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: 804 /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 27 tháng 4 năm 2020
• Địa điểm: Hội trường Ban giám hiệu
• Thành phần tham dự: Ban Giám hiệu, CT HĐT, TT Đảng ủy.
• 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:
-

-

-

Thông báo V/v làm việc, dạy và học tập trung, tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19.
Giảng dạy Giáo dục QP&AN đợt 4, HK2, năm học 2019-2020.
Tiếp tục tổ chức tư vấn tuyển sinh đại học năm 2020 bằng các hình thức trực tuyến.
Khảo sát cựu SV về chất lượng giáo dục của Nhà trường.
Điều chỉnh, bổ sung dự thảo kế hoạch đánh giá giữa kỳ Trường.
Gửi đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2021 cho Bộ GD&ĐT.
Báo cáo Bộ GD&DT kết quả 15 năm thực hiên Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của
Ban Bí thư “Về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.
Họp về việc bổ sung sản phẩm đề tài nghiên cứu Khoa học tỉnh An Giang (do PGs.Ts.
Bùi Minh Tâm làm chủ nhiệm).
Báo cáo cho Cục Sở hữu trí tuệ về hoạt động phát triển tài sản trí tuệ của Trường ĐHCT
giai đoạn 2011-2020.
Góp ý cho các Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang; Đảng bộ huyện
Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang và Đảng bộ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.
Dự án ODA: Dự kiến Kế hoạch tổ chức Hội nghị khoa học của Dự án (tháng 11/2020);
Phổ biến đến 36 chương trình nghiên cứu về quy định đấu thầu qua mạng; Phát hành và
làm rõ Hồ sơ mời sơ tuyển cho 02 gói thầu thiết bị 2- 2 và 2-3; Tiếp tục thi công các
công trình xây dựng Dự án; Hoàn thành báo cáo quý 1 năm 2020 gửi các Bộ ngành có
liên quan; Gửi Bộ GD&ĐT báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước
theo niên độ ngân sách năm 2019; Gửi Công văn xin chuyển nguồn vốn ODA chưa giải
ngân hết năm 2018, 2019 sang 2020.
Báo cáo tiến độ giải ngân và cam kết giải ngân năm 2020 cho Bộ GD&ĐT.
Báo cáo Vụ KH-CT về quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách 2019.
Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng về việc các học phần được hưởng thêm 15% giờ
giảng thực tập, thí nghiệm trong năm 2019 do không có nhân viên PTN.
Báo cáo tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với Trường ĐHCT cho Bộ GD&ĐT.
Thông báo đến các đơn vị về việc nghỉ Lễ kỷ niệm ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc
tế Lao động 1/5 năm 2020.
Theo dõi thi công, cải tạo các công trình: Cải tạo sân bóng chuyền KDBDT; Cải tạo sân
bóng đá ngoài trời (BMGDTC); Chống thấm sê nô, mái nhà KCNTT&TT; Sửa chữa, bảo
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trì các dãy nhà KTX khu B; Chống thấm đầu hồi các dãy nhà 02 tầng KTX khu A; Cải
tạo các dãy nhà B, C, D và 3 nhà còn lại dãy N9 khu I thành phòng học; Cải tạo nền các
dãy nhà làm việc của TTGDQP&AN;...
Ký hợp đồng các gói thầu: Mua sắm thiết bị thí nghiệm cho dự án SSNS (KTS); Phụ kiện
và sửa chữa máy lạnh chiller cho TT.HL.
Thực hiện thủ tục thanh toán các gói thầu: Dịch vụ tổng vệ sinh ký túc xá sinh viên khu A
và khu B (PCTSV); 02 gói dịch vụ vận chuyển thuộc đề tài Tây Nam Bộ (VNCPT
ĐBSCL); Dịch vụ in tạp chí khoa học tập 56 số 1 (TCKH).
Ban hành Kế hoạch thay đổi vị trí việc làm và bổ nhiệm chức danh mới đối với giảng viên
chưa đủ điều kiện về trình độ tối thiểu theo quy định của pháp luật.
Báo cáo Bộ GD&ĐT về việc thực hiện quy hoạch cán bộ và triển khai thực hiện chủ
trương Bí thư đảng ủy kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Trường của Trường ĐHCT.
Gửi công văn cho Bộ đề nghị kéo dài thời gian làm việc đối với 09 giảng viên có chức
danh Giáo sư và Phó Giáo sư của Trường.
Gửi công văn cho Bộ về việc thống kê, báo cáo số lượng người làm việc và hợp đồng lao
động của Trường ĐHCT và CV cung cấp thông tin, số liệu để xây dựng Đề án đào tạo,
bồi dưỡng cán bộ khoa học và chuyên gia.
Quyết định sắp xếp cho PGS.TS Nguyễn Văn Nở, thôi giữ chức vụ Trưởng Khoa Sư
phạm kể từ tháng 5/2020 do hết tuổi làm công tác quản lý.
Quyết định phân công ông Huỳnh Anh Huy, Phó Trưởng Khoa Sư phạm, phụ trách điều
hành Khoa Sư phạm thuộc Trường ĐHCT.

