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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 05 tháng 11 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 

 

Nội dung: 

1. Trong hai tuần qua, Khoa đã thực hiện các công tác và tiếp nhận, triển khai các văn bản 

sau đây:   

- Gởi kế hoạch thi HK 1, năm học 2018-2019 cho Bộ môn và tất cả giáo viên đăng ký lịch 

thi học kỳ trực tuyến. Hạn chót 22/10/2018 đối với các học phần học 12 tuần. 

- Mời GS. Nguyễn Đức Dân Trƣờng ĐH KHXH&NV TP. HCM giảng dạy cho lớp CH 

LL&PP dạy Văn và tiếng Việt K24 (22-27/10/2018). 

- Thực hiện công tác lấy ý kiến trực tuyến phản hồi từ học viên về hoạt động giảng dạy của 

giảng viên học kỳ/2018-2019 (Đợt tháng 11/2018) 

- Quyết định số 4935/QĐ-ĐHCT, ngày 26/10/2018 về việc chấm dứt đào tạo của học viên 

cao học (Lê Kim Ngọc ngành LL&PPDH Bộ môn Văn và tiếng Việt). 

- Kế hoạch giảng dạy và đăng ký học phần HK2, năm học 2018-2019. 

- Triển khai danh sách đoàn sinh viên KTSP K42 cho CBHD đoàn; 

- Gửi Công văn về việc xin phép tổ chức giao lƣu học thuật và nghiên cứu khoa học sinh 

viên với ĐH quốc gia Pingtung Đài Loan. 

- Theo dõi và tiếp nhận bài viết toàn văn của các tác giả gửi cho Hội nghị khoa học của 

Khoa năm 2018;. 

 - Hội thảo "Phát triển giáo dục STEM kết nối cộng đồng - Community based learning 

(Service learning) and STEM education"  

 - Xét tặng thƣởng những bài viết, công trình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật 
- Thông báo tuyển chọn đề tài thuộc Chƣơng trình PT nghiên cứu cơ bản (chƣơng trình 

562). 

- Cuộc thi ý tƣởng Stem Cell Innovation lần V_ Viện Tế bào gốc. 

- Công văn số 52/QLKH, ngày 31/10/2018 về việc đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở năm 

2019 do CCVC thực hiện. 

- Báo cáo của Thành ủy Cần Thơ về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. 

- Công văn số 31/TB-TC, ngày 29/10/2018 về việc mã số thuế cá nhân, đăng ký và kết 

thúc ngƣời phụ thuộc năm 2018 lần 3. 

 - Thông báo về việc đăng ký xuất bản phẩm năm 2019 
- Tập huấn điều chỉnh CTĐT trình độ đại học năm 2018 theo kế hoạch số 2232/KH-

ĐHCT. 
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- Khoa tổ chức Lễ ra quân Kiến tập sƣ phạm khóa 42 năm học 2018-2019. 

- Dự Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2017-2018 và sơ kết phong trào giỏi 

việc Trƣờng, đảm việc nhà giai đoạn 2016-2018. 

- Dự họp về phần mềm Phân công giảng dạy và Quản lý các hoạt động ngoại khóa. 

- Họp Hội đồng Khoa bàn về việc triển khai điều chỉnh chƣơng trình đào tạo. 

- Các BM tiếp tục tổ chức đón tân sinh viên khóa 44. 

- Tiếp tục tham gia thi đấu một số môn tại Hội thao truyền thống của Công đoàn Trƣờng; 
- Tiếp tục Đại hội Đoàn viên của tất cả các Chi đoàn trong Khoa 

- Công văn số 96/CV-CĐ, ngày 22/10/2018 v/v tham gia Hội thi “Tiếng hát, Tài năng nghệ 

thuật Đại học Cần Thơ” lần thứ XXVI năm 2018. 

- Thông báo về việc tổ chức giải bóng đó, bóng chuyền cấp Khoa năm 2018 

- Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ truyền thống Khoa Sƣ phạm, năm học 2018-2019. 

- Lao động công trình thanh niên. 

- Khoa đã gửi các công văn lên Trường: 

  + Công văn về việc xin phép đoàn viên chức Khoa sƣ phạm tham dự tập huấn Giáo 

dục hòa nhập tại TP.Hồ Chí Minh. 

  + Công văn về việc viên chức xin gia hạn thời gian học tập (Phạm Thị Phƣợng 

Linh) 

  + Công văn về việc xin phép viên chức tham dự Hội thảo tại Hà Nội (Ngô Quốc 

Luân) 

  + Công văn về việc xin phép viên chức tham dự Hội thảo tại Thành phố Hồ Chí 

Minh (Lâm Quốc Anh) 

  + Công văn về việc báo cáo đoàn sinh viên Khoa SP đi học tập ngắn hạn ở Thái Lan 

hoàn thành về nhận công tác. 

  + Công văn về việc xin phép viên chức tham dự hội thảo quốc tế tại Singapore 

(Đinh Minh Quang) 

- Trường ra quyết định: 

  + QĐ số 4609/QĐ-ĐHCT, ngày 17/10/2018 về việc xuất bản, in ấn và phát hành 

giáo trình “Lịch sử ngoại giao Việt Nam” 

  + QĐ số 4764/QĐ-ĐHCT, ngày 22/10/2018 về việc cử viên chức ra nƣớc ngoài 

(Trịnh Thị Hƣơng) 

  + QĐ số 4764/QĐ-ĐHCT, ngày 22/10/2018 về việc cử viên chức ra nƣớc ngoài 

(Nguyễn Thị Hồng Nam) 

  + QĐ số 4755/QĐ-ĐHCT, ngày 22/10/2018 về việc cử công chức, viên chức tham 

dự hội thảo khoa học cán bộ trẻ tại Hà Nội (Nguyễn Văn Nở, Đinh Minh Quang). 

