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 13 tháng 8 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: Ô.Minh (đi học), Ô.Quốc Anh (đi công tác)
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, nộp cho Phòng Đào tạo.
- Thông báo đến sinh viên nhận giấy khen cho sinh viên Khóa 40 (gặp thầy Đạt).
- 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 thạc sĩ đợt tháng 8/2018.
- Phát bảng điểm tốt nghiệp cho sinh viên.
- Thông báo về việc mượn lễ phục tốt nghiệp.
- Thông báo kết quả xét cấp học bổng Acecook Việt Nam, năm học 2018-2019.
- Kế hoạch về việc sinh hoạt đầu năm đối với sinh viên K.44 tại Trung tâm Học liệu.
- Họp hội đồng bảo vệ đề cương lớp CH LL&PPDH BM Văn và tiếng Việt khóa 24 (20172019) vào ngày 12/8/2018.
- QĐ số 3290/QĐ-ĐHCT, ngày 08/8/2018 về việc xóa tên sinh viên.
- Công văn số 41/ĐHCT-ĐT, ngày 31/7/2018 về việc xóa các lớp học phần có sĩ số không
đủ mở lớp học kỳ 1, 2018-2019.
- Công văn số 42/ĐHCT-ĐT, ngày 31/7/2018 về việc bố trí lớp và thời khóa biểu áp dụng
cho khóa 44 học kỳ 1, 2018-2019.
- Công văn số 43/TB-ĐHCT-ĐT, ngày 31/7/2018 Thông báo về việc sinh hoạt và đưa, đón
sinh viên khóa 44 học GDQP&QN đợt 1 (HK 1, năm học 2018-2019) tại khu Hòa An.
- Công văn số 44/ĐHCT-ĐT v/v hướng dẫn sinh viên khóa 44 xin miễn, công nhận điểm,
rút học phần học kỳ 1, 2018-2019.
- Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CCVC, người lao động năm học 2018-2019.
- Công văn số 1618/ĐHCT-TCCB v/v xếp ngành đào tạo bậc đại học với giảng viên căn cứ
vào chuyên môn của từng giảng viên.
- Thơ mời viết bài Hội thảo KH "Đào tạo kỹ năng mềm đáp ứng nhu cầu nhân lực cho cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0" của Trường Đại học Tài chính- Marketing.
- Thơ mời viết bài và tham dự hội thảo Khoa học "Nền kinh tế số trước bối cảnh cuộc Cách
mạng công nghiệp lần thứ 4" của Trường ĐH KInh tế TPHCM.
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- Thông

báo lần 1 viết bài tham dự Hội thảo Quốc gia "Nghiên cứu khoa học ở trường đại
học thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0" của Trường Đại học Kiên Giang.
- Thơ mời viết bài tham dự Hội nghị thông báo dân tộc học năm 2018 của Viện Dân tộc
học.
- Thơ mời viết bài đăng tạp chí KHCN ĐH Quảng Bình.
- Thơ mời viết bài cho Hội thảo Khoa học "Phát triển nhanh và bền vững: kinh nghiệm thành
công của thế giới và định hướng chính sách của Việt Nam trong điều kiện mới" của Trường Đại
học Kinh tế- Luật, Trường ĐH Quốc gia TPHCM.
- 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.
- Kết hợp với Trung tâm nghiệp vụ Sư phạm di dời văn phòng làm việc qua tòa nhà Trung
tâm phát triển Kỹ năng Sư phạm.
- Hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
- Công văn về việc tuyên truyền các hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn Việt Nam.
- Rà soát công tác cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới.
- Sinh hoạt đầu năm học cho các khóa sinh viên Khoa Sư phạm (K40, K41, K42, K43)
- Dự Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 và phát giấy báo trúng tuyển vào ĐH cho HS xét
tuyển thẳng.
- Họp thống nhất kế hoạch học tập toàn khóa các lớp sư phạm K44.
- Làm việc với Đoàn công tác liên ngành Khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW
về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT.
- Dự họp rà soát việc chuẩn bị tiếp đoàn của Chính phủ đến thăm và làm việc với Trường.
- Đoàn của Chính phủ đến thăm và làm việc với Trường Đại học Cần Thơ.
- Đoàn Khoa tổ chức lao động đầu năm cho sinh viên khóa 43 vào thứ 6, ngày 10/8/2018
- Tham dự buổi giao lưu bóng đá nam giữa Công đoàn Khoa Khoa học Chính trị với Khoa
vào tối ngày 11/08/2018;
- Khoa đã gửi các công văn lên Trường:
+ Công văn về việc báo cáo viên chức đã hết thời gian nghỉ phép trở lại nhận công
tác.
