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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 25 tháng 12 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: Ô.Minh (Đi công tác), BMSP.Toán 

- 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:   

- Chi tiền coi thi và mời giảng  

- Họp cán bộ hướng dẫn đoàn Thực tập Sư phạm khóa 40, tại phòng họp Khoa 

- Cố vấn học tập tổng hợp điểm rèn luyện của sinh viên trên hệ thống Online. 

- Khoa giải quyết đăng ký học phần trùng lịch Thực tập sư phạm. 

- Thông báo về việc đăng ký học cùng lúc hai chương trình năm 2017 

- Công văn đề nghị giao đề tài luận văn thạc sĩ cho học viên khóa 23 (2016-2018) 

- QĐ số 676/QĐ-ĐHCT, ngày 15/12/2017 về việc cho sinh viên tạm nghỉ học (Nguyễn Thị 

Kim Anh-GDTH bằng 2 Khóa 43). 

- QĐ số 671/QĐ-ĐHCT, ngày 08/12/2017 về việc cho sinh viên tạm nghỉ học (Nguyễn Nhất 

Linh-SP.Hóa Khóa 41) 

- Thơ mời viết bài Hội thảo KH Đề tài cấp Nhà nước "Chính sách khuyến khích, thu hút đầu 

tư vào vùng dân tộc tại các tỉnh ĐBSCL". 

- Thông báo số 01 Hội nghị các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực KHTN và công nghệ lần thứ 

tư. 

- Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2017-2022) 

- Thông báo số 3237/TB-ĐHCT, ngày 16/12/2017 về việc Đăng ký tham gia Đề án đào tạo, 

bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài 

- Công văn số 3433/ĐHCT-ĐT, ngày 19/12/2017 về việc nộp bảng điểm học phần học kỳ 1, 

năm học 2017-2018. 

- Công văn số 3437/ĐHCT-TCCB, ngày 19/12/2017 về việc bổ sung lý lịch, văn bằng chứng 

chỉ năm 2017. 

- Dự Lễ kỷ niệm 73 năm thành lập QĐNDVN, 28 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 28 

năm thành lập HCCB VN và 26 năm thành lập HCCB Trường. 

 - Dự Hội thảo khoa học “Giáo dục thường xuyên góp phần phát triển nguồn nhân lực trong 

bối cảnh hiện nay” và Hội nghị Liên kết Đào tạo năm 2017. 

 - Dự họp Hội đồng nâng bậc lương Trường ĐHCT. 

 - Dự Lễ kỉ niệm 50 năm ngày thành lập Trường ĐHSP Hà Nội 2. 

 - Dự Hội nghị nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về chương trình giáo dực phổ thông. 
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 - Dự Tập huấn nâng cao năng lực giảng viên sư phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo 

ngược. 

- Hướng dẫn thi các môn trong đợt thi thăng hạng Giảng viên chính. 

 

- Khoa đã gửi các công văn lên Trường: 

+ Công văn về việc cử viên chức tham dự Hội thảo tại TP.HCM (Trần Lương) 

  + Công văn về việc xin tổ chức Hội thảo (BMSP.Địa lý). 

  + Công văn về việc viên chức xin gia hạn thời gian học tập Tiến sĩ (Huỳnh Thị Thúy 

Diễm). 

  + Công văn về việc cử viên chức tham dự Hội thảo tại TP.HCM (Bùi Thị Mùi, Trần 

Lương) 

  + Công văn về việc cử viên chức tham dự Hội thảo tại TP.HCM (Đặng Mai Khanh, 

Nguyễn Thị Bích Phượng, Hoàng Thị Kim Liên). 

+ Công văn về việc cử viên chức tham dự Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập Trường ĐHSP 

Hà Nội 2 (Nguyễn Văn Nở). 

