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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:  10 giờ 00 phút ngày 12 tháng 03 năm 2018 

- 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: Ô.Minh (bận họp HĐ kỉ luật), Cô Hương (đi công tác) 

Nội dung: 

1. Trong hai tuần qua, Khoa đã thực hiện các công tác và tiếp nhận, triển khai các văn bản sau 

đây:   

- Công văn số 02/ĐBCL&KT, ngày 27/02/2018 về việc Thực hiện công tác lấy ý kiến phản 

hồi từ người học trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2017-2018. 

 - Công văn số 361/ĐHCT-ĐT, ngày 05/3/2018 về việc kế hoạch giảng dạy và đăng ký học 

phần học kỳ 3, năm học 2017-2018. 

- Khoa đã gởi giấy báo dạy của học kỳ hè năm học 2017-2018 cho các Bộ môn. BCN Bộ 

môn phân công giảng dạy, hạn chót nộp về Khoa 14/03/2018. 

- Đã nộp tổng cộng 20 thuyết minh về NCKH của sinh viên năm 2018 cho Phòng QLKH. 

- Thông báo về việc Tổ chức Hội nghị NCKH Trẻ Trường Đại học Cần Thơ 2018 dành cho 

Cán bộ trẻ và Sinh viên năm 2018. 

- Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho công chức, viên chức – người 

lao động. 

 - Công đoàn Khoa tổ chức kỉ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 với chủ đề “Ngày Xuân”. 

 - Công đoàn Trường tổ chức kỉ niệm ngày quốc tế Phụ nữ 8/3 với chủ đề Ngày hội hoa hồng 

và bánh dân gian. 

- Thông báo tập huấn công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 

- Thư mời viết bài đăng Tạp chí Khoa học - Trường Đại học An Giang. 

- Công văn số 369/ĐHCT-ĐTN, ngày 05/3/2018 về việc phân công nhiệm vụ trong công tác 

tư vấn tuyển sinh năm 2018 cho học sinh các trường Trung học phổ thông tại Trường Đại học Cần 

Thơ. 

- Dự Họp về xây dựng Đề án tự chủ Trường THPT Thực hành Sư phạm-ĐHCT 

- Tổ chức Lễ ra quân Thực tập sư phạm cho sinh viên khóa 40, tại Hội trường Rùa.  

 

- Khoa đã gửi các công văn lên Trường: 

+ Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 (BM.TL-GD). 

  + Công văn về việc báo cáo viên chức đi học thạc sĩ về nhận công tác (Hồ Hoàng 

Việt). 

  + Danh sách giới thiệu tham gia Hội đồng quốc gia thẩm định Chương trình giáo dục 

phổ thông cho Vụ Giáo dục trung học phổ thông. 
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  + Danh sách viên chức tham gia Tổ công tác đảm bảo chất lượng đào tạo ngành sư 

phạm. 

  + Công văn về việc xin phép cho viên chức đi du lịch Châu Âu (Phan Thị Ngọc Mai) 

  + Danh sách viên chức tham gia công tác tư vấn tai ngày Hội tư vấn tuyển sinh, hướng 

nghiệp do Trường ĐHCT phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức vào ngày 18/3/2018. 

  + Danh sách viên chức tham gia công tác tuyển sinh, hướng nghiệp năm 2018. 

 

- Trường ra quyết định: 

  + QĐ số 398/QĐ-ĐHCT, ngày 09/02/2018 về việc thu nhận viên chức đi học tập, 

công tác trở về. (Huỳnh Thái Lộc). 

  + QĐ số 546/QĐ-ĐHCT, ngày 02/3/2018 về việc thành lập Ban chỉ đạo An toàn giao 

thông năm 2018 của Trường ĐHCT. 

  + QĐ số 538/QĐ-ĐHCT, ngày 02/3/2018 về việc thu nhận viên chức đi học tập, công 

tác trở về (Hồ Hoàng Việt) 

 + QĐ số 530/QĐ-ĐHCT, ngày 02/3/2018 về việc thành lập Hội đồng xét và công 

nhận tốt nghiệp năm 2018. 

 + QĐ số 548/QĐ-ĐHCT, ngày 04/3/2018 về việc thành lập Ban tổ chức Tháng Thanh 

niên và Hội trại Văn hóa Thanh niên năm 2018. 

 + QĐ số 553/QĐ-ĐHCT, ngày 06/3/2018 về việc cử viên chức ra nước ngoài (Phan 

Thị Ngọc Mai) 

 + QĐ số 571/QĐ-ĐHCT, ngày 07/3/2018 về việc thành lập Tổ công tác đảm bảo chất 

lượng đào tạo sư phạm Trường Đại học Cần Thơ 

 

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

- Ngày 12/3/2018: Họp xét kỷ luật học viên SĐH vi phạm quy chế. 

 - Ngày 13/3/2018: Họp BCĐ, BTC Tháng Thanh niên năm 2018 

 - 13g30, ngày 16/3/2018: Hội nghị cán bộ chủ chốt Trường để triển khai quy trình bổ nhiệm 

lại các Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2017-2022, tại Hội trường Rùa. Thành phần: 

BCN Khoa và theo thông báo 

 - 16g00, ngày 16/3/2018: Họp Hội đồng Trường để thông qua danh sách nhân sự Phó Hiệu 

trưởng nhiệm kỳ 2017-2022. 

 - Ngày 18/3/2018: Ngày Hội “Tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp 2018” do ĐHCT & Báo 

Tuổi trẻ tỏ chức, tại Khu II. 

- Cử cán bộ ra đề thi và chấm thi Tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018. 

- Xét duyệt hồ sơ dự tuyển; Cử cán bộ tham gia coi thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1. 

-Tổng hợp Thời khóa biểu giảng dạy học kỳ hè năm học 2017-2018 và nộp cho Phòng Đào 

tạo. 

3. Ý kiến của BCN Khoa: 
 - Dự kiến tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên vào tháng 6/2018, NCKH của viên chức vào 

tháng 11/2018. 
 Nhắc: 

- Hội thi thiết kế Video clip, BCN Bộ môn phải rà soát lại Video clip giới thiệu ngành nghề 

trước khi nộp. 
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- Chuẩn bị công tác tư vấn tuyển sinh. BCN Khoa nhắc Công đoàn, Đoàn TN và các Bộ môn 

tiến hành tổng vệ sinh, chú ý công tác PCCC, cử cán bộ trực các phòng thí nghiệm, VPK cử người 

trực. 

- Nhắc CBHD đoàn TTSP triển khai công tác tuyển sinh  

- Các Bộ môn nộp góp ý dự thảo các chương trình môn học về VPK hạn cuối ngày 19/3/2018. 

- Các BM thiết kế chương trình đào tạo năm ba dành cho sinh viên đi KTSP, hạn cuối gửi 

về VPK ngày 20/3/2018 

 

 Cuộc họp kết thúc lúc 11g05 phút cùng ngày. 

     

                   THƯ KÝ CHỦ TỌA 

  
 

 

 

 

       Hoàng Thị Minh Oanh 

 

 

 

Nguyễn Văn Nở 

 


