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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:  09 giờ 30 phút ngày 24 tháng 07 năm 2017 

- 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: Huỳnh Anh Huy 

- Thư ký: Hoàng Thị Minh Oanh 

- Vắng: Thầy Nở, Thầy Tài 

Nội dung: 

1. Trong hai tuần qua, Khoa đã thực hiện các công tác sau đây:   

 Nghỉ hè toàn trường từ 10/7 đến 23/7/2017, Khoa cũng đã phân công cán bộ văn 

phòng trực để giải quyết các công việc. 

- Công văn số 230/CTSV, ngày 04/7/2017 về việc kiểm tra văn bằng tốt nghiệp THPT 

hoặc văn bằng tƣơng đƣơng đối với sinh viên khóa 42. 

 - Kế hoạch sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu khóa học năm 2017-2018. 

- Thực hiện tổng kiểm tra hệ thống đèn quạt, nhà vệ sinh của nhà học C2 và khu hành 

chính để chuẩn bị đón năm học mới. 

- Giấy triệu tập số 2036/GTT-ĐHCT, ngày 03/7/2017 tham dự Hội nghị cán bộ chủ chốt 

của Trƣờng. 

- Công văn số 125/TCCB, ngày 06/7/2017 v/v xem xét kéo dài thời gian làm việc đối với 

giảng viên có chức danh GS, PGS hoặc trình độ TS. 

- Công văn số 680-CV/TU ngày 03/7/2017 của Thành ủy Cần Thơ về việc triển khai thực 

hiện Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ hai năm 2017. 

 - Báo cáo số 185-BC/TU ngày 29/6/2017 của Thành ủy Cần Thơ về báo cáo thực hiện 

nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017. 

- Chƣơng trình số 23-CTr/TU ngày 29/6/2017 của Thành ủy Cần Thơ về chƣơng trình 

công tác 6 tháng cuối năm 2017. 

 

- Khoa đã gửi các công văn lên Trường: 

+ Công văn v/v xin phép viên chức dự Hội thảo của chƣơng trình ETEP ở TP.Hồ 

Chí Minh. 

  + Công văn v/v xin phép cho sinh viên SP.Hóa K40 đi học tập ngắn hạn ở nƣớc 

ngoài (Nguyễn Huỳnh Đạt Tài)  

  + Công văn v/v xin phép cho viên chức đi du lịch tại Bangkok (Bùi Anh Tuấn). 

 

 - Trƣờng đã ra  Quyết định : 

- QĐ số 2310/QĐ-ĐHCT, ngày 03/7/2017 v/v cho phép viên chức ra nƣớc ngoài (Đặng 

Minh Triết). 
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- Căn văn số 125/TCCB, ngày 06/7/2017 v/v xem xét kéo dài thời gian làm việc đối với 

giảng viên có chức danh GS, PGS hoặc trình độ TS. 

 - Thông báo số 2056/TB-ĐHCT, ngày 05/7/2017 v/v tuyển dụng viên chức (BM TL-GD). 

 - QĐ số 2393/QĐ-ĐHCT, ngày 07/7/2017 v/v cho phép viên chức nghỉ không hƣởng 

lƣơng (Đỗ Thị Kim Thoản). 

 - QĐ số 2386/QĐ-ĐHCT, ngày 07/7/2017 v/v kéo dài thời gian làm việc của viên chức 

(Nguyễn Thị Thu Thủy). 

 - QĐ số 2381/QĐ-ĐHCT, ngày 07/7/2017 v/v cho phép sinh viên đi học tập ở nƣớc ngoài 

(Nguyễn Huỳnh Đạt Tài) 

  - QĐ số 2384/QĐ-ĐHCT, ngày 07/7/2017 v/v thu nhận viên chức đã hoàn thành chƣơng 

trình học (Đỗ Thị Kim Thoản). 

 - QĐ số 2392/QĐ-ĐHCT, ngày 07/7/2017 v/v gia hạn cho cán bộ đi học tập, công tác ở 

nƣớc ngoài (Trịnh Thị Ngọc Gia). 

- QĐ số 2400/QĐ-ĐHCT, ngày 07/7/2017 v/v cử viên chức đi đào tạo bậc Tiến sĩ (Đặng 

Thị Hoa). 

- QĐ số 2409/QĐ-ĐHCT, ngày 07/7/2017 v/v cử viên chức đi dự hội thảo tại TP.Hồ Chí 

Minh. 

  

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

- Tiếp tục nhận đơn xin miễn điểm M.  

- 07g30, ngày 25/7/2017: Họp bàn về vị trí đặt Trung tâm hỗ trợ công nghệ giáo dục Pháp 

ngữ. 

- 08g00, ngày 26/7/2017: Họp bàn về việc Bồi dƣỡng giảng viên hạng II, III. 

- 07g30, ngày 28/7/2017: Sinh hoạt đầu năm học của sinh viên khóa 40 và khóa 41, tại Hội 

Trƣờng lớn. 

- 13g30, ngày 28/7/2017: Sinh hoạt đầu năm học của sinh viên khóa 39 và khóa 42, tại Hội 

Trƣờng lớn.  

- Ngày 24/7/2017: Hạn cuối các Bộ môn gửi Báo cáo định kì 6 tháng của cán bộ đi học. 

 

3. Ý kiến của BCN Khoa: 

 - Nhắc:  

  + Trƣờng thông báo, hiện nay có 54 hồ sơ đăng ký xét chức danh GS, PGS, giảng 

viên có nhu cầu đăng ký xét chức danh hạn cuối nộp hồ sơ trong tuần này.  

  + Tuần này sinh hoạt đầu năm học của sinh viên các khóa 39, 40, 41,42, CVHT 

tham dự đầy đủ. 

  + Ngày 27/7/2017 hạn cuối nhập điểm học kỳ hè. 

  + Tổng rà soát vệ sinh đầu năm. 

  + Đoàn Khoa có kế hoạch làm vệ sinh khuôn viên Khoa trong năm học mới. 

  + Giờ giấc đi làm, sinh hoạt, hội – họp nên đi đúng giờ. 

  + Các Bộ môn có kế hoạch sinh hoạt đầu năm đến cán bộ. 

  + CVHT nhắc sinh viên không nên nói chuyện riêng khi tham gia các buổi sinh hoạt 

Khoa và Trƣờng. 

   

THƯ KÝ CHỦ TỌA 
 

Hoàng Thị Minh Oanh 
Huỳnh Anh Huy 
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