TRƢỜNG 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 22 tháng 10 năm 2018
- Địa điểm: Phòng họp Khoa Sƣ 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: Đoàn TN
Nội dung:
1. Trong hai tuần qua, Khoa đã thực hiện các công tác và tiếp nhận, triển khai các văn bản
sau đây:
- Thông báo chỉ tiêu KTSP K42 cho các bộ môn tiến hành lập danh sách đoàn sinh viên
theo quy định;
- Gửi TKB học kỳ II năm học 2018-2019 cho P.ĐT vào ngày 16/10/2018
- Tiếp tục ghi nhận các thông tin từ các tác giả gửi bài cho Hội nghị khoa học của Khoa
năm 2018;
- Gửi CV đề nghị thành lập HĐ chấm luận văn thạc sĩ đợt tháng 10 năm 2018
- PSs. Ts Trịnh Sâm- ĐH SP. TP Hồ Chí Minh giảng dạy cho lớp LL&PP Văn khóa 24 từ
ngày 15-20/10/2018.
- Các BM tiếp tục tổ chức đón tân sinh viên Khóa 44.
- Chuẩn bị tham gia các sự kiện thi đua do các tổ chức đoàn thể các cấp phát động;
- Lập danh sách đoàn sinh viên KTSP K42;
- Chuẩn bị cho các công tác tổ chức Lễ ra quân KTSP K42 dự kiến sẽ tổ chức vào sáng
ngày 02/11/21018 sắp tới.
- Cập nhật DS giảng viên cơ hữu về số lƣợng hƣớng dẫn NCS, học viên ngoài trƣờng 2018
- Cập nhật thông tin Giảng viên thỉnh giảng bậc ĐH và SĐH 2018
- Gửi Công văn và biên bản đề nghị thay đổi các học phần bổ sung kiến thức ngành đào tạo
thạc sĩ QLGD.
- Hoàn thành hồ sơ xét tốt nghiệp 51 HV bảo vệ đợt tháng 6 và tháng 8 năm 2018 và đã có
QĐ công nhận tốt nghiệp.
- Khoa ban hành Quyết định thành lập Tổ Kiểm tra giờ dạy và Giám sát thi học kỳ I, năm
học 2018-2019.
- Xếp thời khóa biểu HK II năm học 2018-2019 và gởi cho Phòng Đào tạo
- Báo cáo tham luận Hội thảo Một số giải pháp nâng cao vị thế, vai trò của nhà giáo , cán
bộ quản l giáo dục trong bối cảnh hiện nay .
- Thông tin thời gian đánh giá rèn luyện năm học 2018 - 2019 học kỳ I.
- Thông báo về việc làm thẻ đảng viên đợt 07/11/2018.
- Công đoàn Khoa tổ chức về nguồn tại Đồng Tháp.
- Tham gia thi đấu các môn Hội thao Công đoàn Trƣờng tổ chức.
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- Đoàn TN Khoa tổ chức trò chơi lớn và đêm tổng kết thi dân v và trao giải Chào đón Tân
SV K44. Tuyển Cộng tác viên Đoàn Khoa + Cộng tác viên Đội cờ đỏ.
- Đại hội Đoàn viên của tất cả các Chi đoàn trong Khoa.
- Họp BCH Mở rộng.
- Thăm m Việt Nam Anh hùng.
- Họp đoàn đại biểu Khoa dự Hội nghị CCVC-NLĐ Trƣờng ĐHCT năm học 2018-2019.
- Dự Chƣơng trình “Thắp sáng ƣớc mơ sinh viên Đại học Cần Thơ”.
- Dự Hội nghị CCVC-NLĐ của Trƣờng năm 2018.
- Họp xét tốt nghiệp Thạc sĩ đợt tháng 10/2018.
- Họp Hội đồng Khoa Sƣ phạm.
- Họp BCĐ, tổ thƣ k điều chỉnh CTĐT trình độ ĐH, SĐH và Thƣờng trực Hội đồng
KH&ĐT Trƣờng ĐHCT.
