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 08 tháng 01 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.Huy (Bận)
- 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:
- Về việc đăng ký báo cáo Seminar đợt 1 năm 2018
- Thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2018.
- Hoàn thành hồ sơ thanh toán tiền coi thi.
- Chuẩn bị hồ sơ Thực tập sư phạm. Phân bổ chỉ tiêu TTSP khóa 40
- Khoa đề xuất sĩ số 40SV cho phòng 401/SP và 402/SP nhưng Phòng Đào tạo không chấp
nhận và đưa lên 50SV. Vì thế, không đủ chỗ ngồi và giải quyết bằng cách bổ sung ghế vào cho 2
phòng học trên.
- Giải quyết trường hợp trùng lịch học Thực tập Sư phạm và tăng sỉ số các nhóm học phần
đã đủ sỉ số
- Công văn số 3472/ĐHCT-ĐT, ngày 25/12/2017 v/v Xóa các lớp – học phần có sĩ số không
đủ mở lớp học kỳ 2, năm học 2017-2018.
- QĐ số 5041/QĐ-ĐHCT, ngày 26/12/2017 v/v cho phép sinh viên đi học tập nước ngoài
(Thái Lan), tự túc 02 sinh viên.
- QĐ số 5042/QĐ-ĐHCT, ngày 26/12/2017 v/v cho phép sinh viên đi học tập nước ngoài
(Thái Lan), hỗ trợ 16 sinh viên.
- QĐ số 5045/QĐ-ĐHCT, ngày 26/12/2017 v/v cấp học bổng cho phép sinh viên đi học tập
nước ngoài (Thái Lan).
- QĐ số 5060/QĐ-ĐHCT, ngày 26/12/2017 v/v cho phép sinh viên đi học tập nước ngoài
(Hàn Quốc).
- QĐ số 5061/QĐ-ĐHCT, ngày 26/12/2017 v/v cấp học bổng cho phép sinh viên đi học tập
nước ngoài (Hàn Quốc)
- QĐ số 704/QĐ-ĐHCT, ngày 26/12/2017 v/v cho phép sinh viên tạm nghỉ học (Đoàn
Nguyễn Tài Huy – SP Ngữ văn 43).
- Thông báo 3477/TB-ĐHCT, ngày 26/12/2017 v/v nghỉ Tết Dương lịch 2018.
- QĐ số 692/QĐ-ĐHCT, ngày 21/12/2017 v/v thu nhận sinh viên Dương Thái Diễm Trinh
– SP Lịch sử 40.
- QĐ số 691/QĐ-ĐHCT, ngày 21/12/2017 v/v thu nhận sinh viên Trương Nguyễn Thúy ÁiSP Vật lý-Công nghệ 39.
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- Công văn số 3498/ĐHCT-LKĐT, ngày 29/12/2017 v/v triển khai giảng dạy các lớp tuyển
sinh đợt 3 năm 2017 hệ VLVH.
- Công văn số 01/ĐHCT-ĐT, ngày 02/01/2018 v/v chuyển đổi lịch giảng dạy phục vụ kỳ thi
thăng hạng CDNN giảng viên chính năm 2017.
- QĐ số 717/QĐ-ĐHCT, ngày 29/12/2017 v/v cho phép sinh viên tạm nghỉ học (Trịnh Đình
Văn – SP Toán 38).
- QĐ số 724/QĐ-ĐHCT, ngày 29/12/2017 v/v thu nhận sinh viên Lê Thị Mộng Nhung-SP
Vật lý – công nghệ 39.
- Thông báo Tuyển chọn và đề xuất đề tài cấp Quốc gia thuộc Chương trình Khoa học Giáo dục.
- Thông báo đăng ký thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở do Sinh viên năm 2018.
- Thông báo số 1 về Hội nghị Giảng dạy Vật lý toàn quốc lần thứ IV 2018.
- Công văn số 03/PMU-VN14-P6, ngày 05/01/2018 về việc thông báo viết Thuyết minh thực
hiện chương trình NCKH của dự án ODA năm 2018.
- Công văn số 1821-CV/BTCTU ngày 27/12/2017 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về
việc thi tuyển chức danh Trưởng phòng tại các vụ đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương.
- Công văn số 964-CV/BTGTU ngày 26/12/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về
việc tuyên truyền kết quả năm APEC 2017.
- Công văn số 969-CV/BTGTU ngày 27/12/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về
việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV.
- Thư mời số 246/TB-ĐHAG v/v viết bài tham dự Hội thảo Khoa học “Đổi mới đào tạo giáo
viên đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông tổng thể”.
- Công văn số 06/ĐHCT-TCCB, ngày 02/01/2018 về việc báo cáo định kỳ 6 tháng và quản
lý viên chức đi học nước ngoài
- Thông báo về việc làm thẻ đảng đợt 03/02/2018.
- Họp đoàn sinh viên đi học tập ngắn hạn tại Thái Lan.
- Dự họp về Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên sau 01 năm tốt nghiệp
năm 2016.
- Dạy thử nghiệm học phần Giáo dục hòa nhập.
- Họp Đảng ủy Khoa mở rộng
- Khoa đã gửi các công văn lên Trường:
+ Bảng thuyết minh nhu cầu làm thêm 6 tháng đầu năm 2018.
