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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 00 phút ngày 31 tháng 7 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: BMSP. Hóa học 

 

Nội dung: 

1. Trong hai tuần qua, Khoa đã thực hiện các công tác và tiếp nhận, triển khai các văn bản sau 

đây:   

- Giải quyết các trường hợp điểm M cho HK hè năm 2017-2018, hạn cuối nộp cho Khoa 

09/07/2018 

- Rà soát danh sách dự kiến tốt nghiệp năm học 2017 -2018 và xét đề nghị khen thưởng sinh 

viên trong buổi lễ Lễ trao bằng Tốt nghiệp năm 2018. 

- Chi tiền coi thi HK hè 2017-2018. Hạn cuối 13/7/2018. 
- Phát quyết định tốt nghiệp cho SV khóa 40 từ 03-06/7/2018. 
- Gửi hồ sơ xét tốt nghiệp cho học viên Khóa 21 (bảo vệ trễ hạn) 
- Thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn đợt tháng 8 năm 2018. 

- Công văn số 348/CTSV về việc nộp bổ sung hồ sơ miễn, giảm học phí của sinh viên. 

- QĐ số 2975/QĐ-ĐHCT, ngày 12/7/2018 về việc cho phép sinh viên đi học tập ở nước 

ngoài (Nguyễn Mai Thanh-Tiểu học K41) 

- QĐ số 2974/QĐ-ĐHCT, ngày 12/7/2018 về việc cho phép sinh viên đi học tập ở nước 

ngoài (Trần Mỹ Hạnh Duyên-Tiểu học K41). 

- QĐ số 2973/QĐ-ĐHCT, ngày 12/7/2018 về việc cấp học bổng cho sinh viên đi học tập ở 

nước ngoài (Trần Mỹ Hạnh Duyên-Tiểu học K41) 

- QĐ số 2863/QĐ-ĐHCT, ngày 06/7/2018 về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp thủ 

khoa toàn khóa học 2014-2018. 

- QĐ số 2864QĐ-ĐHCT, ngày 06/7/2018 về việc tặng Giấy khen sinh viên tốt nghiệp. 

- Công văn của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền về 

Luật An ninh mạng. 

-  Báo cáo của Thành ủy Cần Thơ về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-

NQ/TW ngày 02/02/2008 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) "Về nâng cao năng lực lãnh đạo, 

sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên". 

- Công văn về việc mời phối hợp cộng tác trong hoạt động truyền thông của Tạp chí An toàn Thông 

tin 

 - Quy chế làm việc của Ban Giám hiệu NK 2017-2022. 

 - Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh Hậu Giang 

2018. 
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- Khoa đã gửi các công văn lên Trường: 

  + Công văn về việc xin phép viên chức đi thực tập sinh tại Bỉ (Nguyễn Phúc Đảm) 

  + Bảng thuyết minh nhu cầu làm thêm 6 tháng cuối năm 2018. 

  + Công văn về việc xin phép viên chức đi du lịch nước ngoài (Phạm Đức Thuận) 

  + Công văn về việc xin phép cho sinh viên Bộ môn GDTHMN Khóa 41 đi học tập 

ngắn hạn ở nước ngoài. 

  + Công văn về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp năm 2018. 

  + Công văn về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh Phó 

Giáo sư. 

  + Công văn về việc kiêm thư ký Bộ môn GDTH-MN. 

  + Gửi hồ sơ đề nghị xét thi đua – khen thưởng. 

  + Tổng hợp báo cáo định kỳ 6 tháng của viên chức học tập dài hạn ở nước ngoài. 

  + Công văn về việc xin phép cho viên chức tham dự Hội nghị (Đặng Minh Triết, Vũ 

Thanh Trà). 

  + Công văn về việc viên chức xin gia hạn thời gian học tập (Phan Hoàng Linh). 

 

- Trường ra quyết định: 

  + QĐ số 2909/QĐ-ĐHCT, ngày 09/7/2018 về việc cho phép viên chức ra nước ngoài 

(Phạm Đức Thuận). 

