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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:  2712  /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 18 tháng 11 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:        

- Nhận hồ sơ nhập học của SV trúng tuyển Bằng đại học thứ hai và Liên thông từ CĐ lên 

ĐH chính quy năm 2019. 

- Họp bàn về công tác đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên trình độ đại học. 

- Ban hành Quy định về xét miễn và công nhận điểm học phần trong chương trình đào tạo 

đại học hệ chính quy của Trường ĐHCT. 

- Ban hành Quy định về tuyển sinh Bằng đại học thứ hai hệ chính quy của Trường ĐHCT. 

- Ban hành Kế hoạch xét và phát bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2020.  

- Tổ chức Kiểm tra học kỳ 1 học sinh diện Xét tuyển thẳng năm 2019. 

- Hỗ trợ Tổng cục Thống kê tổ chức thi vòng 2 tuyển dụng công chức. 

- Lễ phát bằng ThS quốc tế chuyên ngành Công nghệ thực phẩm – Chương trình VLIR. 

- Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ năm 2020 đợt 1 và nhận hồ sơ đăng ký. 

- Tổ chức Hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho 04 nghiên cứu sinh.  

- Quyết định ban hành chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Chính sách công. 

- Khai giảng lớp bồi dưỡng GVCC (hạng I). 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện thu thập và cung cấp thông tin xếp hạng của Trường ĐHCT 

trong hệ thống xếp hạng các cơ sở GD đại học Châu Á của QS năm 2020. 

- Họp rà soát về triển khai công tác tự đánh giá CTĐT giáo viên của Trường ĐHCT. 

- Tổng hợp số liệu, thống kê về khảo sát tình hình việc làm SVTN năm 2019. 

- Làm việc và Báo cáo với đoàn của Bộ GD&ĐT V/v thực hiện chính sách cử tuyển theo 

Nghị định số 134 và Nghị định số 49 đối với học sinh dân tộc thiểu số. 

- Họp rà soát các Dự án: NC biển tại Phú quốc và Cù Lao Dung; Khu Nông nghiệp CNC 

tại Cờ Đỏ;  Trường CĐSP Long An; Măng Đen. 

- Hội thảo “Môi trường, tài nguyên thiên nhiên và biến đổi khí hậu”. 

- Trường ĐHCT phối hợp với tổ chức CSIRO tổ chức Hội thảo Tìm hiểu và Phát triển liên 

kết nghiên cứu và phát triển (R&D) giữa doanh nghiệp và Trường ĐHCT. 

- Gửi cho Bộ GD&ĐT đề xuất đề tài thuộc Chương trình KH&CN cấp Bộ thực hiện từ 

năm 2020 của Trường ĐHCT. 

- Báo cáo Bộ Thông tin & TT V/v xin cấp mã số ISN mới cho Tạp chí Khoa học ĐHCT. 

- Báo cáo thực hiện xử lý các đề tài KH&CN chậm muộn của Trường cho Bộ GD&ĐT. 
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- Hội thảo lần thứ 55 các trường đại học kỹ thuật với hoạt động khởi nghiệp và đổi mới 

sáng tạo của tỉnh Bến Tre. 

- Tiếp và làm việc với đoàn công tác Trường ĐH. Ghent-Bỉ. 

- Trường ĐH. Chulalongkorn, Thái Lan, trao đồi văn hóa-văn nghệ tại Trường. 

- Ký kết MoU với ĐH. Kaposvar và giới thiệu về Học bổng của chính phủ Hungary. 

- Tiếp Đại học bang Quirino – Philippines. 

- Dự án ODA: Họp với nhà thầu thi công xây dựng công trình Khu Phức hợp phòng thí 

nghiệm nghiên cứu và công trình Phòng thí nghiệm công nghệ cao; tổng kết tình hình giải 

ngân của các chương trình nghiên cứu; Chuẩn bị hồ sơ mời sơ tuyển cho gói thầu 2-2 và 

2-3; Ép cọc thử 02 công trình xây dựng; Thông báo V/v khởi công xây dựng 02 công trình 

thuộc Dự án; Hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn cho gói thầu kiểm toán dự án 

hoàn thành.  

- Báo cáo Vụ KH-TC V/v kinh phí chế độ chính sách và cấp bù sư phạm từ năm 2018 đến 

2019 của Trường ĐHCT. 

