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: 09 giờ 30 phút ngày 19 tháng 06 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:
- Thực hiện hồ sơ quyết toán chi phí coi thi, photo đề thi;
- Dự toán chi Hội đồng chấm LVTN;
- Chuẩn bị hồ sơ cho Hội đồng; liên hệ chỗ ở và xe đưa, rước thành viên ngoài Trường;
tổ chức Hội đồng cho lớp LL&PP Toán (17-18/6/2017).
- Công văn về việc đề cử giáo viên chấm thi THPT quốc gia năm 2017 tại Cụm thi Cần
Thơ.
- Hoàn thành đề án Bồi dưỡng GVTHPT hạng I, II, III và Bồi dưỡng GV Tiểu học hạng
II, III, IV gửi Bộ.
- Thanh toán tiền mời giảng HKII (2016-2017).
- Tổ chức Hội đồng chấm LVTN đợt tháng 6/2017 cho 20HV Cao học PP Toán khóa 22
- Thanh toán chi phí coi thi, photo đề thi học kỳ hè 2017 cho cán bộ
- Tổ chức Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên Khoa Sư phạm.
- Tiếp tục Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2017-2020.
- Đảng ủy đã triển khai:
+ Chương trình số 22-CTr/TU ngày 26/5/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy
Cần Thơ về thực hiện Thông báo Kết luận số 19-KL/TW ngày 29/12/2016 của Ban Bí thư
(khóa XII) "Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về nâng cao
chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản".
+ Kế hoạch số 47-KH/TU ngày 13/6/2017 của Thành ủy Cần Thơ về tuyên
truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XII) "Về đẩy mạnh công tác
thông tin cơ sở trong tình hình mới".
+ Kế hoạch số 40-KH/TU ngày 23/5/2017 của Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ
về tổ chức cuộc thi: Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam năm
2017" cấp Thành phố.
- Họp đánh giá, tổng kết Hội thảo An ninh nguồn nước sông Mekong.
- Dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCSHCM Trường ĐHCT lần thứ XVIII, NK 2017-2019.
- Dự Hội nghị NCKH Trẻ Trường ĐHCT năm 2017
- Tuyển sinh lớp 10 của Trường THPT Thực hành Sư phạm
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- Dự Hội nghị triển khai và tập huấn thi THPT quốc gia 2017 – Cụm thi thành phố Cần
Thơ.
- Trồng cây hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới tại Khuôn viên Khoa.
- Hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi THPTQG năm 2017 – Cụm thi Cần Thơ, Hậu
Giang, Bạc Liêu.
- Tập huấn sử dụng phần mềm đánh giá điểm rèn luyện.
- Khoa đã gửi các công văn lên Trường:
+ Công văn v/v cử viên chức đi học tiến sĩ tại TPHCM (Đặng Thị Hoa)
+ Công văn v/v xin phép cho viên chức đi dự hội thảo tại Hàn Quốc (Nguyễn Thị
Hồng Nam, Trịnh Thị Hương, Lê Ngọc Hóa)
+ Công văn v/v báo cáo viên chức đi học Tiến sĩ về nhận công tác (Phạm Đức
Thuận).
+ Biên bản họp lấy ý kiến đánh giá viên chức giữ chức vụ quản lý.
+ Công văn v/v xin phép cho viên chức tham dự Hội nghị quốc tế tại Campuchia
(Nguyễn Minh Quang).
+ Công văn v/v báo cáo kết quả & đề nghị khen thưởng cán bộ và sinh viên dự
thi Olympic Toán học toàn quốc lần thứ XXV năm 2017.
+ Công văn xin phép cho viên chức dự họp và làm việc về đào tạo – BDGV ở Hà
Nội.
+ Công văn xin phép viên chức đi du lịch Singapore (Nguyễn Thị Vui).
+ Công văn cử viên chức đi học Tiến sĩ (Nguyễn Điền Trung)
+ Gửi VP Đảng ủy Trường ĐHCT NQ Kết nạp Đảng viên của Chi bộ SP.Lịch sử
và Chi bộ Trường THPT THSP.
- Trường đã ra Quyết định :
- QĐ số 2019/QĐ-ĐHCT, ngày 14/6/2017 v/v Thành lập BTC, Ban Chuyên môn Hội
nghị NCKHSV Khoa Sư phạm năm 2017.
