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 25 tháng 9 năm 2017
- 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: Nguyễn Văn Nở
- Thư ký: Hoàng Thị Minh Oanh
Nội dung:
1. Trong hai tuần qua, Khoa đã thực hiện các công tác sau đây:
- Công văn số 2642/ĐHCT-ĐBCL&KT, ngày 15/9/2017 v/v thực hiện công tác lấy ý kiến
phản hồi từ người học trực tuyến về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I, năm học 20172018.
- Xét đơn miễn học phần để xét tốt nghiệp cho sinh viên chậm tiến độ và đã gửi biên bản xét
tốt nghiệp cho phòng Đào tạo.
- Gởi hồ sơ xét tốt nghiệp lớp cao học đợt tháng 8/2017. Phân công giảng dạy HKI(20172018) cho HV khóa 24 (tuyển sinh đợt 2)
- Sao y số 33-SL/VPTU của Văn phòng Thành ủy Cần Thơ về sao y công văn số 3213CV/BTGTW ngày 06/9/2017 của Ban Tuyên giáo Trung ương về gởi tài liệu tuyên truyền về
chuyến thăm Cộng hào Inđônêsia và Cộng hòa Liên bang Mianma của Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng.
- Tổ chức thành công Hội nghị viên chức và Đại hội Công đoàn và hoàn chỉnh hồ sơ Hội
nghị công chức và Đại hội công đoàn gửi Trường.
- Dự lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng thăng hạng giáo viên THPT hạng II, tại Sóc Trăng.
- Kế hoạch Kiến tập sư phạm khóa 41 năm học 2017-2018.
- Công văn về việc xác nhận sinh viên đang theo học tại Trường để tạm hoãn thi hành NVQS.
- QĐ thành lập BCĐ Kiến tập sư phạm.
- Danh sách phân công CBHD đoàn.
- Khoa đã gửi các công văn lên Trường:
+ Công văn v/v xin phép cho viên chức tham dự Hội thảo Quốc tế tại Thái Lan
(Nguyễn Minh Quang).
+ Công văn v/v xin tiếp đoàn Trường Đại học quốc gia Chiao Tung Taiwan Đài Loan.
+ Công văn xin phép cho viên chức tham dự Hội nghị quốc tế tại Đà Lạt (Dương
Quốc Chánh Tín).
+ Công văn v/v báo cáo viên chức đi học Tiến sĩ về nhận công tác (Lê Ngọc Hóa).
+ Công văn v/v đề nghị thành lập Hội đồng bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ.
+ Công văn v/v xin gia hạn thời gian học tập của viên chức (Phan Hoàng Linh)
+ Danh sách đề nghị Bằng khen Bộ Trưởng (viên chức Hưu)
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- Trường ra quyết định:
+ QĐ số 3285/QĐ-ĐHCT, ngày 15/9/2017 v/v cử viên chức ra nước ngoài (Nguyễn
Minh Quang).
+ QĐ số 3288/QĐ-ĐHCT, ngày 15/9/2017 v/v cử viên chức tham dự hội thảo tại tỉnh
Bình Định (Nguyễn Văn Nở)
2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau:
- Tổ chức hội đồng bảo vệ đề cương cho HV lớp LL&PPH BM Văn và Tiếng Việt khóa 23
(2016-2018) vào ngày 29/9/2017 tại phòng họp Khoa.
- Sinh hoạt đầu khóa cho HV khóa 24 (tuyển sinh đợt 2 năm 2017) vào ngày 29/9/2017 tại
phòng chuyên đề.
- Tiếp đoàn Đại học Ostrava (CH Czech) vào sáng ngày 28/9/2017 tại Phòng họp Khoa.
- Tiếp đoàn Đại học Chiao Tung Taiwan Đài Loan vào sáng 03/10/2017 tại phòng họp
Khoa SP (thành phần khách mời do Thầy Trà BM Vật lý phụ trách mời, bao gồm lãnh đạo Khoa;
GV; HV; SV khoa KHTN và của KSP)
- Nhận hồ sơ đăng ký BVLV thạc sĩ đợt tháng 10/2017.
- Tổng hợp Thời khóa biểu từ các Bộ môn để thực hiện mở học phần tránh tuần TTSP (lịch
đi thực tập 05/3/2018 đến 29/4/2018).
- Phối hợp với Phòng Quản trị thiết bị chỉnh trang lại nhà học C2, thêm thùng rác hóa chất
cho khu nhà Hóa Sinh.
- Chuẩn bị dự toán kinh phí tổ chức Kiến tập sư phạm cho sinh viên Khóa 41 (2017-2018).
- Triên khai giảng dạy các lớp tuyển sinh đợt 2 năm 2017 hệ VLVH.
- Họp BCH Công đoàn Khoa mở rộng. Nội dung tổng kết quý 3, Hội thao công đoàn, kế
hoạch tổ chức 20/10 và trung thu.
- 02/10/2017, Khoa tổ chức đón tân sinh viên Khóa 43
3. Ý kiến của BCN Khoa:

- Nhắc:
+ Đề tài NCKH cấp cơ sở hạn cuối các BM gửi thứ tư ngày 27/9/2017.
+ Các BM gửi khung chương trình năm thứ 4 để mở học phần tránh tuần đi TTSP
(giải quyết cho SV còn nợ 1 học phần) hạn cuối các BM gửi vào thứ năm ngày 28/9/2017.
+ Thông báo đề tài các tỉnh. Thầy cô có tham gia thực hiện làm thuyết minh (Xem
thông báo đã gửi qua email).
+ Tổ rà soát chương trình đào tạo Bộ môn Xây dựng ma trận mối quan hệ giữa mục
tiêu đào tạo và học phần với chuẩn đầu ra.
+ Điều chỉnh môn học và đề cương chi tiết.
+ Trường sẽ đi kiểm tra giờ sinh hoạt của CVHT. Đề nghị các CVHT thực hiện
nghiêm túc.
+ BCN Bộ môn, CVHT các lớp tham dự đầy đủ buổi tiếp đón tân sinh viên Khóa 43,
vào lúc 18g30, ngày thứ hai, 02/10/2017 tại Hội trường Khoa Sư phạm.
THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Hoàng Thị Minh Oanh

Nguyễn Văn Nở
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