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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:  14 giờ 00 phút ngày 25 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 

- Vắng: Ô.Huy (đi công tác), Ô.Quốc Anh (bận họp), Cô Hƣơng (đi thực tế), Cô Trúc (bệnh) 

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 viên Khóa 41 xuống Trƣờng Thực tập sƣ phạm 8 tuần (từ ngày 11/02/2019 đến ngày 

07/4/2019).                                                                          

- Công văn số 238/ĐHCT-TC, ngày 13/02/2019 về việc mức học phí áp dụng cho năm học 

2019-2020. 

- Công văn số 03/QLCL, ngày 12/02/2019 về việc thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi 

từ ngƣời học trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2018-2019. 

- Công văn về việc đề nghị giao đề tài luận văn thạc sĩ cho học viên khóa 24 (2017-2019). 

- Khoa đăng ký và nộp các thuyết minh đề tài NCKH của cán bộ và sinh viên trong đợt 1 

năm 2019. 

  - Theo dõi và tiếp tục nhận bài viết toàn văn của các tác giả gửi đăng Tạp chí Khoa học 

chuyên ngành của Trƣờng ĐHCT năm 2019; 

  - Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN tỉnh Vĩnh Long 2019. 

 - Tuyên truyền Hội thi sáng tạo Kỹ thuật TP Cần Thơ lần thứ X. 

 - Mời tham dự Hội thảo Nâng cao năng lực KH&CN sáng ngày 28/02/2019. 

- Cộng tác tập san KH&CNH tháng 5 năm 2019. 

 - Gửi công văn xin phép đón tiếp Cô Florence Halstead-Giảng viên Trƣờng Đại học Hull 

nƣớc Anh. 

  - Thay 8 bàn giáo viên mới ở tầng trệt và lắp đạt ổ cấm điện tại bàn giáo viên. 

- Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 của 

Đảng ủy Khoa. 

- Họp bàn công việc chuẩn bị cho Hội thảo với các trƣờng THPT. 

- Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018, triển khai Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 của 

Đảng ủy Trƣờng. 

- Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ truyền thống Trƣờng Đại học Cần Thơ năm 2019. 

- Chiêu sinh các lớp Chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin 02-2019. 

- Danh sách học bổng khuyến khích học kỳ II, 2018 – 2019. 

- Họp về kiểm định ngoài Chƣơng trình đào tạo và mở ngành năm 2019. 

- Dự lễ khởi động Dự án Erasmus+ 
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- Thành lập danh sách đội tuyển TDTT sinh viên Khoa đăng ký tham gia thi đấu tại Hội 

thao truyền thống Trƣờng ĐHCT lần thứ 39 (2018-2019). 

- Thành lập đội tuyển Văn nghệ Khoa chuẩn bị tập luyện và tham gia thi diễn tại Hội diễn 

văn nghệ truyền thống Trƣờng ĐHCT sẽ tổ chức từ ngày 15/03/2019 đến ngày 31/03/2019.   
 

 - Thông báo Điều chỉnh số liệu giờ giảng dạy năm 2018 và đăng ký kế hoạch giảng dạy 

chính quy năm 2019. 

 - Thông báo về việc đăng ký bổ sung danh sách lớp NVSP năm 2019. 

 

- Khoa đã gửi các công văn lên Trường: 

  + Công văn về việc xin phép viên chức xin gia hạn thời gian học tập (Dƣơng Quốc 

Chánh Tín). 

  + Công văn về việc xin nghỉ phép của viên chức (Nguyễn Thị Hồng Nam). 

 

- Trường ra quyết định: 

  + QĐ số 314/QĐ-ĐHCT, ngày 12/02/2019 về việc cử viên chức đi tập huấn tại 

Singapore (Huỳnh Anh Huy). 

  + QĐ số 334/QĐ-ĐHCT, ngày 14/02/2019 về việc gia hạn thời gian học tập Tiến sĩ 

(Dƣơng Quốc Chánh Tín). 

  + QĐ số 180/QĐ-ĐHCT, ngày 18/01/2019 về việc thành lập Ban biên soạn giáo 

trình, tài liệu học tập năm 2019. 

  + QĐ số 393/QĐ-ĐHCT, ngày 20/02/2019 về việc vinh danh cá nhân điển hình tiên 

tiến trong phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” tại Trƣờng ĐHCT năm 2018. 

 

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

- 09g00, ngày 25/02/2019: dự Họp Thƣờng trực Hội đồng KH&ĐT Trƣờng. 

- 13g30, ngày 25/02/2019: dự Họp tổ Thƣ ký Đề án chuyển đổi trƣờng CĐSP Long An để 

ra soát và hoàn chỉnh Đề án. 

- 14g00, ngày 26/02/2019: Dự Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Hiệu trƣởng và các 

Phó Hiệu trƣởng Trƣờng ĐHCT. 

- 15g30, ngày 26/02/2019: Dự họp trao đổi các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại học Đảng 

bộ Trƣờng ĐHCT, NK 2015-2020. 

- 08g00, ngày 28/02/2019: Dự Hội thảo “Nâng cao năng lực tham gia tuyển chọn nhiệm vụ 

Khoa học – Công nghệ “ do Trƣờng ĐHCT tổ chức.  

- 07g30, ngày 01/03/2019: Dự họp về công tác tƣ vấn tuyển sinh, hƣớng nghiệp năm 2019 

và Ngày hội tƣ vấn tuyển sinh, hƣớng nghiệp năm 2019 với Báo Tuổi Trẻ. 

- Liên hệ Phòng Tài chính để nhận tạm ứng kinh phí để gửi tiền bồi dƣỡng trách nhiệm cho 

các đơn vị tham gia hỗ trợ công tác tổ chức Thực tập Sƣ phạm năm học 2018-2019. 

- Tổng hợp bài viết của các tác giả, chuẩn bị đăng ký xuất bản số đặc biệt trên Tạp chí 

Khoa học chuyên ngành của Trƣờng ĐHCT năm 2019. 

- Từ nay đến ngày 12/3/2019 các Bộ môn gửi danh sách ủy quyền hoặc không ủy quyền 

quyết toán thuế về VPK. 

- Ngày 27/02/2019 hạn cuối các Bộ môn gửi Kế hoạch giảng dạy năm 2019 về VPK. 

- Ngày 27/02/2019 hạn cuối các Bộ môn gửi danh sách sinh viên đi học ngắn hạn về VPK. 

- Tuần sau đi thăm các đoàn TTSP.   

- Tuần này và tuần sau Hội diễn Hội thao. 

- Đoàn Khoa tổ chức Hội thi cán bộ đoàn giỏi. 
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3. Ý kiến của BCN Khoa: 

- Trƣờng sẽ tổ chức đoàn đi kiểm tra tình hình sinh hoạt CVHT. 

- Ngày 10/3 Trƣờng tổ chức tƣ vấn tuyển sinh, hƣớng nghiệp năm 2019. Các PTN nên cử 

ngƣời trực mở cửa để đón tiếp và hƣớng dẫn học sinh tham quan, phía trƣớc VP Bộ môn nên có 

những thông tin giới thiệu về Bộ môn. 

- Đoàn Thanh niên triển khai tổng vệ sinh và làm đẹp khuôn viên Khoa Sƣ phạm để phục 

vụ ngày hội tƣ vấn tuyển sinh.  

- Các Bộ môn thực hiện các văn bản theo đã gửi theo đúng kế hoạch. 

 

 Cuộc họp kết thúc lúc 15g00 phút cùng ngày. 

     

THƯ KÝ CHỦ TỌA 

  
 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Minh Oanh 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nở 

 


