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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 23 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 630/ĐHCT-ĐBCL&KT về việc thực hiện khảo sát việc làm sinh viên tốt 

nghiệp. 

 - Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 đợt 1. 

 - Công văn số 690/ĐHCT-ĐT, ngày 11/4/2018 v/v nộp bảng điểm lớp học phần học kỳ 2, 

năm học 2017-2018. 

- Thăm các điểm Trường phổ thông tham gia tổ chức Thực tập sư phạm Khóa 40 năm 

2018. 

- Hoàn thành xếp thời khóa biểu HK I năm học 2018-2019 và gởi dữ liệu cho Phòng Đào 

tạo. 

- Công văn về việc Thực hiện công tác lấy ý kiến trực tuyến phản hồi từ học viên về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên năm học 2017-2018 

-Công văn số 15/QLKH v/v cập nhật cơ sở dữ liệu báo cáo tiềm lực KH&CN cho Bộ 

GD&ĐT. 

 - Thơ mời diễn đàn Chính sách về Giáo dục vì sự phát bền vững của Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam. 

- Gắn màn cửa cho tòa nhà Trung tâm phát triển kỹ năng Sư phạm 

- Khảo sát hiện trạng chóp thư viện, các bờ tường ẩm mốc và các nhà vệ sinh khu làm việc, 

nhà học C2 và sẽ thực hiện sửa chữa. 

- Kiểm tra định kỳ hệ thống PCCC. 

- Thông báo về việc làm thẻ đảng viên đợt 19/5/2018. 

- Thông báo số 1 về kết quả Hội thi Olympic các môn LLCT và tư tưởng Hồ Chí Minh 

trong SV Trường ĐHCT năm 2018 ở tuần thi thứ nhất (giải cá nhân Khoa Sư phạm đạt 3 giải 

nhất, nhì, ba). 

- Công văn về "Giải thưởng sáng tạo xanh" 

- Tăng cường phòng chống tai nạn đuối nước HSSV dịp hè năm 2018. 

- Công văn 1275/BGDĐT-GDCTHSSV, ngày 04/4/2018 về việc báo cáo tình hình triển 

khai công tác giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường. 

- Công văn về việc chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm hoạt động thỉnh giảng 
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- Thông báo số 58/TB-KSP, ngày 12/4/2018 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại cấp Phó Trưởng Khoa. 

- Công văn số 1275/BGDĐT-GDCTHSSV về việc báo cáo tình hình triển khai công tác 

giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường. 

- Thông báo Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30-4 và 01/5. 

- Thông báo kết quả xét cấp học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2017-2018. 

 - Họp Ban chấp hành Đảng ủy Khoa 

 - Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cấp Phó Trưởng Khoa 

 - Họp thảo luận về giờ giảng của Khoa Sư phạm và Khoa KHTN. 

- 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; 

 

- Khoa đã gửi các công văn lên Trường: 

+ Gửi công văn xin phép tiếp đoàn khách từ trường Đại học Nagasaki, Nhật Bản 

đến để hỗ trợ nghiên cứu. 

+ Công văn về việc xin phép viên chức tham dự Hội thảo quốc tế tại Campuchia 

(Trịnh Thị Hương). 

  + Công văn về việc xin phép viên chức đi công tác nước ngoài (Vũ Thanh Trà). 

  + Công văn về việc xin phép viên chức tham dự Hội thảo tại Hà Nội (Lâm Quốc 

Anh, Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Trung Kiên) 

  + Công văn về việc xin phép cho sinh viên đi học tập ngắn hạn ở nước ngoài (Ngô 

Thị Phương Yến-SP.Lý 41). 

  + Công văn về việc đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Phó Trưởng Khoa 

+ Công văn về việc đề nghị bổ nhiệm chức danh PGS. 

- Trường ra quyết định: 

  + QĐ số 992/QĐ-ĐHCT, ngày 09/4/2018 về việc thu nhận viên chức đi học tập, 

công tác trở về (Nguyễn Thị Bích Phượng) 

  + QĐ số 55/QĐ-KSP, ngày 10/4/2018 về việc thành lập BCĐ công tác bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại cán bộ quản lý các cấp thuộc thẩm quyền của Khoa. 

+ QĐ số 1123/QĐ-ĐHCT, ngày 16/4/2018 về việc cử viên chức ra nước ngoài (Vũ 

Thanh Trà) 

  + QĐ số 1133/QĐ-ĐHCT, ngày 17/4/2018 về việc Thành lập Hội đồng thẩm định 

tài liệu học tập “Phong trào chống, phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam Bộ (1961-1965)”. 

  + QĐ số 1143/QĐ-ĐHCT, ngày 17/4/2018 về việc cử viên chức ra nước ngoài 

(Trịnh Thị Hương) 

 

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

- Lập dự toán chi phí mời giảng, coi thi, photo đề thi HK II năm 2017-2018. 
- Thông báo cho học viên kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt tháng 6/2018.  
- Tổng hợp lịch thi học kì 2 năm học 2017-2018 (hạn cuối các BM gửi 26/4/2018) 

- Nhận phiếu xét miễn điểm học phần (điểm M) từ nay đến hết ngày 10/5/2018. 

- 15g00, ngày 24/4/2018: Họp Đảng ủy Trường mở rộng để Sơ kết thực hiện công tác Quý 

I và Chương trình công tác Quý 2/2018. 
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- 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; 

 - Nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL) 

 - Nghỉ Lễ 30/4 và 01/5. 

3. Ý kiến của BCN Khoa: 

 - Tuần này là tuần cuối đợt Thực tập sư phạm khóa 40. 

 - Tuần này là tuần cuối giảng dạy HK2, năm học 2017-2018. Các Bộ môn gửi lịch thi HK 

2 hạn cuối 26/4/2018. BCN Khoa nhắc quý thầy cô tổ chức cho sinh viên thi từ tuần thứ 16. Quý 

thầy cô tổ chức thi cần kiểm tra kĩ tránh trường hợp sinh viên thi hộ, yêu cầu sinh viên để tài liệu 

trên bục giảng trừ những môn được xem tài liệu.  

 - Về NCKH sinh viên sẽ tổ chức vào tháng 6/2018 Khoa đã gửi thông báo số 1, mỗi Bộ 

môn chọn 2 bài của sinh viên hạn cuối nộp ngày 15/5/2018. Hội nghị NCKH của cán bộ dự kiến 

20/11/2018. 

 - Các BM làm đề nghị cụ thể sửa chữa, mua sắm các danh mục không nằm trong mua sắm 

chung gửi về VPK (Ô.Đạt) 

 - Từ khóa 44 trở đi thiết kế chương trình theo niên chế. 

 - Các BM nhắc sinh viên đến liên hệ làm Luận văn không nên để xe phía trước VPK, Văn 

phòng Bộ môn nên gửi vào bãi. 

 - Dự kiến tuần sau Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng Bộ môn. 

  

 Cuộc họp kết thúc lúc 10g45 phút cùng ngày. 

 

     

THƯ KÝ CHỦ TỌA 

  
 

 

 

 

Hoàng Thị Minh Oanh 

 

 

 

Nguyễn Văn Nở 

 