+ Công văn về việc xin phép viên chức đi du lịch tại Bangkok (Bùi Anh Tuấn)
+ Công văn về việc báo cáo viên chức đi học Thạc sĩ tại TP.Hồ Chí Minh nhận công
tác (Ngô Ngọc Trân)
+ Công văn cử sinh viên đi học tập ngắn hạn ở Thái Lan từ ngày 10-14/01/2018
- Trường ra quyết định:
+ QĐ số 4956/QĐ-ĐHCT, ngày 21/12/2017 v/v cử viên chức tham dự hội thảo tại
Hà Nội (Lâm Quốc Anh)
+ QĐ số 4957/QĐ-ĐHCT, ngày 21/12/2017 v/v cử viên chức tham dự hội nghị tại
Hà Nội (Phạm Thị Vui)
+QĐ số 5077/QĐ-ĐHCT, ngày 27/12/2017 v/v cử viên chức ra nước ngoài (Nguyễn
Phúc Đảm)
+QĐ số 5080/QĐ-ĐHCT, ngày 27/12/2017 v/v cử viên chức ra nước ngoài (Đặng
Minh Triết).
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+QĐ số 01/QĐ-ĐHCT, ngày 02/01/2018 v/v xuất bản, in ấn và phát hành tài liệu học
tập “Thực tập Động vật có xương sống”
+QĐ số 5108/QĐ-ĐHCT, ngày 29/12/2017 v/v xuất bản, in ấn và phát hành giáo
trình “Giáo dục học”
+QĐ số 5123/QĐ-ĐHCT, ngày 29/12/2017 v/v xuất bản, in ấn và phát hành tài liệu
học tập “Lý luận dạy học đại học”
+QĐ số 5139/QĐ-ĐHCT, ngày 29/12/2017 v/v gia hạn thời gian học tập thạc sĩ (Võ
Thị Bích Huyền)
+QĐ số 5141/QĐ-ĐHCT, ngày 29/12/2017 v/v gia hạn cho cán bộ đi học tập, công
tác ở nước ngoài (Huỳnh Thị Thúy Diễm).
+QĐ số 5113/QĐ-ĐHCT, ngày 29/12/2017 v/v thu nhận viên chức đi học tập, công
tác trở về (Võ Huy Bình).
+QĐ số 5114/QĐ-ĐHCT, ngày 29/12/2017 v/v cho phép viên chức nghỉ không
hưởng lương (Võ Huy Bình).
2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau:
- Từ ngày 10-14/01/2018: 02 viên chức và đoàn sinh viên đi học tập ngắn hạn tại Thái Lan.
- Ngày 09/01/2018: Dự kỉ niệm 68 năm Ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên Việt Nam.
- Ngày 11/01/2018: Họp xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt 4 năm 2017.
- 7g30, ngày 19/01/2018: Hội nghị Đảng bộ giữa nhiệm kỳ, tại Hội trường 4, lầu 8. Tất cả
đảng viên tham dự.
- Công bố chỉ tiêu Thực tập sư phạm và chuẩn bị các tài liệu TTSP.
3. Ý kiến của BCN Khoa:
* Nhắc:

- Thông tin đề tài NCKH – BCN Bộ môn theo dõi để nhắc nhở quý thầy cô .
- Quý thầy cô có tên trong danh kê khai tài sản phải nộp gấp bản kê khai trước ngày
12/01/2018.
- CVHT cần sinh hoạt với sinh viên, hiện nay có rất nhiều sinh viên về xin tiền nhà học ngoại
khóa khiến phụ khuynh phản ánh. CVHT cần theo dõi và sinh hoạt với sinh viên. Trường không có
thu tiền học ngoại khóa và sinh viên cần phải giải thích rõ cho gia đình.
- Về công tác thực tế - thực tập: Tổ chức đưa SV đi xa, nhất là đi xuyên Việt, sinh viên phải
đóng rất nhiều tiền (BM SP Địa lí), BCN Bộ môn cần công khai minh bạch phần đóng góp thêm
của SV. Cần tổ chức 2 phương án: (i) SV có điều kiện tài chính và tự nguyện tham gia; (ii) sinh
viên không thể tham gia thì tổ chức hình thức thích hợp để SV có điều kiện hoàn thành học phần
này. Các Bộ môn có kế hoạch, thuyết minh rõ. Sinh viên đi thực tập-thực tế nên mua bảo hiểm.
- Các BM SP Toán, Lý, Hóa có tổ chức bồi dưỡng SV tham gia thi Olympic, khi làm kế
hoạch chú ý thời gian bồi dưỡng thật hợp lí.
- Trường có ý kiến về kinh phí tổ chức KT, TTSP; có ý kiến về khâu tổ chức thăm đoàn
KTSP và TTSP. Khoa sẽ họp Hội đồng Khoa và các đơn vị có tham gia đào tạo GV trao đổi, thống
nhất.
- Sắp tới Trường sẽ có phần mềm phân hệ quản lí giảng viên, quản lí giờ lên lớp cũng như
việc phân công giảng dạy, nhất là những học phần đại cương.
- Các BM cử 01 viên chức theo dõi quản lý viên chức đi học. Hạn cuối các BM gửi báo cáo
và tổng hợp báo cáo 6 tháng định kỳ của viên chức đi học.
- Hạn cuối nhập điểm sau đại học ngày 15/01/2018.
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- Công đoàn thông báo thời gian khám sức khỏe từ ngày 08/01/2018 đến 20/01/2018.
- Đoàn Khoa thi tuyên truyền phòng chống Ma túy và ATGT đạt giải ba toàn đoàn và giải
nhất cổ vũ.
Cuộc họp kết thúc lúc 10g30 phút cùng ngày.
THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Nở

Hoàng Thị Minh Oanh
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