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 21 tháng 8 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, Bộ môn SP.Lịch sử
Nội dung:
1. Trong hai tuần qua, Khoa đã thực hiện các công tác sau đây:
- Dự toán chi phí Hội đồng chấm luận văn đợt tháng 8/2017.
- Mời giảng cho lớp cao học LL&PP Bộ môn Văn và Tiếng Việt khóa 23.
- Xét duyệt hồ sơ tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2017.
- Kế hoạch tiếp nhận sinh viên khóa mới K.43.
- Thông báo thu học phí HK 1, năm học 2017-2018.
- QĐ v/v cho sinh viên tạm nghỉ học (Trƣơng Nguyễn Thúy Ái, ngành Vật lý-Công nghệ
Khóa 39)
- Thông báo v/v tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên hệ VLVH tại Trƣờng ĐHCT
năm 2017.
- Thông báo v/v mở lại website nhập kế hoạch học tập.
- Xóa các lớp-học phần có sĩ số không đủ mở lớp HK I, 2017-2018 (đợt 2)
- Cử cán bộ ra đề thi, chấm thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017 (đợt 2)
- Công văn số 153/KSP, ngày 09/8/2017 về việc mốc thời gian và quy trình khảo sát việc
làm của sinh viên tốt nghiệp.
- Quyết định kết nạp đảng viên Phạm Thị Phƣợng Linh.
- Công văn số 724-CV/TU ngày 08/8/2017 của Thành ủy Cần Thơ về việc tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 25/4/2012 của Thành ủy Cần Thơ "về
đẩy mạnh thực hiện chƣơng trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020”.
- Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 08/8/2017 của Thành ủy Cần Thơ về xây dựng cơ bản
hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị thành phố đến 2020 và những năm tiếp theo;
- Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 08/8/2017 của Thành ủy Cần Thơ về Thực hiện Nghị quyết
số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ƣơng Đảng (khóa XII) về
hoàn thiện thể chế kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội chủ nghĩa;
- Chƣơng trình số 24-CTr/TU ngày 08/05/2017 của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị
quyết 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm BCH Trung ƣơng Đảng (khóa XII)
về phát triển kinh tế tƣ nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trƣờng định
hƣớng xã hội chủ nghĩa.
- Công văn số 60/TG-CĐ, ngày 07/8/2017 v/v triển khai cuộc thi vẽ tranh cổ động chào
mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.
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- Thông báo số 59/TB-CĐ, ngày 03/8/2017 v/v xét học bổng “Tấm lòng vàng” năm 2017
và trợ cấp khó khăn đầu năm học 2017-2018.
- Khoa tổ chức Lễ phát bằng tốt nghiệp cho Sinh viên Sƣ phạm Khóa 39.
- Họp Hội đồng Khoa xét kéo dài thời gian công tác cán bộ.
- Họp triển khai công tác khảo sát việc làm của sinh viên khóa 38.
- Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017.
- Họp Hội đồng Thi đua Khen thƣởng Trƣờng
- Hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành TW Đảng Khóa XII.
- Từ ngày 07/8 đến 31/8/2017 Hội thảo về chƣơng trình môn học/HĐGD.
- Khoa đã gửi các công văn lên Trường:
+ Danh sách đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dƣỡng.
+ Bảng thuyết minh nhu cầu làm thêm (6 tháng cuối năm 2017)
+ Công văn kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có chức danh PGS, TS
(Bùi Thị Mùi, Phùng Kim Chức).
+ Công văn rà soát danh sách tinh giản biên chế đợt đầu năm 2018
+ Công văn phản hồi phân công bảo vệ Khoa SP, Khoa DBDT và Trƣờng THPT
THSP.
+ Công văn về việc viên chức xin gia hạn thời gian học tập (Hồ Hoàng Việt).
+ Công văn về việc xin phép viên chức tham dự họp về công tác tuyển sinh của
Trƣờng SP tại Hà Nội (Nguyễn Văn Nở)
+ Công văn về việc xin phép viên chức tham dự họp về giải pháp nâng cao chất
lƣợng đào tạo các trƣờng SP tại Hà Nội (Nguyễn Văn Nở)
2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau:
- Ngày 21/8/2017: Hội nghị tổng kết NH 2016-2017, triển khai nhiệm vụ NH2017-2018
ngành giáo dục (trực tuyến)
- Ngày 22/8/2017: Họp để thống nhất triển khai công văn số 3417/BGDDT-KHCN&MT,
ngày 08/8/2017.
- Ngày 22/8/2017: Hội nghị bàn về triển khai xây dựng Đề án nâng cao năng lực đội ngũ
GV, CBQL các cơ sở GDĐH và CĐSP.
- Ngày 24/8/2017: Khai mạc Lớp bồi dƣỡng chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh GV hạng
1, hạng 2 và hạng 3.
- 18g30, ngày 27/8/2017 CVHT sinh hoạt sinh viên khóa 43, tại nhà học C2.
- Từ nay đến ngày 08/9/2017 các Bộ môn tiến hành Hội nghị CCVC và Đại học Công
đoàn.
- Ngày 26-27/8/2017: Tuyển sinh đào tạo trình độ TS, ThS năm 2017 (đợt 2); Cao học
Toán đƣợc 12 hồ sơ; Cao học Văn đƣợc 16 hồ sơ đăng ký dự thi.
3. Ý kiến của BCN Khoa:

- Nhắc:
+ Từ nay đến ngày 08/9/2017 các Bộ môn tiến hành Hội nghị CCVC và Đại hội
Công đoàn. Hạn cuối gửi hồ sơ về VPK (Cô Oanh) 11/9/2017.
+ Trƣờng dự kiến khai giảng năm học mới vào ngày 09/9/2017 các BM và Đoàn
TN tiến hành tổng vệ sinh khu vực đã đƣợc phân công.
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+ 18g30, ngày 27/8/2017: CVHT sinh hoạt với sinh viên khóa 43, sinh hoạt kĩ về
quy chế học vụ, nhắc nhở các sinh viên không tham gia bán hàng đa cấp…
- Tới đây trƣờng giao cho phòng Đào tạo sắp xếp điều tiết giờ dạy giữa Khoa Sƣ phạm và
Khoa KHTN.
- Ngày 25/8/2017 Trƣờng mới chốt lại danh sách thí sinh trúng tuyển vào Trƣờng ĐHCT.
- Năm học mới Trƣờng THSP mời Cô Trần Thị Hải Yến (BMSP.Lịch sử) và Thầy Phạm
Tuấn Anh (BMSP.Ngữ văn) làm CVHT.
THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Hoàng Thị Minh Oanh

Huỳnh Anh Huy
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