 + QĐ số 2882/QĐ-ĐHCT, ngày 09/7/2018 về việc cho phép viên chức đi nước ngoài 

(CĐ Trường tổ chức tham quan, du lịch tại Thái Lan) 

  + QĐ số 2679/QĐ-ĐHCT, ngày 06/7/2018 về việc cử viên chức ra nước ngoài 

(Nguyễn Phúc Đảm) 

  + QĐ số 2979/QĐ-ĐHCT, ngày 12/7/2018 về việc phân công nhiệm vụ công tác (Lữ 

Hùng Minh). 

  + QĐ số 3029/QĐ-ĐHCT, ngày 13/7/2018 về việc gia hạn thời gian học tập Tiến sĩ 

(Phan Hoàng Linh). 

 

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

- 7g30, ngày 01/8/2018: Rà soát công tác cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới. 

 - 7g30, ngày 02/8/2018: Khai giảng lớp CBQL khoa, phòng, bộ môn 

 - 7g30, ngày 03/8/2018: Sinh hoạt đầu năm học cho các khóa sinh viên Khoa Sư phạm (K40, 

K41, K42, K43) 

 - 8g00, ngày 03/8/2018: Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 và phát giấy báo trúng tuyển vào 

ĐH cho HS xét tuyển thẳng. 

- Kiểm tra và bảo trì thiết bị máy chiếu, tivi, đèn quạt, bàn ghế ...của nhà học C2, Giảng 

đường KSP, nhà học Khoa Sư phạm để chuẩn bị đón năm học mới 2018 – 2019. 

- Giải quyết các trường hợp điểm M cho HK hè năm 2017-2018, nộp cho Phòng Đào tạo 

vào ngày 30/7/2018. 

- Thông báo sinh viên nhận giấy khen cho sinh viên Khóa 40 (gặp thầy Đạt). 

- Kết hợp với Trung tâm BD Nghiệp vụ Sư phạm di dời văn phòng làm việc qua tòa nhà 

Trung tâm phát triển Kĩ năng Sư phạm. 

- Gửi hồ sơ xét tốt nghiệp cho học viên cao học lớp LL&PP Toán bảo vệ đợt tháng 6/2018. 
- Thành lập Hội đồng bảo vệ đề cương cho lớp LL&PP dạy học Văn và tiếng Việt khóa 24. 
- Thành lập Hội đồng bảo vệ luận văn đợt tháng 8/2018. 
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- Phát bảng điểm tốt nghiệp cho sinh viên. 

 

3. Ý kiến của BCN Khoa: 

 - Các Bộ môn lên Kế hoạch và định hướng hoạt động của Bộ môn từ nay đến năm 2022, hạn 

cuối gửi về VPK (Cô Oanh) ngày 10/8/2018. 

 - Từ học kỳ này Trường sẽ kiểm tra giờ lên lớp của giảng viên, quý thầy cô bận công tác 

hoặc đi Hội nghị, Hội thảo thì báo lại Bộ môn và nhân viên quản lý nhà học. Bên cạnh đó Trường 

cũng kiểm tra giờ làm việc của các chuyên viên. 

 - Trường đã ra QĐ giải thể các Tổ chuyên môn, Tổ chuyên ngành thuộc các Bộ môn. Khoa 

đề nghị các BM nên duy trì tổ chuyên ngành và phân công thành viên trong BCN Bộ môn phụ trách 

các tổ trên. 

 - Chương trình khung Khóa 44 sẽ được thiết kế học theo niên chế. Sáng thứ hai tuần sau 

(ngày 06/8/2018) sẽ họp, mời quý thầy cô phụ trách đào tạo của từng BM tham dự họp. 

 - Thầy Huy chỉ đạo công tác kiểm định chương trình SP Toán học. 

 - Ngày 03/8/2018, Khoa sinh hoạt đầu năm học cho sinh viên các khóa từ khóa 40 đến khóa 

43. Đề nghị CVHT tham dự đầy đủ cùng với sinh viên của lớp cố vấn. 
  

 Cuộc họp kết thúc lúc 10g25 phút cùng ngày. 

     

THƯ KÝ CHỦ TỌA 

  
 

 

 

 

 

Hoàng Thị Minh Oanh 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nở 

 


