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 09 tháng 10 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:
- Tổ chức hội đồng bảo vệ đề cương cho HV lớp LL&PPH BM Văn và Tiếng Việt khóa 23
(2016-2018).
- Sinh hoạt đầu khóa cho HV khóa 24 (tuyển sinh đợt 2 năm 2017).
- Nhận hồ sơ đăng ký BVLV thạc sĩ đợt tháng 10/2017.
- Gửi công văn đề nghị thành lập HĐ bảo vệ đề cương cho lớp CH LL&PPDH Toán K.23.
- 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).
- Chuẩn bị dự toán kinh phí tổ chức Kiến tập sư phạm cho sinh viên Khóa 41 (2017-2018).
- Triển khai giảng dạy các lớp tuyển sinh đợt 2 năm 2017 hệ VLVH.
- Thông báo nhận học bổng học kỳ 1, năm học 2017-2018.
- QĐ về việc kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy Ký túc xá.
- Họp Cán bộ hướng dẫn đoàn KTSP Khóa 41 với Ban chỉ đạo để chuẩn bị công tác đi tiền
trạm tại các Trường phổ thông.
-Đã gởi giấy báo dạy HK2 năm học 2017-2018 cho Bộ môn và nhờ Bộ môn phân công.
Chờ dữ liệu từ Phòng Đào tạo về để xếp Thời Khóa biểu cho Khoa
- Tiếp đoàn Trường Đại học Ostrava Cộng hòa Séc.
- Tiếp đoàn Đại học Chiao Tung Taiwan Đài Loan.
- Tiếp ông Sebastian Peter Strangio Đại học Yale, Hoa Kỳ.
- Tiếp Trường Đại học Nam Soul Hàn Quốc.
- Phối hợp với phòng Quản trị thiết bị chỉnh trang lại nhà học C2, thêm thùng rác hóa chất
cho khu nhà Hóa Sinh.
- Tháo dỡ Tivi phòng 110/C2 đi bảo hành, lý do không vào điện. Tạm thời cho mượn máy
chiếu sử dụng.
- Phòng Quản trị Thiết bị cung cấp 4 thùng rác chứa hóa chất (nhưng không đúng loại
thùng rác đựng hóa chất chuyên dùng). Bộ môn Sinh, Bộ môn Hóa đã để tập trung ngay khu vực
chứa rác sinh hoạt (trước cửa nhà xe của cán bộ).
- Công văn số 769-CV/TU ngày 14/9/2017 của Thành ủy Cần Thơ về việc chân chỉnh việc sử
dụng mạng xã hội trong cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

1

Công văn số 446-CV/UBKTTU ngày 18/9/2017 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ
về việc sao y Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW về thực hiện Quy định 86-QĐ/TW của Bộ Chính
trị về giám sát trong Đảng.
- Đoàn Khoa tổ chức buổi giao lưu với tân sinh viên Khóa 43 với chủ đề “Nấc thang”.
- Khoa Sinh hoạt đầu năm học cho sinh viên khóa 43
- Thông báo kết quả điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2017.
- Dự phổ biến, hướng dẫn nội dung báo cáo thành tích của các cá nhân, tập thể KT.
- Tham dự buổi họp tiếp xúc với Hiệu trưởng.
- Giấy triệu tập Hội nghị Đại biểu công chức viên chức-NLĐ năm học 2017-2018.
- Thông báo về việc mở lớp Giảng viên cao cấp hạng I năm 2017
-