- QĐ số 2022/QĐ-ĐHCT, ngày 14/6/2017 v/v cử viên chức đi công tác tại Hà Nội.
- QĐ số 2024/QĐ-ĐHCT, ngày 14/6/2017 v/v thu nhận viên chức đi học tập, công tác
trở về (Phạm Đức Thuận).
- QĐ số 2027/QĐ-ĐHCT, ngày 14/6/2017 v/v cử viên chức ra nước ngoài (Nguyễn Thị
Vui)
- QĐ số 2030/QĐ-ĐHCT, ngày 14/6/2017 v/v cử viên chức ra nước ngoài (Nguyễn Thị
Hồng Nam).
- QĐ số 2031/QĐ-ĐHCT, ngày 11/6/2017 v/v cử viên chức nước ngoài (Nguyễn Minh
Quang).
- QĐ số 2019/QĐ-ĐHCT, ngày 14/6/2017 v/v thành lập BTC, Ban Chuyên môn Hội
nghị NCKH Sinh viên Khoa Sư phạm năm 2017.
2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau:
- Tiếp tục thanh toán chi phí coi thi, photo đề thi học kỳ hè 2017 cho cán bộ.
- Tổ chức Hội đồng chấm LVTN đợt tháng 6/2017 cho HV Cao học PP Văn và Tiếng
Việt vào ngày 01/7/2017.
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- Ngày 21-24/6/2017: Tất cả viên chức tham gia công tác coi thi tại 3 cum thi Cần Thơ,
Hậu Giang, Bạc Liêu.
- Họp Trung tâm Bồi dưỡng NVSP
- Cử viên chức tham gia chấm thi THPT QG.
- Làm việc với Đoàn công tác đánh giá công trình Trung Phát triển Kĩ năng SP.
- Họp BCH Công đoàn Khoa mở rộng.
- 14g00, ngày 27/6/2017, BCH Công đoàn Khoa tổ chức Ngày gia đình Việt Nam với
chủ đề “Cùng nhau vào bếp”.
- Ngày 29/6/2017 Trường THPT Thực hành Sư phạm nhận hồ sơ nhập học.
3. Ý kiến của BCN Khoa:

- Nhắc:
+ Coi thi THPT quốc gia, cán bộ coi thi bốc thăm đúng vị trí nào thì phải hoàn
thành nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng điểm thi.
+ Các Bộ môn tiến hành xét thi đua-khen thưởng, hạn cuối gửi về VPK (Cô
Oanh) ngày 30/6/2017.
+ Tuần nghỉ hè toàn Trường có thể thay đổi.
+ Về việc tuyển dụng của Bộ môn Tâm lý – Giáo dục nên thông báo trên trang
web của Bộ môn và Khoa.
- Trung tâm phát triển Kĩ năng Sư phạm, sau khi đoàn đánh giá thẩm định xong sẽ đưa
vào sử dụng. Khoa sẽ thành lập một tổ phụ trách và khai thác đối đa 4 phòng máy của Trung
tâm.
- Sắp tới đoàn Kiểm định chất lượng của Bộ sẽ vào trường kiểm định. Bên cạnh đó,
trường ta còn cómột đoàn kiểm định chất lượng của Trung tâm Kiểm định chất lượng Giáo dục
ĐHQG TPHCM. Các Bộ môn cập nhật đề cương môn học lên trang web Bộ môn, Khoa giao
Cô Oanh và Thầy Huy chịu trách nhiệm đưa lên trang web Khoa đề cương các học phần Sau
đại học và Đại học.
- Khoa cũng đã hoàn thành 3 đề án gửi Bộ.
- Mỗi Bộ môn thành lập một nhóm rà soát, điều chỉnh, cập nhật chương trình đào tạo
của Bộ môn và cử 01 viên chức để Khoa thành lập một tổ rà soát đổi mới chương trình đào tạo.
- Các Bộ môn góp ý, chỉnh sửa Cẩm nang KTSP và TTSP, hạn cuối gửi về VPK ngày
30/6/2017.
THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Hoàng Thị Minh Oanh

Nguyễn Văn Nở
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