2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau:
- Hoàn thành Báo cáo Bộ GD&ĐT kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2019 và xác định chỉ tiêu
tuyển sinh năm 2020 trình độ TS, ThS và ĐH.
- Giảng dạy Giáo dục QP&AN đợt 5, HK2, năm học 2019-2020 (từ 04/05 đến 24/05/2020).
- Công bố danh sách các ngành thạc sĩ được tổ chức thi năm 2020 đợt 1.
- Xét hồ sơ đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 đợt 1.
- Xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt 1 năm 2020.
- Ban hành quy trình khảo sát việc làm SV tốt nghiệp.
- Báo cáo kết quả khảo sát người sử dụng lao động và cựu SV về chất lượng giáo dục của
Nhà trường.
- Họp Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường.
- Triển khai báo cáo hoạt động KH&CN 2016-2020 đến các chủ nhiệm đề tài cấp Quốc
gia, Bộ ngành.
- Trình Bộ GD&ĐT nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia, Chương trình, Dự án cấp Bộ.
- Họp với Sở KH&CN tỉnh An Giang về các đề tài NCKH hợp tác với Tỉnh .
- Hoàn thành Báo cáo Bộ GD&ĐT về tổng kết chương trình cải cách hành chính giai đoạn
2011-2020 và đề xuất nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2021 – 2030 của Trường ĐHCT.
- Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị tin học và ngoại vi cho KCNTT&TT qua
hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thực hiện thủ tục mua sắm gói thầu Thiết bị cho dự án
PTN.PLC và mạng công nghiệp (bằng nguồn vốn đối ứng) của BM.TĐH-KCN.
- Dự án ODA: Họp hoàn chỉnh văn kiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật pha 2 theo góp ý của Bộ
KH&ĐT và Bộ TN&MT; Nhận phản hồi của phía Nhật về báo cáo tổng kết của 4 đề tài
TC; Thông báo Chủ nhiệm 36 chương trình nghiên cứu báo cáo cập nhật sản phẩm đầu
ra; Kiểm tra tính năng kỹ thuật cho gói thầu 2-2; Báo cáo cho JICA về Dự án.
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Để chuẩn bị tốt cho việc học tập trung trở lại, đề nghị tất cả các đơn vị phối hợp với
Phòng QTTB rà soát lại cơ sở vật chất và chủ động tổng vệ sinh các nhà học và khu vực
của mình.
Ngày 4/5/2020 sinh viên sẽ trở lại học tập trung, đề nghị các giảng viên hệ thống lại các
nội dung, kiến thức môn học trong thời gian qua, sắp xếp cho sinh viên thực hành đảm
bảo các nội dung cốt lõi và tích cực hỗ trợ sinh viên hoàn thành tốt môn học, đảm bảo
chất lượng.
Phòng CTSV, Phòng ĐT và các đơn vị liên quan cùng phối hợp hỗ trợ Trung tâm GDQP
thực hiện đúng quy định về công tác phòng chống dịch khi đưa sinh viên xuống Hòa An
học học phần Giáo dục QP&AN.
Đề nghị các Khoa Sư phạm, Khoa Ngoại ngữ, Bộ môn GDTC có đăng ký đánh giá ngoài
theo chuẩn AUN-QA khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ báo cáo tự đánh giá.
Dự án ODA: Do ảnh hưởng của dịch cúm Covid-19 các công tác của dự án như đào tạo,
NCKH, xây dựng… bị ảnh hưởng, đề nghị trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy nhanh tiến
độ, đặc biệt là NCKH. Đối với hai gói thầu thiết bị, đề nghị lãnh đạo chủ động rà soát lại
các đầu mục thiết bị, chi phí vận hành, tính năng kỹ thuật.
Ban QLDA ODA nhắc nhở hai công ty xây dựng tuân thủ các quy định về vệ sinh trong
lúc vận hành các thiết bị.
Trung tâm TT&QTM chuẩn bị kế hoạch xây dựng quy chế giảng dạy trực tuyến.
Văn phòng Hội đồng Trường đã gửi đến các tất cả cán bộ Quy chế tổ chức và hoạt động
của nhà trường, đề nghị các đơn vị quan tâm xem xét và đóng góp ý kiến. Hội đồng sẽ
họp thông qua, dự kiến vào ngày 08/5/2020.
Đề nghị các Khoa nhắc nhở sinh viên không tổ chức các hoạt động ngoài trời, đối với các
ngành có thực tập thực tế lưu ý nên tổ chức trong khu vực đồng bằng Sông Cửu Long.

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

CHỦ TỌA

(đã ký)

(đã ký)

Nguyễn Thị Ái

Hà Thanh Toàn

Nơi nhận:
Các đơn vị trong Trường;
Lưu: VT, PKHTH.
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