- Họp bàn về việc thành lập các nhóm nghiên cứu KHGD.
- Khoa đã gửi các công văn lên Trường:
+ Công văn về việc Báo cáo tổng kết công tác Xây dựng cơ quan an toàn về an ninh
trật tự năm 2018.
+ Công văn về việc xin phép viên chức tham dự tập huấn tại Thành phố Hồ Chí
Minh (Phạm Phú Cƣờng).
+ Công văn về việc thay đổi các học phần bổ sung kiến thức ngành thạc sĩ Quản lí
Giáo dục.
- Trường ra quyết định:
+ QĐ số 4371/QĐ-ĐHCT, ngày 04/10/2018 về việc Thành lập Hội đồng thẩm định
giáo trình “Sinh l ngƣời và động vật”.
+ QĐ số 4372/QĐ-ĐHCT, ngày 04/10/2018 về việc Thành lập Hội đồng thẩm định
giáo trình “Lịch sử ngoại giao Việt Nam”
+ QĐ số 4420/QĐ-ĐHCT, ngày 08/10/2018 về việc cử viên chức ra nƣớc ngoài
(Đinh Minh Quang)
+ QĐ số 4581/QĐ-ĐHCT, ngày 16/10/2018 về việc cử viên chức tham dự tập huấn
tại Thành phố Hồ Chí Minh (Phạm Phú Cƣờng).
+ QĐ số 4537/QĐ-ĐHCT, ngày 12/10/2018 về việc Thành lập Đoàn Đánh giá nội
bộ chƣơng trình đào tạo đợt 1 năm 2018.
+ QĐ số 4513/QĐ-ĐHCT, ngày 11/10/2018 về việc cử viên chức làm cố vấn học
tập học k 1, năm học 2018-2019 cho các lớp chuyên ngành Khóa 44
2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau:
- Gởi kế hoạch thi HK 1, năm học 2018-2019 cho Bộ môn và tất cả giáo viên đăng k lịch
thi học kỳ trực tuyến. Hạn chót 22/10/2018 đối với các học phần học 12 tuần.
- 10g00, ngày 23/10/2018, họp BCH Công đoàn Khoa mở rộng, tại phòng họp Khoa.
- 07g30, ngày 25/10/2018, tập huấn điều chỉnh CTĐT trình độ đại học năm 2018 theo kế
hoạch số 2232/KH-ĐHCT, tại HT.Khoa Kinh tế.
- 08g30, ngày 02/11/2018: Khoa tổ chức Lễ ra quân Kiến tập sƣ phạm khóa 42 năm học
2018-2019.
- Mời GS. Nguyễn Đức Dân Trƣờng ĐH KHXH&NV TP. HCM giảng dạy cho lớp CH Văn
K24 (22-27/10/2018)
2

- Các BM tiếp tục tổ chức đón tân sinh viên khóa 44.
- Tiếp tục Đại hội Đoàn viên của tất cả các Chi đoàn trong Khoa.
3. Ý kiến của BCN Khoa:
- VPK sẽ nhận xét điểm M bắt đầu từ tuần thứ 13 đến tuần thứ 17, các BM nhắc CVHT
thực hiện đúng kế hoạch.
- Tuần này và tuần sau các môn học 12 tuần sẽ thi. Đoàn sẽ đi kiểm tra.
- Sổ BHXH qu thầy cô kiểm tra nếu có sai sót báo phòng TCCB để điều chỉnh.
- Trƣờng nhắc nhở viên chức và sinh viên để xe đúng quy định.
- Từ ngày 01/11/2018 Trƣờng sẽ kiểm tra giờ giấc làm việc đối với viên chức.
- Sáng thứ 5, ngày 25/10/2018 tập huấn điều chỉnh CTĐT trình độ đại học, nếu qu thầy
cô bận có thể đi dự vào sáng thứ 3, ngày 23/10/2018.
Cuộc họp kết thúc lúc 10g45 phút cùng ngày.
THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Hoàng Thị Minh Oanh

Nguyễn Văn Nở
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