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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 06 tháng 11 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. 

- Vắng: Cô Nguyễn Thị Thu Thủy 

- 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:   

- Tổng hợp thi hết môn Học kì 1 năm học 2017-2018. 

 - Nhận và giải quyết các trường hợp điểm M (GDTC, GDQP, Tin học, Anh văn …) bắt đầu 

từ tuần 14. 

 - Tổ chức HĐ bảo vệ luận văn cho HV lớp CH LL&PP Văn - TV đợt tháng 10/2017 

(29/10/2017) 
- Tiếp tục cập nhật xử lí số liệu khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp. 
- Lập dự toán chi phí coi thi, mời giảng HKI 2017-2018. 

- Công văn về việc sinh viên không nộp văn bằng Tốt nghiệp THPT hoặc Cao đẳng để kiểm 

tra. 

- Công văn đề  nghị phối hợp thông tin Hội chợ việc làm cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp 

và vừa tốt nghiệp. 

- Kế hoạch số 352/KH-CTSV, ngày 20/10/2017 v/v tổ chức Hội chợ việc làm sinh viên đợt 

2 – năm 2017. 

- Công văn số 3094/ĐHCT-KSĐH, ngày 31/10/2017 v/v xây dựng ma trận mối quan hệ giữa 

mục tiêu đào tạo và học phần với chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. 

- Công văn v/v xây dựng thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở do cán bộ thực hiện năm 2018. 

- Thông báo v/v gia hạn thời gian nhận bài và ấn định ngày tổ chức HTQT "NCKH phục vụ 

công tác đào tạo" tại Trường ĐH Kiên Giang 

- Thông báo số 01 HT về công tác quản lý trường THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới CTGD 

ĐBSCL của Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long 

- Thông báo v/v làm thẻ đảng viên đợt ngày 07/11/2017 

- Họp rà soát công tác tổ chức, nhân sự, quản lý;  công tác đào tạo và công tác thiết bị, 

CSVC, họp rà soát quản lý website và công tác NCKH-HTQT chuẩn bị tham gia kiểm định Trường. 

- Dự Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Dự bị Dân tộc. 

- Dự Tọa đàm về NCKH trường ĐH, Doanh nghiệp và khởi nghiệp dự án Enhance 

- BMSP.Vật lý tổ chức Hội nghị SV NCKH Vật lý 2017. 

- Dự họp chuẩn bị đánh giá ngoài đối với người học; triển khai phần mềm đánh giá rèn luyện. 

- Tham gia tổ chức Hội thảo quốc tế “Giáo dục đại học STEM trong phát triển ĐBSCL”. 
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- Tổ chức Lễ  ra quân KTSP cho sinh viên khóa 41. 

- Dự Hội nghị thông tin và hướng dẫn thực hiện công tác chuẩn bị đánh giá ngoài Trường 

ĐHCT 

- Công văn số 2975/ĐHCT-ĐT, ngày 20/10/2017 v/v đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu 

học tập, giới thiệu sách giáo trình năm 2018. 

 - Thông báo số 2 về việc Tổ chức Hội thảo Quốc gia “Nâng cao năng lực sư phạm cho đội 

ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục Phổ thông”. 

 - Thông báo học bổng Hội khuyến học tỉnh Bạc Liêu. 

 - QĐ số 4202/QĐ-ĐHCT, ngày 31/10/2017 v/v cử viên chức làm cố vấn học tập học kỳ 2, 

năm học 2017-2018 cho các lớp chuyên ngành khóa 43 

 

- Khoa đã gửi các công văn lên Trường: 

+ Công văn xin phép cho viên chức tham dự hội nghị Quốc tế tại Vinh (Cô Trần Thị 

Kiểm Thu) 

- Trường ra quyết định: 

  + QĐ số 3889/QĐ-ĐHCT, ngày 18/10/2017 v/v cử viên chức đi học lớp Cao cấp lý 

luận chính trị hệ không tập trung khóa 55 (Ô. Trần Văn Minh). 

