Đảng
ủy mời BCH Đảng ủy và UBKT Đảng ủy Khoa làm việc chung với BTV Đảng ủy Trường.
- Khoa sẽ họp với đoàn sinh viên đi Thái Lan về.
- Thứ 5, ngày 12/9/2019 Hội đồng Khoa họp điều chỉnh CTĐT của 3 ngành cao học, tổ
điều chỉnh CTĐT chuẩn bị nội dung để thuyết minh.
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- Tuần này sinh viên Khóa 45 đi học ANQP tại Khu Hòa An, sau khi sinh viên đi học
ANQP về các Bộ môn tổ chức tiếp đón..
Cuộc họp kết thúc lúc 10g55 phút cùng ngày.
THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Hoàng Thị Minh Oanh

Nguyễn Văn Nở
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