
1 

 

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 04 tháng 06 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:   

- Nhận hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn đợt tháng 6/2018 

- Gửi thư mời thành viên ngồi hội đồng chấm luận văn thạc sĩ. 

- Kiểm tra và sửa chữa toàn bộ máy chiếu, TV nhà học C2 và Trung tâm Phát triển Kỹ 

năng Sư phạm để chuẩn bị cho HK Hè năm 2017-2018. 

- Công văn số 15/QLCL, ngày 28/5/2018 về việc tập huấn sử dụng chức năng nhập dữ liệu 

khảo sát tình hình việc làm trực tuyến năm 2018. 

- Gửi công văn báo cáo rà soát thông tin sinh viên hết thời gian tạm nghỉ học cho P.CTSV 

- Xử lý các trường hợp sinh viên học trễ hạn về việc xét học phần tương đương để tốt 

nghiệp đúng tiến độ. 

- Gửi bảng phân công giảng dạy SĐH HK I (2018-2019) 
- Tập hợp và gửi lên PĐT các trường hợp điểm I. 
- Khoa đã hoàn thành việc nhập điểm. 

- Góp ý dự thảo quy chế xét chọn tôn vinh trí thức KHCN TPCT. 

- Kế hoạch báo cáo seminar của các đơn vị 6 tháng cuối năm 2018. 

- CV số 58/QBĐ-HDDQL, ngày 04/4/2018 v/v Triển khai giải thưởng Bài Nghiên cứu 

Biển Đông năm 2018 

- Cử đại biểu của BCH Đoàn khoa tham dự Đại hội của Hội sinh viên Trường ĐHCT tổ 

chức vào lúc 7h30 ngày 03/6/2018. 

- Công văn số 14/TB-TV, ngày 22/5/2018 về việc mã số thuế cá nhân, đăng ký và kết thúc 

người phụ thuộc năm 2018. 

- Họp Hội đồng Khoa 

- Trung tâm BDNVSP làm việc với Trường Trung cấp KT-KT Công đoàn Tiền Giang. 

- Họp về công tác PCCC Trường. 

- Dự Lễ tổng kết năm học 2017-2018 của Trường THPT Thực hành Sư phạm. 

- Dự hướng dẫn thủ tục thanh toán kinh phí qua Phòng Tài chính 

- Khai giảng lớp Bồi dưỡng thăng hạng giáo viên tại Tiền Giang 

 

- Khoa đã gửi các công văn lên Trường: 

  + Công văn về việc báo cáo viên chức ddi học Tiến sĩ về nhận công tác (Huỳnh Thị 

Thúy Diễm). 



2 

 

  + Công văn về việc xin phép cho viên chức đi du lịch nước ngoài (Huỳnh Thị Thúy 

Diễm) 

  + Công văn về việc xin phép cho viên chức tham dự Hội thảo quốc tế (Đinh Minh 

Quang) 

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

(Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Hải Yến) 

  + Danh sách viên chức tham gia Tổ PCCC tại đơn vị và Đội PCCC Trường. 

  + Danh sách viên chức tham gia Trung đội Tự vệ Trường 

  + Danh sách cơ quan an toàn về an ninh trật tự. 

  + Công văn về việc đề cử Tổ trưởng chuyên ngành và Trưởng PTN 

 + Biên bản họp xét nâng lương năm 2018 

 

- Trường ra quyết định: 

  + QĐ số 1787/QĐ-ĐHCT, ngày 18/5/2018 về công tác nhân sự (thôi giữ chức vụ do 

hết nhiệm kỳ. 

  + QĐ số 1788/QĐ-ĐHCT, ngày 18/5/2018 về việc bổ nhiệm lại viên chức (Nguyễn 

Hoàng Xinh) 

  + QĐ số 1789/QĐ-ĐHCT, ngày 18/5/2018 về việc bổ nhiệm viên chức (Lê Phương 

Thảo) 

  + QĐ số 1790/QĐ-ĐHCT, ngày 18/5/2018 về việc bổ nhiệm lại viên chức (Dương 

Quốc Chánh Tín). 

