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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

        Số: 2846  /BB-ĐHCT  

 

BIÊN BẢN 
(V/v họp giao ban giữa BGH, Thường vụ Đảng ủy với lãnh đạo các đơn vị) 

 

• Thời gian bắt đầu:  8 giờ 00 phút ngày 02 tháng 12 năm 2019 
• Địa điểm: Hội trường Ban Giám hiệu 
• Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các đoàn thể, các 

khoa, phòng, ban, viện, trung tâm, bộ môn trực thuộc 
• Chủ tọa: GS.TS. Hà Thanh Toàn,  Hiệu trưởng 
• Thư ký: Cô Nguyễn Thị Ái,  Phòng Kế hoạch – Tổng hợp 
• Nội dung: 

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

- Công bố học phần mở trong học kỳ 2, năm học 2019-2020. 

- Các đơn vị tổ chức thi, chấm thi và báo cáo LVTN học kỳ 1, năm học 2019-2020. 

- Công bố kết quả Kiểm tra học kỳ 1 học sinh diện Xét tuyển thẳng năm 2019. 

- Gửi công văn V/v đăng ký biên soạn giáo trình, tài liệu học tập, giới thiệu giáo trình 2020. 

- Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học hệ VLVH tại Trường ĐH. An Giang và Lễ Trao 

bằng tốt nghiệp đại học hệ Vừa làm vừa học và hệ đào tạo Từ xa tại Trường. 

- Tổ chức Lễ trao bằng TS và ThS năm 2019, đợt 2. 

- Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2020 đợt 1. 

- Quyết định thành lập Tổ soạn thảo đề án mở ngành trình độ thạc sĩ ngành Nông nghiệp 

công nghệ cao giảng dạy bằng tiếng Anh, đào tạo thí điểm. 

- Phân công giảng dạy các học phần sau đại học trong học kỳ 2 NH 2019 – 2020. 

- Làm việc với Sở Nội vụ Sóc Trăng về quy đổi điểm số của SV Trường phục vụ tuyển 

dụng VC Tỉnh. 

- Thực hiện lấy ý kiến học viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK1/2019-2020. 

- Triển khai kế hoạch điều chỉnh và cập nhật thông tin cho nội dung phần giới thiệu của 08 

chương trình đào tạo chuẩn bị đăng ký đánh giá ngoài với AUN vào năm 2020.  

- Quyết định thu nhận 312 SV Bằng ĐH thứ 2 và Liên thông đại học chính quy. 

- Quyết định cử 18SV đi học tập ở nước ngoài (cấp học bổng cho 10SV). 

- Báo cáo thực hiện NĐ 134 về đào tạo theo chế độ cử tuyển cho Đoàn Khảo sát của VP. 

Chính phủ - UB Dân tộc - Bộ GD&ĐT. 

- Hội thảo xây dựng Đề án “Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn và phát triển 

mỗi xã một sản phẩm gđ 2020-2025, định hướng 2030 do huyện Châu Thành, tỉnh An 

Giang tổ chức. 

- Tham gia vòng chung khảo sinh viên NCKH Bộ 2019 ( đạt 1 giải nhì, 2 giải ba, 3 giải 

khuyến khích) và vòng chung khảo sinh viên NCKH Euréka 2019 (đạt giải nhất). 

- Làm việc với Sở NN&PTNT Hậu Giang, Cần Thơ, Kiên Giang về dự án Blue Dragon. 

- Họp với UBND Huyện Phụng Hiệp để chuẩn bị ký kết hợp tác. 

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2019 cho Bộ GD&ĐT. 

- Ký MoU với Đại học Naruto - Nhật Bản. 

- Trường ĐH. Chulalongkorn, Thái Lan, trao đồi văn hóa-văn nghệ tại Trường. 
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- Dự án ODA: Rà soát kế hoạch đào tạo ThS, Dự án; Chuẩn bị hồ sơ mời thầu cho gói thầu 

Kiểm toán dự án hoàn thành; Đánh giá hồ sơ dự thầu và mở thầu đề xuất về tài chính gói 

thầu Quan trắc lún công trình Dự án; Cập nhật báo cáo đánh giá giữa kỳ và các báo cáo 

năm thực hiện dự án; Tiếp nhận 2 thiết bị: màn hình LED và hệ thống Video 

Conferencing”; Giám sát việc ép cọc thử tải và cọc thăm dò của các công trình; Hoàn 

thành Lập kế hoạch hoạt động và tài chính 2020 Dự án HTKT.  

- Họp Ban chỉ đạo và tổ thư ký điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy định chế độ làm 

việc đối với giảng viên ĐHCT. 

- Thông báo công nợ tạm ứng và thời hạn thanh toán hoàn ứng 20/12/2019 

- Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Lắp đặt camera giám sát an ninh tại kho lưu trữ 

hồ sơ (C15 KTX A) và kho PQT-TB); Sửa chữa chân đặt các bồn nước các dãy B1-B8 

KTX khu B; Cải tạo các nhà N6A/02, N6A/03, N6B/04, N13B/01, N13B/02, N13B/03, 

N13B/04 khu I để di dời các hộ tại nhà 4T2 và các dãy B C D để cải tạo thành phòng học, 

phòng thực hành... cho Khoa Ngoại ngữ và Trung tâm Khảo thí quốc gia tại Trường. 

