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: 14 giờ 00 phút ngày 18 tháng 6 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.
- Vắng: Ô. Minh (đi học), BM GDTH-MN, BMSP.Lịch sử, BM.TL-GD
- 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:
- Quyết toán chi phí coi thi, mời giảng HK II (2017-2018)
- Thành lập Hội đồng BVLV thạc sĩ đợt tháng 6/2018
- Phối hợp Khoa SĐH chuẩn bị Lễ phát bằng tốt nghiệp cho học viên đợt 1 năm 2018 (LLPP
Văn có 4 HV),
- Giao chỉ tiêu GVHD luận văn thạc sĩ cho học viên.
- Nhắc lại thời gian kết thúc nhập điểm bậc SĐH.
- Gửi luận văn thạc sĩ cho thành viên Hội đồng.
- Gửi Phòng CTSV về việc rà soát thông tin sinh viên hết thời gian tạm nghỉ học.
- Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần học kỳ 1, năm học 2018-2019
- Gửi danh sách cập nhật nhân sự tham gia Tổ Đảm bảo chất lượng 2018
- Thư mời Hội nghị NCKH trẻ Trường ĐH Cần Thơ năm 2018
- Thông báo tuyển chọn đề tài thuộc Chương trình Tây Nam Bộ năm 2019.
- Thông báo số 1 Hội thảo Quốc tế năm 2018 "Chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản
lý giáo dục trong bối cảnh hiện nay: xu hướng Việt Nam và thế giới".
- Thơ mời v/v viết bài Tham luận HTKH "Âm nhạc dân gian Khmer Nam Bộ- Những vấn
đề lí luận và kinh nghiệm” của Trường Đại học Trà Vinh.
- Công văn số 1150/ĐHCT-QLCL, ngày 12/6/2018 về việc rà soát, kiện toàn nhân sự tham
gia Tổ ĐBCL của đơn vị.
- Họp Hội đồng xét giải thưởng NCKH sinh viên
- Khoa tổ chức trồng cây nhân ngày Môi trường thế giới 05/6/2018 tại khuôn viên Khoa.
- Tổ chức Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên Khoa SP.
- Khai giảng lớp Bồi dưỡng thăng hạng giáo viên THPT và giáo viên Tiểu học tại Kiên
Giang.
- Khoa đã gửi các công văn lên Trường:
+ Công văn về việc báo cáo viên chức học xong Thạc sĩ về nhận công tác (Võ Thị
Bích Huyền)
+ Công văn về việc thay đổi viên chức phụ trách chuyên ngành cao học PPGD Văn
và Tiếng Việt.
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+ Công văn về việc xin phép cho viên chức tham dự Hội thảo tại Thái Lan (Nguyễn
Thị Hồng Na và Trịnh Thị Hương)
+ Công văn về việc xin phép viên chức tham dự trao đổi nghiên cứu tại Thái Lan
(Lâm Quốc Anh)
+ 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 2048/QĐ-ĐHCT, ngày 04/6/2018 về việc cử viên chức ra nước ngoài (Trịnh
Thị Hương).
+ QĐ số 2049/QĐ-ĐHCT, ngày 04/6/2018 về việc cử viên chức ra nước ngoài
(Nguyễn Thị Hồng Nam)
+ QĐ số 2027/QĐ-ĐHCT, ngày 01/6/2018 về việc phân công công tác đối với viên
chức không trực tiếp đào tạo tham gia giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn tại các BM.
+ QĐ số 2135/QĐ-ĐHCT, ngày 07/6/2018 về công tác tổ chức và cán bộ (Trưởng
PTN, PTH).
+ QĐ số 2136/QĐ-ĐHCT, ngày 07/6/2018 về việc phân công nhiệm vụ công tác
(kiêm nhiệm Thư ký Trưởng BM- Nguyễn Thị Bích Phượng)
+ QĐ số 2137/QĐ-ĐHCT, ngày 07/6/2018 về việc phân công nhiệm vụ công tác
(kiêm nhiệm Thư ký Trưởng BM – Hồ Hoàng Việt).
+ QĐ số 2183/QĐ-ĐHCT, ngày 11/6/2018 về việc sắp xếp cho viên chức nghỉ trước
hưu (Nguyễn Thị Vui).