  + QĐ số 1791/QĐ-ĐHCT, ngày 18/5/2018 về việc bổ nhiệm viên chức (Đỗ Thị 

Phương Thảo). 

  + QĐ số 1792/QĐ-ĐHCT, ngày 18/5/2018 về việc bổ nhiệm lại viên chức (Trần 

Thị Nâu). 

  + QĐ số 1793/QĐ-ĐHCT, ngày 18/5/2018 về việc bổ nhiệm viên chức (Nguyễn 

Thụy Thùy Dương). 

  + QĐ số 1794/QĐ-ĐHCT, ngày 18/5/2018 về việc bổ nhiệm viên chức (Ngô Quốc 

Luân). 

  + QĐ số 1795/QĐ-ĐHCT, ngày 18/5/2018 về việc bổ nhiệm viên chức (Nguyễn 

Thị Tuyết Nhung) 

  + QĐ số 1796/QĐ-ĐHCT, ngày 18/5/2018 về việc bổ nhiệm viên chức (Huỳnh Thị 

Thúy Diễm) 

  + QĐ số 1797/QĐ-ĐHCT, ngày 18/5/2018 về việc bổ nhiệm viên chức (Phạm Đức 

Thuận) 

  + QĐ số 1798/QĐ-ĐHCT, ngày 18/5/2018 về việc bổ nhiệm viên chức (Lê Văn 

Hiệu)  + QĐ số 1802/QĐ-ĐHCT, ngày 18/5/2018 về việc cử viên chức tham dự hội thảo 

tại Đà Nẵng). 

  + QĐ số 1843/QĐ-ĐHCT, ngày 23/5/2018 về việc cho phép viên chức ra nước 

ngoài (Nguyễn Thị Vui) 

  + QĐ số 1863/QĐ-ĐHCT, ngày 24/5/2018 về việc bổ nhiệm lại viên chức (Trần 

Hữu Tài – Phó CVP) 

  + QĐ số 1864/QĐ-ĐHCT, ngày 24/5/2018 về việc bổ nhiệm lại viên chức (Hồ Thị 

Thu Hồ-Phó GĐ TTBDNVSP) 

  + QĐ số 1887/QĐ-ĐHCT, ngày 25/5/2018 về việc xuất bản, in ấn và phát hành tài 

liệu học tập (Phạm Đức Thuận)  
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  + QĐ số 1891/QĐ-ĐHCT, ngày 25/5/2018 về việc thành lập Hội đồng Khoa Khoa 

Sư phạm nhiệm kỳ 2017-2022. 

  + QĐ số 1707/QĐ-ĐHCT, ngày 16/5/2018 Ban hành Quý chế phối hợp công tác 

giữa BGH với BCH Công đoàn Trường ĐHCT. 

  + QĐ số 1939/QĐ-ĐHCT, ngày 29/5/2018 về việc thu nhận viên chức đi học tập, 

công tác trở về (Huỳnh Thị Thúy Diễm). 

  + QĐ số 1940/QĐ-ĐHCT, ngày 29/5/2018 về việc cử viên chức ra nước ngoài 

(Nguyễn Minh Quang) 

  + QĐ số 1941/QĐ-ĐHCT, ngày 29/5/2018 về việc cử viên chức ra nước ngoài 

(Huỳnh Thị Thúy Diễm) 

  + QĐ số 1942/QĐ-ĐHCT, ngày 29/5/2018 về việc cử viên chức ra nước ngoài 

(Đinh Minh Quang) 

  + QĐ số 1982/QĐ-ĐHCT, ngày 31/5/2018 về việc cử viên chức ra nước ngoài 

(Nguyễn Hải Yến)  

 

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

- 14g00, ngày 04/6/2018: Họp Hội đồng xét giải thưởng Khoa học sinh viên 

- 7h30, ngày 05/6/2018: Khoa tổ chức trồng cây nhân ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 

tại Khuôn viên Khoa.  