- Ký hợp đồng gói thiết bị thí nghiệm cho dự án Phát triển CTĐT trong lĩnh vực khoa học 

phân tử và vật liệu theo định hướng nghiên cứu (MOMA) do Bỉ tài trợ (KKHTN. Tiếp 

nhận hàng hóa của 02 gói thầu: Mua sắm thiết bị PTN BM.Hóa học và BM.Sinh học 

(KKHTN). 

- Thông báo và phát hành hồ sơ yêu cầu mời thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia gói 

thầu: Cung cấp tài khoản trực tuyến cho khóa học bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ SP cho 

giáo viên phổ thông (Hợp phần PPGD tiếng Anh) thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 

(KNNgữ). Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu 02 gói thầu Dịch vụ bảo vệ và trông 

giữ xe trong khuôn viên ký túc xá khu A và khu B năm 2020 (TT.PVSV); Dịch vụ vệ sinh 

nhà học của các đơn vị năm 2020;  

- Tổng hợp Kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản của các đơn vị năm 2020. 

− Gửi công văn cho Ban Cán sự đảng Bộ GD&ĐT V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 19-

NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, về việc tiếp tục đổi 

mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn 

vị sự nghiệp công lập.  

− Gửi công văn cho Trường Quân sự TPCT V/v cử 05 viên chức đi học tập cập nhật mới 

lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 3 năm 2019. 

− Ban Giám hiệu và các đơn vị liên quan họp về nhân sự với các đơn vị đào tạo. 

− Thông báo lập kế hoạch và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020. 

− Quyết định thành lập Tổ soạn thảo Đề án Trung tâm Thiết bị dùng chung trong Dự án 

Nâng cấp Trường ĐHCT. 

− Quyết định cho ông Nguyễn Võ Châu Ngân, thôi giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Hợp tác 

Quốc tế để tập trung cho công tác chuyên môn theo nguyện vọng cá nhân. Điều động ông 

Nguyễn Võ Châu Ngân, đến nhận công tác tại Bộ môn kỹ thuật Môi trường thuộc Khoa 

MT&TNTN. 

− Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Đức Thuận, Phó Trưởng bộ môn Sư phạm Lịch sử, giữ 

chức vụ Trưởng bộ môn Sư phạm Lịch sử thuộc Khoa Sư phạm. 

− Quyết định tặng giấy khen cho 05 cá nhân thuộc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An 

ninh, do đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi “Giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục 

quốc phòng và an ninh” lần thứ 5, năm 2019. 

− Đảng ủy tổ chức Sơ kết Nghị quyết 80-NQ/ĐU, Nghị quyết 95-NQ/ĐU và Nghị quyết số 

96-NQ/ĐU của Đảng ủy Trường ĐHCT.  

https://cpv.ctu.edu.vn/images/upload/Kehoach_Baocao/NQ%20cua%20BCH%20ve%20doi%20moi%20va%20Nang%20cao%20chat%20luong%20HTQT_Final.pdf
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− Đoàn thanh niên "tổ chức vòng thi tập thể Hội thi Olympic tiếng Anh trong sinh viên Tp 

Cần Thơ" (đạt giải nhì). Phối hợp phòng Công tác chính trị tổ chức vòng loại Hội thi 

Phòng chống HIV/AIDS và tuyên truyền An toàn Giao thông trong sinh viên trường Đại 

học Cần Thơ. 

− Tổ chức Kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2019 và Khởi công xây dựng các công 

trình thuộc Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT. 

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

- Các đơn vị tiếp tục tổ chức thi, chấm thi và báo cáo LVTN học kỳ 1, năm học 2019-2020 

(15/12/2019 kết thúc nhập điểm học phần). 

- Sinh viên lập thời khóa biểu cá nhân và đăng ký học phần học học kỳ 2, năm học 2019-

2020 (từ 02/12 đến 22/12/2019). 

- Triển khai Tự đánh giá CTĐT ngành Sư phạm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn. 

- Báo cáo thực hiện cải tiến chất lượng Trường. 

- Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học hệ VLVH  tại Trường ĐHKT-CN Cần Thơ. 

- Nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2020 đợt 1. 

- Triển khai giảng dạy lớp CH ngành Hệ thống nông nghiệp chuyên ngành Biến đổi khí 

hậu và nông nghiệp nhiệt đới bền vững (Chương trình ODA) đào tạo cho tỉnh Vĩnh Long. 

- Quyết định điều chỉnh một số điều của Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ theo nội dung đã 

được Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường thông qua. 

- Ban hành Kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2020 đợt 1. 

- Xét tốt nghiệp cho nghiên cứu sinh đủ điều kiện tốt nghiệp. 

- Gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo Đề án tuyển sinh đào taọ trình độ tiến sĩ năm 2020. 

