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 07 tháng 05 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: Bộ môn SP.Hóa học, Bộ môn Tâm Lý – Giáo dục
Nội dung:
1. Trong hai tuần qua, Khoa đã thực hiện các công tác và tiếp nhận, triển khai các văn bản sau
đây:
- 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
- Nhận phiếu xét miễn điểm học phần (điểm M).
- Công văn số 179/CTSV, ngày 23/4/2018 về việc phân công cố vấn học tập cho khóa 44,
học kỳ 1, 2018-2019.
- QĐ số 1236/QĐ-ĐHCT, ngày 23/4/2018 về việc cho phép sinh viên đi học tập ở nước
ngoài (Ngô Thị Phương Yến-Vật lý K41)
- Công văn số 200/CTSV, ngày 02/5/2018 về việc rà soát thông tin sinh viên hết thời gian
tạm nghỉ học.
- Kế hoạch số 843/KH-ĐHCT, ngày 03/5/2018 Kế hoạch phối hợp tổ chức kỳ thi THPT
quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018.
- Tiếp nhận hồ sơ sinh viên Thực tập sư phạm Khóa 40 (2017-2018) do các Trường phổ
thông gửi về sau khi kết thúc đợt thực tập vào ngày 29/04/2018.
- Thông báo và hướng dẫn cho các Cán bộ hướng dẫn đoàn sinh viên Thực tập sư phạm
Khóa 40 tranh thủ hoàn thành thủ tục thanh toán kinh phí tạm ứng với Phòng Tài vụ trong tháng
05/2018;
- Thông báo Kết quả xét chọn đề xuất Đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2019 để trình Bộ GD&ĐT.
- Công văn số 1560/BGDĐT- KHCNMT, ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Bộ GD&ĐT
v/v Giới thiệu cá nhân, tập thể, công trình sáng tạo KHCN để công bố Sách vàng sáng tạo VN 2018.
- Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ 2 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Công văn số 757/ĐHCT-TCCB, ngày 23/4/2018 về việc quy định số lượng phó trưởng bộ
môn ở các đơn vị trực tiếp đào tạo.
- Công văn số 842/ĐHCT, ngày 03/5/2018 về việc rà soát danh sách CCVC-NLĐ chuẩn bị
nhân sự tham gia công tác kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
- Công văn số 12/PTV, ngày 02/5/2018 về việc sử dụng hóa đơn điện tử làm chứng từ thanh
toán.
- Gửi Nghị quyết kết nạp đảng viên của chi bộ SP.Sinh học (3 hồ sơ) lên VP.Đảng ủy Trường.
1

- Tiếp tục 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: đặc
biệt là
+ Vòng thi tập thể: bắt đầu từ ngày 06/05/2018 đến ngày 15/05/2018;
- Cử sinh viên tham dự Lễ phát động Cuộc thi Khởi nghiệp Việt Nam Startup Wheel 2018
tại Hội trường Rùa do Phòng Công tác sinh viên sẽ tổ chức vào ngày 05/05/2018;
- Họp Đảng ủy Trường mở rộng để Sơ kết thực hiện công tác Quý I và Chương trình công
tác Quý 2/2018.
- Họp Đảng ủy và Ban chỉ đạo thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng Bộ môn.
- Hội nghị toàn thể viên chức các Bộ môn. Lấy thư giới thiệu Trưởng các Bộ môn
- Họp bàn về việc thống nhất đầu mối trong công tác đào tạo cấp chứng chỉ, đào tạo-tập huấn
ngắn hạn của Trường ĐHCT
- Tiếp Đoàn Vụ KHCN&MT MOET
- Hội nghị triển khai và tập huấn công tác kiểm định nội bộ chất lượng CTĐT năm 2018
- Khai giảng Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Giảng viên hạng II.
- Khoa đã gửi các công văn lên Trường:
+ Công văn về việc xin phép viên chức tham dự Hội thảo quốc tế tại Singapore
(Nguyễn Minh Quang).
+ Công văn về việc cử viên chức đi học tiến sĩ tại Viện ISS (Nguyễn Minh Quang).
+ Báo cáo kết quả và đề nghị khen thưởng cán bộ và sinh viên dự thi Olympic Hóa
học toàn quốc lần thứ X năm 2018.
+ Công văn đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Trưởng các Bộ môn
- Trường ra quyết định:
+ QĐ số 1194/QĐ-ĐHCT, ngày 20/4/2018 về việc cử viên chức tham dự hội thảo tại
Hà Nội (Nguyễn Thanh Hùng, Nguyễn Trung Kiên).
+ QĐ số 1202/QĐ-ĐHCT, ngày 23/4/2018 về công tác nhân sự (Nguyễn Thị Thu
Thủy).
+ QĐ số 1200/QĐ-ĐHCT, ngày 23/4/2018 về việc nâng bậc lương thường xuyên đối
với viên chức (Trần Minh Thuận, Nguyễn Thị Hồng Hạnh).
+ QĐ số 1226/QĐ-ĐHCT, ngày 23/4/2018 về việc bổ nhiệm lại viên chức (Trần Văn
Minh).
+ QĐ số 1227/QĐ-ĐHCT, ngày 23/4/2018 về việc bổ nhiệm viên chức (Lâm Quốc
Anh)
+ QĐ số 1228/QĐ-ĐHCT, ngày 23/4/2018 về việc bổ nhiệm lại viên chức (Huỳnh
Anh Huy)
+ QĐ số 1418/QĐ-ĐHCT, ngày 02/5/2018 về việc cử viên chức ra nước ngoài
(Nguyễn Minh Quang)
2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau:
- 14g30, ngày 07/5/2018, họp Cấp ủy VPK
- 15g00, ngày 07/5/2018, họp Đảng ủy Khoa
- Tiếp tục kiểm tra công tác coi thi HK 2 (2017-2018)
- Chi tiền coi thi, photo đề thi
- Sinh hoạt đầu khóa cho học viêc Cao học khóa 25 (2018-2020) vào ngày 15/5/2018
- Nhận hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn đợt tháng 6/2018
- Gửi thư mời thành viên ngồi hội đồng chấm luận văn.
- Tiếp tục nhận phiếu xét miễn điểm học phần (điểm M) từ nay đến hết ngày 10/5/2018.
2

