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Nội dung:
1. Trong hai tuần qua, Khoa đã thực hiện các công tác sau đây:
- Công văn số 2104/ĐHCT-ĐT, ngày 13/7/2017 v/v xóa các lớp-học phần có sĩ số không đủ
mở lớp học kỳ 1, năm học 2017-2018.
- QĐ số 2519/QĐ-ĐHCT, ngày 28/7/2017 về Ban hành Quy định về tổ chức Lễ trao bằng
tốt nghiệp của Trường ĐHCT.
- Công văn ngày 28/7/2017 Quy định v/v thu, chi phí tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp.
- Phát bảng điểm tốt nghiệp cho SV
- Gởi Hồ sơ xét tốt nghiệp cho HV bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt tháng 6 năm 2017
- Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2017 cho SV
- Gởi Khoa Sau Đại học CV đề nghị thành lập Hội đồng chấm luận văn đợt tháng 8 năm
2017.
- Quyết toán chi phí mời giảng, coi thi HK II, III năm 2016-2017 và quyết toán chi phí Hội
đồng chấm luận văn đợt tháng 6/2017.
- Giải quyết những trường hợp mở nhóm học phần, tăng sỉ số với nhóm học phần đã đủ.
- Gởi danh sách khen thưởng cho P.CTSV và phòng CTSV đã ra quyết định khen thưởng
cho 11 SV thủ khoa ngành, 320 SV tốt nghiệp xuất sắc và giỏi
- Công bố Danh mục báo cáo CĐKH seminar đợt 2 năm 2017.
- Thực hiện tổng kiểm tra hệ thống đèn quạt, nhà vệ sinh của nhà học C2 và khu hành chính
để chuẩn bị đón năm học mới.
- Đã thực hiện gắn máy chiếu cho Hội trường Khoa, sẽ gắn bảng nội quy vào tuần tới.
- Hoàn thành xong 3 phòng tập giảng tạm thời để kịp dạy học kì I năm 2017-2018.
- Gửi danh sách thay đổi Cấp ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 cho Phòng Tài vụ.
- Thông báo về việc học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (Khóa XII)
- Báo cáo số 129-BC/BTCTU ngày 18/7/2017 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về báo
cáo tổng kết đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017-2020.
- Báo cáo số 201-BC/BTGTU ngày 25/7/2017 của Thành ủy Cần Thơ về Tổng kết 10 năm
thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp
tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.
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- Thư mời của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ về việc Dự Hội nghị sơ kết công tác 6
tháng đầu năm 2017 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.
- Quyết định số 905-QĐ/BTCTU ngày 16/6/2017 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về
việc ban hành quy chế bảo vệ bí mật nhà nước.
- Công văn số 713-CV/TU ngày 01/8/2017 của Thành ủy Cần Thơ về việc hưởng ứng Cuộc
thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ 2.
- Quyết định thành lập tổ rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo.
- Quyết định thành lập nhóm phụ trách trang web Khoa Sư phạm.
- Thông báo - Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại buổi làm việc với Hội Cựu giáo
chức Việt Nam.
- Thông báo Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để báo cáo BGD&ĐT.
- Khoa đã gửi các công văn lên Trường:
+ Công văn v/v sắp xếp lại bảo vệ 3 đơn vị và đề nghị kí hợp đồng đối với bảo vệ làm
việc ngoài giờ.
+ Báo cáo định kỳ 6 tháng đầu năm của giảng viên đi học SĐH.
+ Công văn v/v xin phép viên chức đi tham dự tập huấn “Xây dựng các bài học có
nhạy cảm giới và các hoạt động giáo dục trong và ngoài trường”.
+ Danh sách giảng viên đăng ký tham gia lớp Bồi dưỡng thăng hạng I, II, III.
- Trường đã ra Quyết định :
+ QĐ số 2438/QĐ-ĐHCT, ngày 14/7/2017 v/v cho phép viên chức ra nước ngoài
(Bùi Anh Tuấn).
+ QĐ số 2455/QĐ-ĐHCT, ngày 25/7/2017 v/v chi trả tiền trợ cấp chính sách về hưu
trước tuổi đợt 2 năm 2017 theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về
chính sách tinh giản biên chế (Lê Đình Bích).
+ QĐ số 2458/QĐ-ĐHCT, ngày 25/7/2017 v/v nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ
theo chính sách tinh giản biên chế (Lê Đình Bích).
+ Công văn số 1030/NGCBQLGD-CSNGCB, ngày 28/7/2017 v/v cử học viên tham
dự tập huấn “Xây dựng các bài học có nhạy cảm giới và các hoạt động giáo dục trong ngoài nhà
trường”.
+ QĐ số 2527/QĐ-ĐHCT, ngày 28/7/2017 v/v cử viên chức đi công tác tại Hà Nội.
+ QĐ số 2539/QĐ-ĐHCT, ngày 31/7/2017 v/v sắp xếp cho viên chức nghỉ trước hưu
(Ngô Thăng Long).
+ QĐ số 2540/QĐ-ĐHCT, ngày 31/7/2017 v/v nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH
(Ngô Thăng Long)
2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau:
- Dự toán chi phí Hội đồng chấm luận văn đợt tháng 8/2017
- Mời giảng cho lớp cao học LL&PP Bộ môn Văn và Tiếng Việt khóa 23
- Xét duyệt hồ sơ tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017.
- 08g00, ngày 08/8/2017: Họp Hội đồng Khoa xét kéo dài thời gian công tác cán bộ.
- 09g30, ngày 08/8/2017: Họp triển khai công tác khảo sát việc làm của sinh viên khóa 38.
- 15g00, ngày 08/8/2017: Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6
tháng cuối năm 2017.
- 13g30, ngày 10/8/2017: Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trường
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- 07g30, ngày 12/8/2017: Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp
hành TW Đảng Khóa XII.
- 07g30, ngày 13/8/2017: Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp
hành TW Đảng Khóa XII. (CB,VC chưa dự ngày 12/8/2017).
- Từ ngày 07/8 đến 31/8/2017 Hội thảo về chương trình môn học/HĐGD.
- Ngày 08/8/2017, hạn cuối các Bộ môn phản hồi danh sách đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi
dưỡng.
- Ngày 18/8/2017 : Khoa tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp cho Sinh viên Sư phạm Khóa 39.
3. Ý kiến của BCN Khoa:

- Nhắc:
+ 9g30 ngày 8/8/2017, họp triển khai công tác khảo sát việc làm của sinh viên khóa
38, CVHT tham dự đầy đủ.
+ Từ ngày 07/8/ đến 31/8/2017: Hội thảo trực tuyến về chương trình môn học/HĐGD,
tại Hội trường 1-Nhà điều hành.
+ 08g00, ngày 18/8/2017: Khoa tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khóa
39. Bộ môn cử đại diện BCN Bộ môn ngồi lễ đài; CVHT tham dự cùng với sinh viên; mỗi BM cử
02 cán bộ tiếp Ban tổ chức. Danh sách gửi về VPK (Cô Oanh) hạn cuối ngày 11/8/2017.
- Quý thầy cô gửi bài cho tạp chí quốc tế nên thống nhất địa chỉ Trường “Can Tho
University”.
THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Hoàng Thị Minh Oanh

Huỳnh Anh Huy
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