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 21 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:
- 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)
- Tiếp tục nhận phiếu xét miễn điểm học phần (điểm M) từ nay đến hết ngày 10/5/2018.
- Tổng hợp phần điểm rèn luyện của sinh viên online trong Học kỳ 2 (2017-2018)
- Thông báo về việc khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm Y tế Trường.
- Công văn về việc đề nghị xử lý sinh viên vi phạm Nội quy Nhà Trường.
- Quyết định về việc xóa tên sinh viên hệ Vừa làm vừa học.
- Công văn về việc xóa các lớp học phần có sĩ số không đủ mở lớp học kỳ 3, 2017-2018.
- Phân công giảng dạy HK 1 (2018-2019) bậc thạc sĩ
- Nhận hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn đợt tháng 6/2018
- Gửi thư mời giáo viên tham gia Hội đồng chấm LV cho lớp LL&PP Toán
- Kết thúc công tác giám sát coi thi HK 2, gửi biên bản thực hiện giám sát về BM.
- Hoàn thành nhập điểm online cho sinh viên Thực tập sư phạm K40;
- Khoa tổng hợp phần điểm rèn luyện của sinh viên online trong Học kỳ 2 (2017-2018),
hạn chót nhập điểm của Khoa là ngày 17/05/2018.
- Gửi công văn công nhận điểm M cho phòng Đào tạo.
- Hoàn thành 48 hồ sơ của sinh viên đăng ký học lớp sĩ quan dự bị năm 2018
- Triển khai Giải thưởng Sáng tạo xanh lần thứ 2 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Tham gia Hội nghị Khoa học Trẻ Trường ĐHCT năm 2018.
- Công văn về việc Mời tham gia phản biện cho Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây
Nguyên.
- Đã hoàn chỉnh gắn màn cửa cho tòa nhà Trung tâm phát triển kỹ năng Sư phạm
- Đã hoàn thành việc sửa chữa nhỏ về đèn quạt, máy lạnh cho văn phòng và các Bộ môn,
Phòng thí nghiệm …
- Triển khai thực hiện Báo cáo số liệu về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo
- Quyết định kết nạp đảng viên của Chi bộ SP.Sinh (3 QĐ), Chi bộ SP.Lịch sử (01 QĐ)
- Gửi 3 hồ sơ kết nạp đảng viên của chi bộ SP.Lịch sử
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- 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;
- Công văn số 23/BTG-CĐ, ngày 04/5/2018 về việc ngăn chặn truyền đạo trái phép.
- Kế hoạch đánh giá phân loại, viên chức và xét thi đua khen thưởng năm học 2017-2018.