- Dự kiến kế hoạch và thời gian để tổ chức Lễ tổng kết Thực tập sư phạm Khóa 40 năm
2018.
- Lên danh sách điểm sinh viên Thực tập sư phạm K40, hạn chót gửi về Trường là ngày
27/5/2018;
- Tổng hợp phần điểm rèn luyện của sinh viên online trong Học kỳ 2 (2017-2018), hạn chót
nhập điểm của Khoa là ngày 15/05/2018.
- Tiếp tục 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 tập thể: bắt đầu từ ngày 06/05/2018 đến ngày
15/05/2018;
3. Ý kiến của BCN Khoa:
- Thực tập sư phạm khóa 40 đã kết thúc, quý thầy cô nộp hồ sơ về VPK trong tuần này và
tuần sau Khoa tổ chức Lễ tổng kết Thực tập sư phạm vào sáng ngày 17/5/2018.
- Lịch thi học kỳ II năm học 2017-2918 Khoa đã đưa lên trang web của Khoa.
- Đoàn kiểm tra công tác coi thi học kỳ tiếp tục đi kiểm tra. 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.
- Quý thầy cô nộp bảng điểm cho cô Mừng nên in một mặt.
- Về NCKH sinh viên sẽ tổ chức vào tháng 6/2018. Hiện nay Khoa đã có mở trang web cho
sinh viên đăng ký online, các BM thông báo đến các sinh viên để biết đăng ký.
- Từ khóa 44 trở đi thiết kế chương trình theo niên chế. Các Bộ môn công bố lên mạng.
- Các BM nhắc nhở sinh viên đến liên hệ làm Luận văn không được để xe phía trước VPK,
Văn phòng Bộ môn nên gửi vào bãi.
- Các BM nhắc CVHT việc chấm điểm rèn luyện cho sinh viên hạn cuối 15/5.
- Các Bộ môn chủ động dự kiến cấp phó đơn vị. Sau khi có quyết định Trưởng Bộ môn thì
thực hiện quy trình giới thiệu Phó trưởng Bộ môn. Bộ môn từ 13 GV trở lên giới thiệu tối đa 2 Phó
BM, nếu không cần thiết thì giới thiệu 1. Riêng BM Tâm lý – Giáo dục và BM Giáo dục tiểu họcMầm non vì số lượng GV ít nên không giới thiệu phó Bộ môn.
- BM phân công quý thầy cô chấm LVTN gửi danh sách về VPK để Khoa ra quyết định.
- Các BM xem lại những vật dụng trong VP không cần thiết thì dọn bớt và xin thanh lý.
- BCN Khoa phân công công việc trong BCN như sau:
1. Ô.Nguyễn Văn Nở,
Phụ trách chung, Công tác TCCB, tài chính, NVSP
2. Ô.Trần Văn Minh,
Phụ trách Đoàn thể, phong trào, sinh viên, Trường THPT THSP
3. Ô.Huỳnh Anh Huy,
Phụ trách Đào tạo, kiểm định, CSVC-thiết bị, trang web
4. Ô.Lâm Quốc Anh,
Phụ trách HTQT, NCKH, đào tạo sau đại học
Cuộc họp kết thúc lúc 10g45 phút cùng ngày.
THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Hoàng Thị Minh Oanh

Nguyễn Văn Nở
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