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 04 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
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 564/ĐHCT-ĐT, ngày 28/3/2018 về việc điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học
tập học kỳ 2, 2017-2018 trong thời gian tổ chức Hội trại Văn hóa Thanh niên năm 2018.
- Công văn số 24/ĐHCT-ĐT, ngày 28/3/2018 về việc Điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, học
tập học kỳ 2, năm học 2017-2018 phục vụ sửa chữa phòng 101/C1.
- Công văn số 134/TB-CTSV, ngày 29/3/2018 về việc sinh viên nộp bổ sung hồ sơ Hỗ trợ
chi phí học tập đợt 1 năm 2018.
- Thông báo số 610/TB-ĐHCT, ngày 04/4/2018 về việc sinh viên đang học tại Trường dự
thi THPT quốc gia để xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2018.
- Công văn số 144/CTSV, ngày 04/4/2018 về việc mời họp mặt sinh viên.
- Công văn số 551/ĐHCT-QLKH, ngày 27/3/2018 về việc xây dựng kế hoạch khoa học và công
nghệ năm 2019.
- Thông báo số 1 v/v Tổ chức Hội nghị KHCN lần thứ XXI Trường Đại học GTVT.
- Thông báo số 1 Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên Khoa Sư phạm.
- Công văn số 14/QLKH, ngày 03/4/2018 về việc đề xuất đầu tư nâng cấp, xây dựng mới
phòng thí nghiệm trọng điểm của ngành.
- Tổ chức Hội trại văn hóa thanh niên cấp Khoa năm 2018 (từ ngày 31/03/2018 đến ngày
01/04/2018).
- Thông báo bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cấp Trưởng các đơn vị đào tạo.
- Tiến độ lấy ý kiến sinh viên đang học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HKII/20172018.
- Thông báo thi tuyển sinh 2018 - Đối tượng là sinh viên của Trường.
- Hội nghị toàn thể CCVC-NLĐ đơn vị.
- Khai mạc Hội diễn văn nghệ truyền thống Trường ĐHCT năm 2018.
- Hội nghị liên tịch lãnh đạo và cấp ủy đơn vị.
- Hội nghị cán bộ chủ chốt các đơn vị.
- Hội nghị cấp ủy đơn vị.
- Họp HĐ xét tốt nghiệp cho học viên SĐH.
- Tổng kết Hội diễn văn nghệ và Hội thao Trường.
- Tham dự và tổ chức cho đội tuyển văn nghệ của Khoa thi diễn Hội diễn văn nghệ Trường
năm 2018 (từ ngày 26/03/2018 đến ngày 30/03/2018)
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- Dự họp đánh giá, rút kinh nghiệm Hội thao truyền thống Trường ĐHCT lần thứ 38.
- Đoàn Quốc hội TPCT tiếp xúc cử tri về công tác dạy và học ở các cơ sở GDĐH, CĐ trên
địa bàn và lấy ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD và Luật GDĐH.
- Dự tiếp xúc giữa Lãnh đạo Trường và đại biểu sinh viên.
- Dự chương trình tọa đàm “Làm gì để khởi nghiệp hiệu quả ?” do Phòng Quản lý Khoa học
phố hợp với Thời báo Kinh tế Sài Gòn (Saigon Times Group) tổ chức.
- Dự chương trình giao lưu văn hóa giữa sinh viên các dân tộc nhân dịp Tết cổ truyền
Cholchnamthmay của dân tộc Khmer.
- Khoa đã gửi các công văn lên Trường:
+ Biên bản về việc công khai bản kê khai tài sản thu nhập.
+ Công văn về việc báo cáo viên chức đi học tiến sĩ tại Hà Nội về nhận công tác
(Nguyễn Thị Bích Phượng).
+ Công văn về việc báo cáo viên chức đi học Tiến sĩ về nhận công tác (Trần Thanh
Thảo).
+ Công văn về việc viên chức xin chuyển công tác (Phan Thanh Bảo Trân)
- Trường ra quyết định:
+ QĐ số 791/QĐ-ĐHCT, ngày 23/03/2018 về việc gia hạn cho cán bộ đi học tập,
công tác ở nước ngoài (Trịnh Ngọc Gia).
+ QĐ số 802/QĐ-ĐHCT, ngày 26/03/2018 về việc thành lập Đội tuyển tham dự cuộc
thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ X năm 2018.
+ QĐ số 776/QĐ-ĐHCT, ngày 22/03/2018 về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý các cấp thuộc thẩm quyền của Trường.
