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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 04 tháng 11 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), Thầy Quốc Anh (họp) 

- 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:   

- Xếp thời khóa biểu HK 2, năm học 2019-2020 

- Tổ chức hội đồng bảo vệ đề cương cho lớp CH LL&PPDH BM Văn TV khóa 25 và lớp 

CH LL&PPDH BM Toán khóa 25 

- Tổ chức hội đồng bảo vệ luận văn cho 09 HV LL&PPDH BM Văn TV và 03 HV CH 

LL&PPDH BM Toán. 

- Phối hợp viết báo cáo khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2018. 

- Công văn về việc kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 2, năm học 2019-2020. 

- QĐ số 4544/QĐ-ĐHCT, ngày 14/10/2019 v/v Ban hành Quy định công tác học vụ dành 

cho sinh viên liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy 

- Công văn số 2431/ĐHCT-LKĐT, ngày 23/10/2019 về việc tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp 

cho SV hệ Đào tạo Từ xa và hệ VLVH 

- Công văn số 2462/ĐHCT-ĐT, ngày 28/10/2019 về việc tổ chức thi kết thúc học phần học 

kỳ 1, năm học 2019-2020. 

- Công văn V/v xây dựng thuyết minh đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường tuyển chọn 

thực hiện từ năm 2020. 

- Tiếp Gs. Hubert  Vincent , Đại học Rouen, cộng hòa Pháp. 

- Thông báo về việc lập dự toán kinh phí hoạt động năm 2020. 

- Thông báo về việc lập kế hoạch mua sắm và sửa chữa tài sản năm 2020 

- Khoa tổ chức Lễ ra quân KTSP cho sinh viên Khóa 43 

- Họp triển khai công tác tự đánh giá CTĐT ngành: SP Vật lí, Hóa học, Sinh vật, Ngữ văn 

- Họp Hội đồng BV đề cương LV Thạc sĩ ngành LL&PPDHBM Toán 

- Hội thảo KH chuyên đề về KHGD do GS Hubert Vincent trình bày. 

- Trao đổi với GS Hubbert Vincent về Giáo dục Viêt Nam và những vấn đề hợp tác nghiên 

cứu, đào tạo. 

- Tổ chức Lễ ra quân kiến tập Sư phạm Khóa 43 

- Seminar "Chia sẻ kết quả tập huấn quản trị đại học tại Nhật Bản" – Dự án hỗ trợ kỹ thuật 

 

- Khoa đã gửi các công văn lên Trường: 

  + Công văn về việc viên chức xin gia hạn thời gian học tập (Phạm Thị Phượng Linh) 
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  + Công văn về việc báo cáo viên chức đi học Tiến sĩ tại Hà Lan xin nhận công tác 

(Nguyễn Minh Quang) 

- Trường ra quyết định: 

  + Công văn về việc đề cử nhà giáo tiêu biểu tham dự Lễ tri ân nhà giáo nhân dịp 

20/11 

+ QĐ số 4686/QĐ-ĐHCT, ngày 17/10/2019 về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng 

làm việc của Nguyễn Hiếu Thảo. 

+ QĐ số 5063/QĐ-ĐHCT, ngày 24/10/2019 về việc vinh danh cá nhân điển hình tiên 

tiến trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” tại trường Đại học Cần Thơ năm 

học 2018-2019 (Lâm Quốc Anh và Đinh Minh Quang). 

+ QĐ số 5065/QĐ-ĐHCT, ngày 24/10/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên 

Tổ đánh giá CTĐT ngành SP Toán học theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2019-2020 

+ QĐ số 5227/QĐ-ĐHCT, ngày 30/10/2019 về việc gia hạn thời gian học tập Tiến sĩ (Phạm Thị 

Phượng Linh). 
 

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

- 8g00, ngày 05/11/2019: Khai giảng lớp bồi dưỡng GVCC (hạng I) 

- 13g30, ngày 05/11/2019: Hội nghị triển khai các văn bản đại hội đảng bộ các cấp tiến tới 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

- 8g00, ngày 07/11/2019: Tiếp Đại học bang Quirino – Philippines 

- 14g00, ngày 08/11/2019: Đại hội Chi bộ SP.Lịch sử 

- 13g30, ngày 09/11/2019: Đại hội Chi bộ Văn phòng Khoa 

- 8g00, ngày 11/11/2019: Đại hội Chi bộ SP.Ngữ văn 

- 14g00, ngày 11/11/2019: Đại hội Chi bộ SP.Toán học 

- 15g00, ngày 14/11/2019: Đại hội Chi bộ SP.Địa lý 

- Gửi công văn đề nghị giao đề tài cho HV khóa 25. 

- Từ ngày 06-08/11/2019: Tiếp đoàn Trường đại học Philipinnes 

- Báo cáo khảo sát việc làm SV TN (do có Trường có mở lại hệ thống để tiếp tục khảo sát 

thêm) 

- Lập kế hoạch mời giảng năm 2020 (từ HKII  2019-2020 đến HK 1 2020-2021) 

- Ban hành Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi học kỳ I, năm học 2019-2020. 

- Ban hành Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác coi thi học kỳ I, năm học 

2019-2020. 

 

3. Ý kiến của BCN Khoa: 

 - Công tác tự đánh giá CTĐT giáo viên trong tuần này Khoa họp triển khai thống nhất kế 

học chung.  

 - Tiếp Đại học bang Quirino – Philippines, các Trưởng BM SP.Lý, Hóa, Sinh tham dự. 

 - Các BM lưu ý phân công học phần giảng dạy phải đảm bảo hai giảng viên phụ trách (nếu 

giảng viên về hưu cũng có người thay thế) 

 - Công đoàn, Đoàn TN phát động hưởng ứng các hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt 

Nam 20/11. 

 - Khoa tổ chức họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam vào lúc 15g30, ngày 18/11/2019, tại 

HT.Khoa. 
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 - Các Bộ môn xem lại lịch thi học kỳ theo yêu cầu của phòng Đào tạo phải kết thúc trước 

ngày 30/11/2019. Nếu cán bộ đã xếp lịch thi học kỳ vào tháng 12/2019 đề nghị điều chỉnh qua 

tháng 11/2019. 

 - Kế hoạch mua sắm, sửa chữa các BM lập dự trù hạn cuối ngày 12/11/2019 gửi về VPK. 

 - Dự toán kinh phí thường xuyên các BM lập dự toán và gửi về VPK hạn cuối 13/11/2019. 

 - Tập hát Quốc ca vào 10g30, ngày 06/11/2019 và ngày 08/11/2019 và ngày thi hát Quốc ca 

vào tối ngày 10/11/2019 quý thầy cô có mặt lúc 18g00 tại Khoa Sư phạm. 

 - 6g45, ngày 17/11/2019 quý thầy cô có mặt tại Nhà thi đấu để tham gia đi bộ. 

. 

 Cuộc họp kết thúc lúc 10g20  phút cùng ngày. 

     

THƯ KÝ CHỦ TỌA 

  
 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Minh Oanh 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nở 
 
 

 
 

 