  + QĐ số 4907/QĐ-ĐHCT, ngày 25/10/2018 về việc gia hạn thời gian học tập Tiến 

sĩ (Phạm Thị Phƣợng Linh) 

  + Công văn số 2332/ĐHCT-TCCB ngày 30/10/2018 về việc kéo dài thêm thời gian 

làm việc (Nguyễn Thị Thu Thủy). 

  + QĐ số 5043/QĐ-ĐHCT, ngày 31/10/2018 về việc thành lập Hội đồng thẩm định 

giáo trình “Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 1”.  

 

2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau: 

- Ngày 05/11/2018 đến 26/11/2018: Sinh viên khóa 42 đi Kiến tập sƣ phạm 03 tuần tại các 

Trƣờng THPT và Tiểu học. 
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- Ngày 06/11/2018: Ô.Nở, Ô.Quốc Anh dự Hội thảo Khoa học tại Trƣờng Đại học An 

Giang. 

- 15g15, ngày 06/11/2018: Hội nghị cán bộ chủ chốt. 

 - 15g30, ngày 07/11/2018: Họp bàn về việc quản lí phòng trực tuyến và các phòng thực 

hành máy tính. 

 - Gửi công văn đề nghị giao đề tài luận văn thạc sĩ cho học viên khóa 24 (2017-2019) 

- Tiếp tục phối hợp bộ môn kiểm tra công tác coi thi và công tác giảng dạy HK I (2-18-

2019) 

- Gửi báo cáo khảo sát việc làm SV tốt nghiệp năm 2017 

- Gửi công văn tiếp Cô Florent Hastead của trƣờng ĐH Hull (Anh) đến TPCT (09/11/2018) 

tổ chức các hoạt động về giáo dục môi trƣờng cho HS tiểu học tại hai trƣờng tiểu học của TPCT. 

- Xét miễn học phần tƣơng đƣơng cho đối tƣợng học bằng 2, liên thông và nộp cho phòng 

Đào tạo ngày 02/11/2018 

- Liên hệ Phòng Tài chính để tạm ứng kinh phí Kiến tập chuẩn bị bàn giao tạm ứng cho nhà 

trƣờng phổ thông; 

- Tiếp tục nhận và xét miễn điểm học phần (Anh văn, Tin học, GDQP, GDTC). 

- Thực hiện kiểm tra hệ thống chiếu sáng. 

- Tiếp tục tham gia thi đấu một số môn tại Hội thao truyền thống của Công đoàn Trƣờng 

- Hƣớng dẫn nộp hồ sơ nghiệm thu đề tài NCKH của SV năm 2018_đến 11h, ngày 

15/11/2018. 

- Trung tâm BDNVSP sẽ bồi dƣỡng chuyên môn cho giáo viên Trƣờng THPT Trần Đại 

Nghĩa. 
* Công tác Đoàn TN Khoa 

 - Phát động cuộc thi Bảng tin Nhà học C2 

- Vận động các đoàn viên đăng kí tham gia Hội thao và Hội diễn văn nghệ Khoa Sƣ phạm 

2018. 

- Phát động phong trào mặc áo dài ngày thứ 2 đầu tuần trong tháng 11 và suốt tuần có ngày 

20/11 (đối với đoàn viên nữ). 
 

3. Ý kiến của BCN Khoa: 

 - VPK tiếp tục nhận xét điểm M bắt đầu từ tuần thứ 13 đến tuần thứ 17, các BM nhắc 

CVHT thực hiện đúng kế hoạch. 

 - BCN Bộ môn nhắc giảng viên đăng ký lịch thi học kỳ I, năm học 2018-2019 hạn cuối  

tuần thứ 15. 

 - Các BM rà soát điều chỉnh chƣơng trình đào tạo từ nay đến ngày 23/11/2018, các BM có 

thể phối hợp với các đơn vị để có tính thống nhất và liên thông các ngành. 

 - Về NCKH của giảng viên trẻ toàn quốc, Trƣờng ĐHCT đạt đƣợc 02 giải (01 giải nhất và 

01 giải nhì). Giải nhất thuộc về giảng viên Đinh Minh Quang, BMSP.Sinh học, Khoa Sƣ phạm. 

 - Khoa tổ chức ngày 20/11/2018 vào chiều thứ 7, ngày 17/11/2018, tại Hội trƣờng Khoa 

Sƣ phạm. 

 - Các Bộ môn phổ biến và phát động phong trào chào mừng trong tháng 11/2018 để chào 

mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11/2018. 

 - Ngày 22-23/11/2018: Bộ tổ chức tập huấn hoạt động trực tuyến tại phòng máy của Trung 

tâm Phát triển Kĩ năng Sƣ phạm. 
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 - Từ nay đến ngày 20/11/2018 Đoàn TN Khoa triển khai 2 hoạt động Hội thao và Hội diễn 

Văn nghệ của sinh viên để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 

   

 Cuộc họp kết thúc lúc 10g45 phút cùng ngày. 

     

THƯ KÝ CHỦ TỌA 

  
 

 

 

 

 

Hoàng Thị Minh Oanh 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nở 

 