+ QĐ số 816/QĐ-ĐHCT, ngày 26/03/2018 về việc thu nhận lại học viên cao học (Võ
Huy Bình).
+ QĐ số 943/QĐ-ĐHCT, ngày 04/4/2018 về việc thu nhận viên chức đi học tập, công
tác trở về (Trần Thanh Thảo).
+ QĐ số 962/QĐ-ĐHCT, ngày 04/4/2018 về việc bổ nhiệm lại viên chức (Nguyễn
Văn Nở)
2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau:
- 14g30, ngày 09/4/2018: Họp Ban chấp hành Đảng ủy Khoa.
- Trường công bố thời khóa biểu các lớp học phần mở trong HK3, năm học 2017-2018.
- Các Bộ môn dự kiến thời khóa biểu lớp học phần HK1, năm học 2018-2019 đối với các
lớp Khóa 44 và Khóa 42 đi Kiến tập Sư phạm.
- Dự kiến kế hoạch tổ chức đoàn cán bộ là các thành viên ban chỉ đạo đi thăm các điểm
Trường phổ thông tham gia tổ chức Thực tập sư phạm Khóa 40 năm 2018.
- Triển khai và vận động sinh viên trong toàn Khoa tham gia Hội thi Olympic các môn Lý
luận và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên Trường Đại học Cần Thơ năm 2018:
+ Vòng thi cá nhân: bắt đầu từ ngày 31/3/2018 đến ngày 27/04/2018;
+ Vòng thi tập thể: bắt đầu từ ngày 06/05/2018 đến ngày 15/05/2018;
3. Ý kiến của BCN Khoa:
- CVHT theo dõi chấm điểm rèn luyện Online cho sinh viên từ ngày 01/3/2018 đến 15/5 là
hạn cuối.
2

- Các Bộ môn gửi lịch coi thi học kỳ 2, năm học 2017-2018 hạn cuối tuần thứ 15 (ngày
26/4/2018). Quý thầy cô chú ý trong quá trình coi thi cần kiểm tra kĩ, tránh trường hợp sinh viên
mượn người thi hộ.
- Về việc rà soát, kiểm tra tiêu chuẩn CDNN đối với NLĐ đang làm công tác giảng dạy và
chuẩn bị tổ chức kỳ xét tuyển viên chức năm 2018. Hiện nay Khoa còn 4 giảng viên chưa được
tuyển dụng viên chức (1) Nguyễn Thanh Hùng, (2) Lâm Tú Ngọc, (3) Hà Hoàng Quốc Thi, (4)
Đặng Minh Triết. Bốn thầy cô này kiểm tra lại văn bằng, chứng chỉ theo quy định về chuẩn chức
danh nghề nghiệp và nộp cho Phòng Tổ chức hạn cuối ngày 20/4/2018.
- Dự kiến tổ chức Hội nghị NCKH sinh viên vào tháng 6/2018, Khoa đã gửi thông báo đến
sinh viên.
- Về việc thực hiện khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2017, Khoa tiến hành giống
như năm rồi sẽ khảo sát trực tuyến.
- Thông báo đề xuất PTN trọng điểm, chúng ta có thể phối hợp với các Khoa khác trong
trường, ví dụ: Khoa NN&SHUD, Khoa KHTN….
- Triển khai kế hoạch bổ nhiệm Phó Trưởng Khoa từ ngày 11/4 đến 18/4/2018. Nếu rơi vào
ngày nào quý thầy cô cho sinh viên nghỉ học. (Khoa dự kiến sẽ tổ chức vào thứ hai, ngày 16/4/2018).
- Khoa nhắc lại về việc thành lập tổ kiểm định ngành, Trưởng BM làm tổ trưởng.
- Ngày 27/4/2018 Trường tổ chức Lễ kỉ niệm ngày 30/4, Lễ ra mắt Hội đồng Trường, trao
giấy chứng nhận GS, PGS.
- Trường nhắc viên chức không nên dắt thú nuôi vào khu 2.
- Công đoàn Trường tổ chức nghỉ dưỡng từ ngày 16/7 đến 30/7/2018 (sẽ có thông báo cụ
thể).
- Đoàn TN Khoa tổ chức Hội trại văn hóa thanh niên thành công, an toàn.
Cuộc họp kết thúc lúc 10g45 phút cùng ngày.
THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Hoàng Thị Minh Oanh

Nguyễn Văn Nở
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