- Khoa đã gửi các công văn lên Trường:
+ Công văn v/v xin phép cho viên chức tham dự Hội nghị tại Hà Nội (Đặng Minh
Quân và Đinh Minh Quang).
+ Công văn v/v nhận xét nhân viên hợp đồng (Đỗ Văn Tồn).
+ Công văn v/v xin phép cho viên chức tham dự Hội nghị quốc tế tại Hà Nội
(Dương Quốc Chánh Tín).
- Trường ra quyết định:
+ QĐ số 3426/QĐ-ĐHCT, ngày 26/9/2017 v/v cử viên chức đi tham dự hội thảo tại
TP.HCM (Huỳnh Anh Huy).
+ Công văn số 2763/ĐHCT-TCCB, ngày 02/10/2017 v/v kéo dài thêm thời gian làm
việc (Bùi Thị Mùi và Phùng Kim Chức).
+ QĐ số 3580/QĐ-ĐHCT, ngày 02/10/2017 v/v gia hạn thời gian học tập Tiến sĩ
(Phan Hoàng Linh)
2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau:
- Tổ chức HĐ BVĐC lớp CH Toán (14-15/10/2017) tại phòng họp Khoa.
- Thành lập HĐ bảo vệ luận văn cho HV lớp CH LL&PP Văn-TV đợt tháng 10/2017.
- Gởi thư mời và đón PGS.Ts.Trịnh Sâm đến giảng dạy cho lớp CH Văn khóa 23 (2228/10/2017).
- Dự Hội nghị CCVC, người lao động của Trường năm 2017.
- Nhập dữ liệu xếp thời khóa biểu HK2 năm học 2017-2018 cho Phòng Đào tạo. Hạn chót
18/10/2017. Phòng Đào tạo công bố lịch giảng dạy cho cán bộ giảng dạy điều chỉnh (30/10/2017
– 10/11/2017). Dự kiến công bố Thời Khóa biểu đăng ký học phần cho sinh viên (20/11/2017).
- Tổng hợp thi hết môn Học kì 1 năm học 2017-2018.
- Họp bốc thăm Hội thao truyền thống Khoa năm học 2017-2018.
- Ngày 09/10/2017: Họp đoàn đại biểu Khoa dự Hội nghị đại biểu CCVC-NLĐ của
Trường ĐHCT năm học 2017-2018.
- Ngày 09/10/2017: Họp triển khai và phân công công tác chuẩn bị đánh giá ngoài Trường
ĐHCT.
- Ngày 09/10/2017: Họp Hội đồng xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt 3/2017.
- Ngày 10/10/2017: Hội nghị Đại biểu CCVC-NLĐ Trường ĐHCT NH 2017-2018.
- Ngày 11/10/2017: Sinh hoạt CLB nữ công quý 3/2017.
- Ngày 15/10/2017: BM GDTH-MN tổ chức vòng loại Hội thi nghiệp vụ Sư phạm lần 8.
- Ngày 15/10/2017: VĐV dự lễ Khai mạc Hội thao CĐ Trường; 7g00 đi bộ Thể thao.
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- Ngày 19/10/2017: Công đoàn Khoa tổ chức ngày PNVN 20/10
3. Ý kiến của BCN Khoa:

- Nhắc:
+ Thâm niên giảng dạy: giảng viên đủ 60 tháng thì làm hồ sơ nếu giảng viên không
làm thì mất quyền lợi.
+ CVHT thông báo đến sinh viên hiện nay Phòng CTSV cho đăng ký trực tuyến
Giấy xác nhận vay vốn tại địa phương, Giấy tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.
+ Trường đi kiểm tra giờ CVHT có nhiều CVHT không sinh hoạt với sinh viên
trong giờ CVHT, trong tuần này Trường sẽ đi kiểm tra tiếp tục. Khoa đề nghị BCN Bộ môn phân
công cán bộ phụ trách công tác CVHT; Khoa phân công ông Đạt kiểm tra giờ CVHT.
+ Đánh giá học phần: nhiều thầy cô dạy nhiều học phần chung sinh viên phản ánh
không công bằng (có thầy cô cho điểm cao, có thầy cô cho điểm thấp), quý thầy cô nhắc trưởng
nhóm thống nhất cách đánh giá cho công bằng.
+ Quý thầy cô báo cáo lại với Phòng Tài vụ việc tăng hoặc giảm giảm trừ gia cảnh.
+ Công tác khảo sát việc làm CVHT gọi điện thoại nhắc nhỡ các em sinh viên hạn
cuối trong tuần này, công tác này liên quan đến chỉ tiêu tuyển sinh.
+ Đăng ký học phần của Khoa, BM nên chú ý không nên xếp thời khóa biểu trùng
nhau trong khung chương trình đào tạo của học kỳ đó (ví dụ: môn A nên xếp vào thứ 2, môn B
nên xếp vào thứ 3…) để sinh viên đăng ký học trả nợ không bị trùng lịch.
+ Giảng viên khi lên lớp nhắc nhỡ sinh viên có ý thức ra khỏi lớp phải biết lượm
rác, cúp cầu dao điện…
+ Xây dựng ma trận hạn cuối các BM gửi về Khoa 16/10/2017.
+ Các BM gửi kế hoạch toàn khóa của khóa 43 cho ông Huy để đưa lên trang web
Khoa.
THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Nở

Hoàng Thị Minh Oanh
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