- 8g30, ngày 05/6/2018: Họp Hội đồng xét giải thưởng Khoa học sinh viên ngành Toán. 

- 7g30, ngày 06/06/2018: Tổ chức Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên Khoa SP.  

- Ngày 07/6/2018: Khai giảng lớp Bồi dưỡng thăng hạng giáo viên THPT và giáo viên 

Tiểu học tại Kiên Giang. 

- Ngày 06-8/6/2018: Tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Thực hành Sư phạm 

- Ngày 10/6/2018 : Hội nghị NCKH sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, tại Hội trường 

Khoa. 

- Quyết toán chi phí coi thi, mời giảng HK II (2017-2018) 
- Thành lập Hội đồng BVLV đợt tháng 6/2018 
- Phối hợp Khoa SĐH chuẩn bị Lễ phát bằng tốt nghiệp cho học viên đợt 1 năm 2018 

(LLPP Văn và tiếng Việt có 4 HV), 
- Giao chỉ tiêu GVHD luận văn cho học viên 
- Nhắc lại thời gian kết thúc nhập điểm bậc SĐH. 
- Gửi luận văn cho thành viên Hội đồng 

- Dự kiến ngày 14/6/2018, Hội nghị NCKH trẻ Trường ĐHCT năm 2018. 

- 8g00, ngày 17/6/2018, Trường ĐHCT phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 4 tổ chức 

tuyên truyền về biển đảo và pháp luật cho viên chức và SV Trường ĐHCT. 

- Công đoàn Trường tổ chức Câu lạc bộ nữ công, đồng thời tư vấn khám sức khỏe cho nữ 

VCNLĐ. 

 

3. Ý kiến của BCN Khoa: 

 - Đăng ký gửi bài báo cáo seminar 6 tháng cuối năm hạn cuối nộp về VPK ngày 

28/6/2018. 

 - Hội nghị NCKH sinh viên, ban biên soạn nhận được 77 báo cáo, hội nghị sẽ chia thành 2 

nhóm báo cáo. Nhóm KHTN báo cáo tại Hội trường Khoa SP, nhóm KHXH báo cáo tại Phòng 

họp Khoa. 
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 - Tổ PCCC của Khoa gồm 11 thành viên, cử ông Phạm Văn Tài làm tổ trưởng, ông Trần 

Ngọc Đạt làm tổ phó. 

 - Các Bộ môn nên cập nhật trang web Bộ môn. 

 - Trường đang kiểm tra lại công tác đánh giá học phần của những học phần đại cương và 

sẽ tổ chức thi chung toàn trường, hình thức thi trắc nghiệm. 

 - Khoa sẽ ra quy định việc in sao đề thi, sẽ quy về một mối để đảm bảo tính bảo mật. 

 - Về việc chấm điểm thi học kỳ có những môn của ngành SP Hóa học điểm rất thấp và kéo 

dài trong nhiều năm, Ban Giám hiệu yêu cầu Khoa giải quyết dứt điểm tình trạng này. 

 - Theo yêu cầu của Trường mỗi học phần phải có ít nhất 2 giảng viên đảm nhận. Các Bộ 

môn xem lại những học phần nào chưa đủ 2 giảng viên đảm nhận học phần thì phân công cho đủ. 

 - Các Bộ môn rà soát lại quy định tiến trình phấn đấu học nâng cao trình độ của giảng viên 

theo quyết định số 5870/QĐ-ĐHCT ngày 17/12/2013. 

  

 Cuộc họp kết thúc lúc 10g50 phút cùng ngày. 

     

THƯ KÝ CHỦ TỌA 

  
 

 

 

 

Hoàng Thị Minh Oanh 

 

 

 

Nguyễn Văn Nở 

 