+ QĐ số 2184/QĐ-ĐHCT, ngày 11/6/2018 về việc sắp xếp cho viên chức nghỉ trước
hưu (Phan Thị Mai).
+ QĐ số 2185/QĐ-ĐHCT, ngày 11/6/2018 về việc sắp xếp cho viên chức nghỉ trước
hưu (Nguyễn Thị Ngọc Điệp).
+ QĐ số 2186/QĐ-ĐHCT, ngày 11/6/2018 về việc sắp xếp cho viên chức nghỉ trước
hưu (Lê Hồng Đức).
+ QĐ số 2187/QĐ-ĐHCT, ngày 11/6/2018 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo
hiểm xã hội (Nguyễn Thị Vui).
+ QĐ số 2188/QĐ-ĐHCT, ngày 11/6/2018 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo
hiểm xã hội (Phan Thị Mai).
+ QĐ số 2189/QĐ-ĐHCT, ngày 11/6/2018 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo
hiểm xã hội (Nguyễn Thị Ngọc Điệp).
+ QĐ số 2190/QĐ-ĐHCT, ngày 11/6/2018 về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo
hiểm xã hội (Lê Hồng Đức).
2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau:
- 7g30, ngày 18/6/2018: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi THPT QG năm 2018 cụm thi
Cần Thơ. Tại HT.Rùa
- 15g30, ngày 18/6/2018: Họp Công đoàn Khoa mở rộng.
- 13g30, ngày 19/6/2018: Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại học Đảng
bộ ĐHCT lần thứ XI (2015-2020)
- 7g30, ngày 20/6/2018: Sinh hoạt công tác coi thi THPT QG năm 2018 cụm thi Sóc Trăng.
Tại HT4, lầu 8.
- Tổng hợp bảng điểm HKII (2017-2018) gửi về Phòng Đào tạo
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- Thông báo kế hoạch thực hiện luận văn cho lớp Cao học LL&PP văn Khóa 24.
- Dự toán chi phí Hội đồng chấm luận văn đợt tháng 6/2018.
- Tổ chức Hội đồng BVLV thạc sĩ cho lớp LL&PP Toán (15HĐ) vào ngày 30/6 và 01/7 tại
phòng họp Khoa; Lớp LL&PP Văn (01HĐ)
- Ngày 23-27/6/2018: VC Khoa Sư phạm tham gia thi THPT QG năm 2018 tại Cần Thơ và
Sóc Trăng.
3. Ý kiến của BCN Khoa:
- Hội nghị NCKH trẻ của Trường ĐHCT, Khoa Sư phạm đạt được các thành tích:
* Về cán bộ trẻ: 01 giải nhất và 01 giải khuyến khích
* Về sinh viên: 02 giải nhì (nhóm sinh viên thực hiện-BM SP.Hóa và BM GDTHMN); 02 giải Khuyến khích (nhóm SV Bộ môn GD Tiểu học và Bộ môn SP.Toán học).
- Khoa phân công Ô.Huy phụ trách phần mềm khảo sát tình hình việc làm SVTN.
- Các BM lập danh sách sinh viên làm Luận văn năm 2018 (theo mẫu đã gửi) và nộp quyển
luận văn của sinh viên cho Thư viện Khoa.
- Phòng Tài chính nhắc về việc giảm trừ gia cảnh, quý thầy cô có tăng hoặc giảm đều phải
báo cáo.
- BCN Bộ môn rà soát về tiến trình phấn đấu học nâng cao trình độ của GV.
- Các Bộ môn gửi danh sách Bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, phòng ban, hạn cuối ngày
26/6/2018.
- Các Bộ môn tiến hành xét thi đua – khen thưởng.
- Trong công văn phát động phong trào của Công đoàn Trường yêu cầu quý thầy cô trong
giờ hành chánh phải mang bảng tên khi lên lớp, hội nghị, hội thảo….
- Ngày 23-27/6/2018, quý thầy cô tham gia coi thi THPT QG năm 2018 tại Cần Thơ, Hậu
Giang và Sóc Trăng.
Cuộc họp kết thúc lúc 15g10 phút cùng ngày.
THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Hoàng Thị Minh Oanh

Nguyễn Văn Nở
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