- 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. 

- Nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh, gia công lắp 

mái che 02 hai đầu hồi tầng mái tòa nhà KMT&TNTN; Thay thế máng xối Nhà thi đấu đa 

năng (BMGDTC); Gia công, lắp đặt bàn ghế Hội trường phòng chuyên đề KKHTN; Mua 

cây Sao đen cung cấp cho KKHCT. 

- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 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). Ký hợp đồng các gói thầu: 03 gói bảo hiểm cháy nổ bắt buộc các tòa 

nhà theo quy định; Mua sắm bổ sung thiết bị tin học cho TTCNPM; Làm lại bảng tên 

TTGDQP&AN theo góp ý của Đoàn kiểm tra.  

- Tiếp nhận lô dụng cụ thể dục-thể thao ngoài trời do Sacombank tài trợ (tại 

TTGDQP&AN). 

- Báo cáo Bộ GD&ĐT về Đánh giá tình hình thực hiện đầu tư CSVC 10 năm (2010-2020), 

giai đoạn (2016-2020) và lập Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

- Gửi đề xuất xây dựng Trung tâm Nghiên cứu Thực nghiệm và Bảo tồn Rừng ngập mặn – 

Trường ĐHCT tại Vĩnh Châu, Sóc Trăng. 

− Ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua năm học 2019-2020 tại Trường ĐHCT 

và  Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Công chức, viên chức và người lao 

động thực hiện văn hóa công sở” tại Trường ĐHCT. 

− Quyết định thành lập đội tuyển tham gia cuộc thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam 

lần thứ 28 (OLP’19) và kỳ thi lập trình sinh viên Quốc tế ICPC Asia Đà Nẵng. 

− Quyết định bổ nhiệm ông Phan Huy Cường, kiêm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung 

tâm Điện tử-Tin học thuộc Trường ĐHCT. 

− Họp xét cơ quan an toàn về ANTT của Trường ĐHCT. 

− Báo cáo tổng kết tình hình, kết quả công tác phòng chống ma túy năm 2019 của Trường 

cho Ban Chỉ đạo 138 Công an TPCT. 

− Hội nghị triển khai các văn bản đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng. 

− Khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. 
− Công đoàn tổ chức đi thăm thầy, cô giáo và cán bộ hưu trí nhân Kỷ niệm 20/11 và tổ chức 

đi bộ thể thao và tổng kết Hội thao truyền thống CĐ. 
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− Đoàn thanh niên tổ chức thành công Hội thi Olympic tiếng Anh trong sinh viên TP Cần 

Thơ vòng thi cá nhân online (với hơn 30.000 lượt thi, từ 20/10 đến 9/11/2019). 

− Gửi Vụ Pháp chế và Vụ Thanh tra, Bộ GD&ĐT về Kế hoạch công tác pháp chế và Kế 

hoạch thanh tra năm học 2019-2020 của Trường ĐHCT. 

− Báo cáo cho Bộ GD&ĐT về hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán từ năm 2016 đến 

2019 tại ĐHCT. 

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

- 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. 

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

- Công bố học phần mở trong học kỳ 2, năm học 2019-2020 (từ 25/11 đến 29/11/2019, SV 

có thể đề nghị đổi thời khóa biểu trong thời gian này). 

- Tổ chức chấm và công bố kết quả kiểm tra HK1  học sinh diện xét tuyển thẳng năm 2019. 

- Phát bằng tốt nghiệp đại học hệ VLVH tại Trường ĐH. An Giang. 

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

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

- 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 (Châu Thành, An Giang tổ chức). 

- Tham gia vòng chung khảo sinh viên NCKH Bộ 2019 và vòng chung khảo sinh viên 

NCKH Euréka 2019. 

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

- 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 HSDT gói thầu Quan trắc lún công trình; Cập nhật 

báo cáo đánh giá giữa kỳ và các báo cáo năm thực hiện dự án. 

- Thông báo và phát hành hồ sơ 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). 

Thực hiện thủ tục mua sắm vật dụng (chiếu, quân phục chiến sỹ) cho TTGDQP&AN.  