- Thông báo cập nhật dữ liệu sinh viên, triển khai đánh giá kết quả rèn luyện của SV, học 

kỳ 1, NH 2019-2020. 

- Làm việc với Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Sa Giang - Đồng Tháp về công tác 

NCKH và chuyển giao công nghệ. 

- Tổ chức Hội thảo Quản lý đất và sử dụng phân bón hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp. 

- Hội thảo quốc tế về Kinh tế và Kinh doanh. 

- Bảo vệ đề cương đề tài cấp cơ sở năm 2020 của CB và SV tại Tiểu ban chuyên môn. 

- Tổng hợp báo cáo Seminar đợt 2 năm 2019 của các đơn vị. 

- Họp về tiến độ hợp tác với Công ty Takesho – Nhật Bản. 

- Dự án ODA: Thảo luận việc soạn thảo Đề án Nông nghiệp Công nghệ cao trong khuôn 

khổ Dự án ODA gđ 2; Họp Tổ soạn thảo Đề án Trung tâm thiết bị dùng chung – Dự án; 

Giải trình Vụ KHTC về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu 2-2 và 2-3; Kết hợp nhà thầu 

tư vấn và đơn vị tài chính chuẩn bị hồ sơ mời thầu cho gói thầu Kiểm toán dự án hoàn 

thành; Phối hợp JICA tổ chức Lễ nhận vinh danh “JICA president Award”; Ký hợp đồng 

gói thầu Quan trắc lún công trình. 

- Tiếp tục theo dõi thi công, cải tạo các công trình: Mở rộng bãi xe KKT; Cải tạo, sửa chữa 

PTN. Điện-Quang BM.SP Vật lý (KSP). Cầu tàu, kè, đường nội bộ, hệ thống thoát nước 

TTNCƯD Thủy sản CNC (KTS); Nhà thí nghiệm tôm giống thuộc Trại thực nghiệm 

Thủy sản Vĩnh Châu (KTS); Nâng cấp nhà vệ sinh (dãy nhà số 04), đổ bê tông nền sân 

đầu hồi dãy nhà số 05 TT.Ngoại ngữ khu I; Sửa chữa nhà N13A/01 khu I. 

- Mở thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu: Cung cấp tài khoản trực tuyến cho khóa 

học bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ SP cho giáo viên phổ thông (Hợp phần PPGD tiếng 

Anh) thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (K.NN); 02 gói Dịch vụ bảo vệ và trông giữ xe 
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trong khuôn viên ký túc xá khu A và khu B năm 2020 (TTPVSV); Dịch vụ vệ sinh nhà 

học của các đơn vị năm 2020. 

- Thông báo và phát hành hồ sơ mời thầu gói thầu Thu gom rác thải tại khu 2 năm 2020. 

- Đoàn thanh niên tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp trong nền kinh tế số. 

ĐTN phối hợp PCTCT tổ chức vòng thi chung kết Hội thi Phòng chống HIV/AIDS và 

tuyên truyền An toàn Giao thông trong sinh viên trường Đại học Cần Thơ. 

3. Ý kiến của BGH 

- Dự án ODA: Đối với các chương trình NCKH thuộc dự án ODA, đề nghị lãnh đạo đơn vị 

nhắc nhở cán bộ cần khẩn trương giải ngân, đề nghị Phòng Tài chính và Ban QLDA 

ODA phối hợp rà soát và hỗ trợ cán bộ giải ngân đúng tiến độ. 

- Đề nghị các đơn vị rà soát lại trang web của đơn vị mình, đặc biệt là danh sách cán bộ cơ 

hữu, cần cập nhật đầy đủ học hàm học vị, lý lịch khoa học. Phòng TCCB cập nhật mới 

danh sách công khai của cán bộ, cần cập nhật đầy đủ thông tin. 

- Đề nghị các đơn vị nhắc nhở cán bộ giảng dạy hoàn thành giảng dạy và chấm thi, nhập 

điểm đúng thời gian quy định. 

- Trung tâm CNPM đã cơ bản hoàn thành phần mềm phân công giảng dạy và sẽ tổ chức tập 

huấn sử dụng, đề nghị các đơn vị quan tâm và cử cán bộ tham dự đầy đủ. 

- Ngày 10/12, JICA tổ chức lễ trao giải thưởng cho ĐHCT về quản lý dự án, đề nghị các cá 

nhân được mời cần tham dự dầy đủ và trang phục phù hợp. 

- Đề nghị Phòng CTCT phối hợp với các đơn vị tăng cường giữ gìn an ninh trật tự. 

- Đề nghị các đơn vị nhắc nhở cán bộ khẩn trương thanh toán, quyết toán đúng thời gian 

quy định. 

- Đề nghị các đơn vị tham mưu xây dựng Kế hoạch năm 2020 để gửi Hội đồng Trường 

thông qua trong tháng 12/2019. 

Cuộc họp kết thúc lúc 9g cùng ngày./.  

 

THƯ KÝ 

 

 

 

CHỦ TỌA 

 

  

 

 

 

Nguyễn Thị Ái Hà Thanh Toàn 

 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị trong Trường; 

- Lưu: VT, PKHTH.   