  + Công văn về việc cử viên chức tham dự tập huấn nâng cao năng lực giảng viên sư 

phạm về tư duy phản biện và lớp học đảo ngược, tại Đà Nẵng (Huỳnh Anh Huy, Đặng Mai Khanh, 

Trần Thị Nâu). 

  + Công văn về việc cử viên chức tham dự Hội nghị nâng cao năng lực giảng viên sư 

phạm về Chương trình giáo dục phổ thông, tại Hà Nội (Cô Thủy, Cô Hạnh, Cô Hương, Thầy 

Nhương, Thầy Phú Lộc). 

  + Công văn về việc xin phép cho sinh viên đi học tập ngắn hạn ở Hàn Quốc ( Hoàng 

Thu Hà-Tiểu học 40). 

  + Công văn về việc xin phép cho 02 viên chức và 18 sinh viên đi học tập ngắn hạn ở 

Thái Lan. 

  + Danh sách học phần thực hành, thực tập ở phòng thí nghiệm/thực hành không có 

nhân viên.  

 

- Trường ra quyết định: 

  + QĐ số 4823/QĐ-ĐHCT, ngày 08/12/2017 v/v thành lập Hội đồng xét và công nhận 

tốt nghiệp năm 2018. 

  + QĐ số 4864/QĐ-ĐHCT, ngày 12/12/2017 v/v xuất bản, in ấn và phát hành giáo 

trình “Tôpô đại cương” 

  + QĐ số 4865/QĐ-ĐHCT, ngày 12/12/2017 v/v xuất bản, in ấn và phát hành giáo 

trình “Hàm phức”. 

 

 

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

- Về việc đăng ký báo cáo Seminar đợt 1 năm 2018 

 - Thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ năm 2018. 

 - Hoàn thành hồ sơ thanh toán tiền coi thi. 

 - Chuẩn bị hồ sơ Thực tập sư phạm, phân bổ chỉ tiêu TTSP khóa 40 gửi các Bộ môn 

 - Ngày 25/12/2017: Họp đoàn sinh viên đi học tập ngắn hạn tại Thái Lan. 

 - Ngày 27/12/2017: Dự họp về Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm sinh viên sau 01 

năm tốt nghiệp năm 2016. 

 - Ngày 29/12/2017: Dạy thử nghiệm học phần Giáo dục hòa nhập. 
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 - Ngày 02/01/2018: Họp Đảng ủy Khoa mở rộng 

3. Ý kiến của BCN Khoa: 

 * Nhắc: 

 - Các BM đăng ký Seminar hạn cuối gửi về VPK (Ô.Tài) ngày 29/12/2017. 

 - Gửi danh sách phân bổ chỉ tiêu Thực tập sư phạm hạn cuối ngày 08/01/2018. 

 - Trường hợp sinh viên còn nợ hai học phần Khoa sẽ không giải quyết học trùng lịch để đi 

TTSP. 

 - 08 giờ ngày 29/12/2017: Dạy thử nghiệm học phần Giáo dục hòa nhập, Khoa giao Bộ môn 

Tâm lý – Giáo dục chọn 02 tiết giảng thử. Thành phần tham dự: BCN Khoa, BCN Bộ môn, giảng 

viên và sinh viên (theo danh sách Bộ môn đề cử), tại phòng 201/D2 Nhà điều hành. 

 - Phòng chống bão học sinh và sinh viên được nghỉ từ chiều ngày 25/12/2017 đến hết ngày 

26/12/2017.  

 - Đăng ký khám sức khỏe, quý thầy cô đăng ký trực tuyến từ ngày 25/12/2017 đến ngày 

31/12/2017. Lấy máu từ ngày 02-06/01/2018. Lịch khám từ ngày 08-20/01/2018. 

 

 Cuộc họp kết thúc lúc 10g30 phút cùng ngày. 

   

   

                   THƯ KÝ CHỦ TỌA 
 

 

 

 

 

 

          Hoàng Thị Minh Oanh 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Nở 

 

 