- Thực hiện thủ tục thanh toán các gói thầu: Thiết bị điều hòa nhiệt độ cho các phòng học 

CTĐT CLC của các đơn vị (KCNTT&TT, KKT, TT.Ngoại ngữ, Trường THPT THSP); 

Camera quan sát an ninh KTX khu A và B; Lắp đặt vật liệu tiêu âm và thiết bị lạnh cho 03 

phòng thu hình và phòng kỹ thuật của TTLKĐT; In tạp chí khoa học chuyên đề Môi 

trường và Biến đổi khí hậu (KMT&TNTN). 

- Sơ kết Nghị quyết 80-NQ/ĐU, Nghị quyết 95-NQ/ĐU và Nghị quyết số 96-NQ/ĐU của 

Đảng ủy Trường ĐHCT. 

3. Ý kiến của BGH 

- Dự án ODA: Đề nghị lãnh đạo các đơn vị nhắc nhở cán bộ thực hiện các đề tài thuộc dự 

án ODA cần rà soát lại hồ sơ giải ngân và khẩn trương giải ngân, Phòng Tài chính và Ban 

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

- Các đơn vị nhắc nhở cán bộ và sinh viên lưu ý an toàn khi tham gia giao thông trong khu 

vực gần công trình đang thi công, đồng thời cần phản ánh kịp thời cho Nhà trường. 

Phòng CTCT tăng cường tuần tra và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các 

cổng, khu vực công trình xây dựng. 

- Đề nghị các đơn vị khẩn trương gửi kế hoạch sửa chữa cho Phòng QTTB. 

- Trung tâm GDQP khẩn trương hoàn thành Dự thảo Quy chế làm việc của Trung tâm. 

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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- Trung tâm QLCL rà soát, xem xét lại cách lấy số liệu thống kê về tỷ lệ sinh viên có việc 

làm sau tốt nghiệp. 

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

điểm đúng thời gian quy định (15/12/2019). 

- Các đơn vị xem xét lại nội dung thực tập thực tế ngoài trường, cần thể hiện rõ trong đề 

cương môn học và đồng thời thống nhất mức hỗ trợ kinh phí của người học. 

- Đối với việc điều chỉnh CTĐT đại học K45, cần lưu ý điều chỉnh những môn chuyên 

ngành được bắt đầu sớm trong năm 1, để sinh viên có thể nắm bắt được ngành nghề. 

Ngoài ra, các Khoa nên xem xét xây dựng một số danh nghiệp đối tác chính mang tính 

bền vững và có thể mời một số danh nghiệp, cá nhân có uy tín ngoài Trường tham gia 

trong quá trình giảng dạy. 

- Phân công giảng dạy, phân công hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của cán bộ vẫn còn mất 

cân đối, đề nghị các đơn vị xem xét và điều chỉnh lại cho phù hợp, đồng thời nhắc nhở 

cán bộ giảng dạy lên lớp đúng thời gian quy định. 

- Hiện nay có một số đề tài nghiên cứu khoa học chậm tiến độ, đề nghị lãnh đạo các đơn vị 

nhắc nhở cán bộ cần xem xét và báo cáo kịp thời trong quá trình thực hiện đề tài. 

- Hiện nay có nhiều đơn vị rất muốn phối hợp với ĐHCT tổ chức các cuộc thi tại ĐHCT, 

quan điểm của nhà trường luôn ủng hộ việc đăng cai các cuộc thi, tuy nhiên cần kêu gọi 

xã hội hóa, hỗ trợ kinh phí từ phía các tổ chức. 

- Chủ trương của Trường là ủng hộ cán bộ tham gia hội nghị, hội thảo trong nước và quốc 

tế. Tuy nhiên nguồn kinh phí của Trường còn hạn chế, vì vậy đề nghị Phòng QLKH soạn 

thảo quy chế về điều kiện cấp kinh phí cho cán bộ tham gia. 

- Phòng TTPC rà soát lại các cơ sở pháp lý, quy định…về việc trao trả nhà công vụ về 

đúng mục đích sử dụng, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục hỗ trợ vận động các hộ còn 

lại di dời nhà đúng thời gian quy định. 

Cuộc họp kết thúc lúc 9g00 cùng ngày./.  

 

THƯ KÝ 

 

 

(Đã ký) 

    CHỦ TỌA 

 

  

                                 (Đã ký)  

 

 

Nguyễn Thị Ái Hà Thanh Toàn 

 

 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị trong Trường; 

- Lưu: VT, PKHTH.   