-

Kế hoạch số 943/KH-ĐHCT ngày 15/5/2018 về việc xét tặng Kỷ niệm chương "vì Sự
nghiệp Giáo dục" năm 2018.
- Chỉ thị của Bộ GD&ĐT Về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà
giáo.
- Tổ chức Lễ tổng kết Thực tập sư phạm Khóa 40 năm 2018.
- Dự họp phiên họp thứ 2 của Hội đồng Trường ĐHCT.
- Chào mừng kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ 19/5; Lễ công bố QĐ và trao Giấy chức nhận kiểm
định chất lượng cho Trường ĐHCT, QĐ thành lập Hội đồng Trường và bổ nhiệm Chủ tịch HĐT,
QĐ bổ nhiệm Phó Hiệu Trưởng Trường; QĐ công nhận đạt chuẩn và bổ nhiệm chức danh GS,
PGS.
- Khoa đã gửi các công văn lên Trường:
+ Công văn đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại Chánh văn phòng và Giám đốc Trung
tâm Bồi dưỡng NVSP.
+ Công văn về việc báo cáo kết quả & đề nghị khen thưởng cán bộ và sinh viên dự
thi Olympic Toán học toàn quốc lần thứ XXVI năm 2018.
+ Công văn về việc báo cáo kết quả và đề nghị khen thưởng cán bộ và sinh viên dự
thi Olympic Vật lý toàn quốc lần thứ XXI năm 2018.
+ Công văn về việc xin phép viên chức tham dự Hội thảo khoa học tại Đà Nẵng
(Phạm Đức Thuận)
- Trường ra quyết định:
+ QĐ số 1458/QĐ-ĐHCT, ngày 04/5/2018 về việc khen thưởng sinh viên (đạt thành
tích trong kỳ thi Olympic Hóa học)
+ QĐ số 1458/QĐ-ĐHCT, ngày 04/5/2018 về việc khen thưởng cán bộ (đã có thành
tích xuất sắc trong việc hướng dẫn sinh viên tham gia dự kỳ thi Olympic Hóa học).
+ QĐ số 82/QĐ-KSP, ngày 09/5/2018 về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn tốt
nghiệp, tiểu luận tốt nghiệp hệ đại học chính quy năm học 2017-2018.
+ QĐ số 1522/QĐ-ĐHCT, ngày 07/5/2018 về công tác nhân sự (thôi giữ chức vụ do
hết nhiệm kỳ).
+ QĐ số 1523/QĐ-ĐHCT, ngày 07/5/2018 về việc bổ nhiệm viên chức (Nguyễn
Trung Kiên - Trưởng BM SP.Toán)
+ QĐ số 1524/QĐ-ĐHCT, ngày 07/5/2018 về việc bổ nhiệm viên chức (Vũ Thanh
Trà – Trưởng BMSP.Vật lý)
+ QĐ số 1525/QĐ-ĐHCT, ngày 07/5/2018 về việc bổ nhiệm viên chức (Trần
Lương-Trưởng BM.Tâm lý-Giáo dục).
+ QĐ số 1526/QĐ-ĐHCT, ngày 07/5/2018 về việc bổ nhiệm viên chức (Nguyễn
Thị Hồng Hạnh-Trưởng BMSP.Ngữ văn)
+ QĐ số 1527/QĐ-ĐHCT, ngày 07/5/2018 về việc bổ nhiệm viên chức (Đặng Minh
Quân – Trưởng BMSP.Sinh học)
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+ QĐ số 1528/QĐ-ĐHCT, ngày 07/5/2018 về việc bổ nhiệm viên chức (Nguyễn
Phúc Đảm – Trưởng BMSP.Hóa học)
+ QĐ số 1529/QĐ-ĐHCT, ngày 07/5/2018 về việc bổ nhiệm viên chức (Trịnh Thị
Hương – Q.Trưởng BM.GDTH-MN)
+ QĐ số 1530/QĐ-ĐHCT, ngày 07/5/2018 về việc bổ nhiệm viên chức (Lê Văn
Nhương – Q.Trưởng BMSP.Địa lý)
+ QĐ số 1531/QĐ-ĐHCT, ngày 07/5/2018 về việc bổ nhiệm viên chức (Trần Minh
Thuận – Q.Trưởng BMSP.Lịch sử).
+ QĐ số 1582/QĐ-ĐHCT, ngày 10/5/2018 về việc bổ nhiệm lại viên chức (Nguyễn
văn Nở - kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm BDNVSP)
+ QĐ số 1596/QĐ-ĐHCT, ngày 10/5/2018 về việc bổ nhiệm lại viên chức (Hoàng
Thị Minh Oanh – Chánh văn phòng Khoa).
+ QĐ số 1593/QĐ-ĐHCT, ngày 10/5/2018 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo
sư (Trần Văn Minh, Vũ Thanh Trà, Nguyễn Thanh Tùng).
+ QĐ số 1691/QĐ-ĐHCT, ngày 15/5/2018 về việc khen thưởng sinh viên (đạt thành
tích trong kỳ thi Olympic Toán học)
+ QĐ số 1692/QĐ-ĐHCT, ngày 15/5/2018 về việc khen thưởng cán bộ (đã có thành
tích xuất sắc trong việc hướng dẫn sinh viên tham gia dự kỳ thi Olympic Toán học).
2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau:
- 10g30, ngày 21/5/2018: họp Hội đồng Khoa
- 9g00, ngày 22/5/2018: Trung tâm BDNVSP làm việc với Trường Trung cấp KT-KT
Công đoàn Tiền Giang.
- 8g00, ngày 23/5/2018: họp Ban tổ chức và Ban chuyên môn Hội nghị NCKH sinh viên
Khoa Sư phạm.
- 13g30, ngày 23/5/2018: họp về công tác PCCC Trường
- 7g30, ngày 24/5/2015: dự Lễ tổng kết năm học 2017-2018 của Trường THPT Thực hành
Sư phạm.
- Nhận hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt tháng 6/2018
- Gửi thư mời thành viên ngồi hội đồng chấm luận văn.
- Hạn cuối nhập điểm học phần 27/5/2018
- Kiểm tra và sửa chữa toàn bộ máy chiếu, TV bên nhà học C2 và Trung tâm Phát triển Kỹ
năng Sư phạm để chuẩn bị cho HK Hè năm 2017-2018.
3. Ý kiến của BCN Khoa:
- Các BM kiểm tra lại những tài sản không cần thiết đề nghị thanh lý.
- CVHT tiếp tục nhập điểm rèn luyện online cho sinh viên
- Hội nghị NCKH sinh viên các Bộ môn xếp bài theo thứ tự ưu tiên và gửi về VPK (Ô.Tài)
- Lễ Tổng kết Thực tập sư phạm khóa 40 vừa qua các BM đi dự rất ít, BCN Bộ môn chú ý
phân công viên chức tham dự.
- Về nhân sự Phó Trưởng BM Khoa đã gửi lên Trường, sau khi có quyết định Phó Trưởng
BM các BM cử Tổ trưởng chuyên ngành. Danh sách dự kiến đề cử Tổ trưởng chuyên ngành BM
nên gửi lên Khoa trước, sau khi có ý kiến của Trưởng Khoa và Đảng ủy Khoa thì mới đề cử chính
thức.
- Các BM chú ý xét nâng bậc lương trước thời hạn và nâng lương thường xuyên đọc kỹ
văn bản hướng dẫn.
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- Tổ bảo vệ Trường và công tác PCCC chuyển qua phòng Công tác chính trị quản lý.
- Ngày 05/6/2018 Trường tổ chức trồng cây nhân ngày môi trường.
- Sau khi có quyết định nhân sự BCN Bộ môn, BM cập nhật lên trang web của BM và
phân công nhiệm vụ trong BCN Bộ môn.
Cuộc họp kết thúc lúc 10g45 phút cùng ngày.
THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Hoàng Thị Minh Oanh

Nguyễn Văn Nở
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