  +QĐ số 3893/QĐ-ĐHCT, ngày 18/10/2017 v/v gia hạn cho cán bộ đi học tập, công 

tác ở nước ngoài (Cô Lâm Tú Ngọc). 

  +QĐ số 3943/QĐ-ĐHCT, ngày 19/10/2017 v/v cử viên chức ra nước ngoài (Ô. 

Dương Quốc Chánh Tín). 

  + QĐ về việc thành lập tổ giám sát thi học kỳ 1, năm học 2017-2018. 

  + QĐ số 4268/QĐ-ĐHCT, ngày 02/11/2017 v/v thành lập Hội đồng thẩm định giáo 

trình năm 2017 “Phương pháp dạy học toán 1-GDTH” 

 

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

- Thực hiện báo cáo về việc khảo sát việc làm SV tốt nghiệp 
- Lập dự toán và chi tiền coi thi HKI (2017-2018) 
- Lập dự toán, chi tiền mời giảng bậc đại học và sau đại học HK I (2017-2018) 
- Gừi CV đề nghị ra quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ cho HV LL&PPDH BM Toán, 

LL&PPDH BM Văn-TV khóa 23 (2016-2018). 

- Ngày 07/11/2017: Hội nghị CB chủ chốt của Trường thực hiện quy trình thành lập Hội 

đồng trường NK 2017-2022, tại Hội trường lớn; TP: Theo giấy triệu tập. 

- Ngày 08/11/2017: Làm việc với Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau về bồi dưỡng GV THPT. 

- Ngày 09/11/2017: Họp Ban Chỉ đạo và Tổ xây dựng Đề án phát triển Khoa Sư phạm. 

- Ngày 10/11/2017:  

+ Dự ngày hội giao lưu Robothon cấp tiểu học. 

+ Dự họp Hội đồng CDGSCS để thông qua danh sách ứng viên đủ tiêu chuẩn và điều 

kiện. 

+ Dự họp thông tin, hướng dẫn chuẩn bị đánh giá ngoài Trường ĐHCT. 

 - Ngày 13/11/2017: Dự “Tuyên truyền về công tác Bảo vệ chủ quyền Biển, đảo Việt Nam” 

 - 16g00, ngày 17/11/2017: Khoa tổ chức họp mặt kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 

tại Hội trường Khoa sư phạm. 
 

3. Ý kiến của BCN Khoa: 

 - Nhắc:  
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  + Khoa đã ban hành Quyết định thành lập tổ giám sát thi học kỳ 1, năm học 2017-

2018, Tổ lên kế hoạch đi kiểm tra. 

  + Các BM rà soát lại trang web của BM. 

  + Các BM nhập giờ giảng dạy, NCKH sớm trước ngày 15/12 phải hoàn thành; những 

trường hợp trễ hạn kê khai hoặc phát sinh sau sẽ được chuyển sang tính khối lượng giảng dạy năm 

2018. 

  + Các BM kiểm tra lại đề cương chi tiết của từng học phần và in thành quyển theo 

ngành. 

  + Thanh toán tiền coi thi học kỳ từ tuần 13/11/2017 đến 15/12/2017. (Giảng viên nên 

kê khai đúng số lượng sinh viên trong hệ thống, mã học phần) 

  + Công đoàn, ĐTN, các BM phát động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, 

mỗi công viên mini của BM nên làm bảng. 

  + Các BM nên thống kê lại những việc mình đã làm và chưa làm để chuẩn bị đánh 

giá ngoài. 

  + Góp ý online của Công đoàn ngành hạn cuối ngày 18/11/2017. 

  + Góp ý dự thảo công đoàn ngành bằng văn bản hạn cuối ngày 15/11/2017. 

  

 

   

                       THƯ KÝ CHỦ TỌA 
 

 

 

 

 

 

          Hoàng Thị Minh Oanh 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nở 

 

 