+ Công văn về việc xin phép cho viên chức BMSP Toán tham dự Đại hội Toán học
tại Nha Trang.
+ Công văn về việc thuê lao động làm vệ sinh khu vực Hóa – Sinh.
+ Công văn về việc cử viên chức đi học tiếp Tiến sĩ tại Pháp (Lê Ngọc Hóa)
- Trường ra quyết định:
+ QĐ số 3151/QĐ-ĐHCT, ngày 24/7/2018 về việc cử viên chức tham dự hội nghị tại
thành phố Quy Nhơn (Đặng Minh Triết).
+ QĐ số 3260/QĐ-ĐHCT, ngày 06/8/2018 về việc nâng bậc lương, phụ cấp thâm
niên vượt khung đối vối viên chức và người lao động đợt 1 năm 2018.
+ QĐ số 3342/QĐ-ĐHCT, ngày 10/8/2018 về việc thu nhận viên chức (Võ Huy Bình)
2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau:
- 15g00, ngày 14/8/2018: Hội nghị Sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ
06 tháng cuối năm 2018, tại HT.4, lầu 8.
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- 7g30, ngày 15/8/2018: Hội nghị triển khai, cung cấp thông tin chuyên đề cuộc Cách mạng
công nghiệp lần thứ 4 cho cán bộ chủ chốt các cấp thành phố.
- 13g30, ngày 15/8/2018: Họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trường.
- Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt tháng 8/2018 cho HV lớp CH LL&PPDH BM Văn
và tiếng Việt (26/8/2018).
- Mời giảng cho lớp cao học HK I (2018-2019).
- Tham dự họp với BTV Đoàn trường để chuẩn bị công tác Hội nghị giữa nhiệm kì các cấp
trong năm học 2018-2019 và triển khai kế hoạch tổ chức các phong trào đoàn & phong trào thanh
niên năm 2018.
- Chuẩn bị rà soát lại các công tác tổ chức cho buổi Lễ tốt nghiệp cho sinh viên Khóa 40 sẽ
diễn ra vào sáng ngày 22/8/2018 tại Hội trường Rùa.
- Ngày 22/8/2018, Khoa tổ chức Lễ phát bằng Tốt nghiệp sinh viên khóa 40.
- Các Bộ môn tiến hành hội nghị viên chức từ nay đến ngày 28/8/2018.
- Tiếp tục phát bảng điểm cho sinh viên khóa 40.
3. Ý kiến của BCN Khoa:
-Tuần 1 của học kỳ I năm học 2018-2019, Trường đã kiểm tra giờ lên lớp của giảng viên, có
khoảng 30% quý thầy cô dạy đúng giờ, còn lại cho sinh viên ra về. Bên cạnh Trường kiểm tra giờ
giấc lên lớp của giảng viên, Khoa cũng sẽ thành lập đoàn kiểm tra.
- Dự kiến đến năm 2020 Trường có thêm học phần mới “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”,
Khoa sẽ cử từ 01 đến 02 giảng viên đi bồi dưỡng học phần này.
- Bộ môn tiến hành Hội nghị CCVC, trong kế hoạch công tác năm học 2018-2019 các Bộ
môn chú ý công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Việc thực hiện quy định về tiến trình
phấn đấu nâng cao trình độ của giảng viên.
- Các Bộ môn nộp dĩa LVTN của sinh viên cho Thư viện Khoa trong tuần này.
- Sáng ngày 22/8/2018, Khoa tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên khóa 40, đề nghị
CVHT có mặt đầy đủ và ngồi cùng sinh viên để quản lý.
- Việc khám sức khỏe cho quý Cô tại Bệnh viện phụ sản Thành phố Cần Thơ; quý Thầy tại
Bệnh viện Vạn Phước Cửu Long.
- Công đoàn phát động trồng cỏ vào lúc 15g30, ngày 17/8/2018, tại công viên mini của Công
đoàn Khoa. Mời BCN Khoa, BCN Bộ môn, BCH Công đoàn, Tổ trưởng, tổ phó công đoàn chiều
thứ 6 tham gia.
Cuộc họp kết thúc lúc 10g55 phút cùng ngày.
THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Hoàng Thị Minh Oanh

Nguyễn Văn Nở
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