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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: 427 /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 03 năm 2020 
• 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:        

- Thông báo về việc đi học trở lại và tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

đồng thời triển khai Kế hoạch giảng dạy học kỳ II năm học 2019-2020. 

- Triển khai biên soạn Đề án tuyển sinh đại học năm 2020; Quy chế tuyển sinh bằng đại học 

thứ hai cho hệ chính quy và cho hệ vừa làm vừa học. 

- Tổ chức tư vấn tuyển sinh đại học năm 2020 bằng các hình thức trực tuyến. 

- Ban hành Quyết định tốt nghiệp đại học hệ chính quy lần 2, đợt 1, năm 2020. 

- Thông báo về việc Tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp ĐH hệ chính quy đợt tháng 4/2020. 

- Tư vấn và xét tuyển hồ sơ tuyển sinh hệ đào tạo Từ xa đợt tháng 3/2020. 

- Xét tốt nghiệp đợt tháng 2/2020 cho cho các lớp đào tạo Từ xa. 

- Kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 đợt 1. 

- Công văn dời thời gian nhận hồ sơ, lịch ôn tập và lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc 

sĩ năm 2020 đợt 1 (thời gian thi là ngày 25-26/4/2020). 

- Tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ đợt 1 năm 2020. 

- Làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp về việc đào tạo ThS tại địa phương. 

- Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo danh sách nghiên cứu sinh đã hoàn thiện hồ sơ quá trình 

đào tạo và luận án đã được thông qua tại Hội đồng đánh giá bảo vệ luận án cấp trường 

trong tháng 01 và tháng 02 năm 2020. 

- Báo cáo Cục Quản lý chất lượng thông tin về quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường. 

- Ban hành “Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của Trường Đại học Cần Thơ” mới của 

Trường ĐHCT theo Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Phê duyệt và ban hành “Mẫu văn bằng của Trường Đại học Cần Thơ” theo Thông tư số 

27/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo; Đồng thời báo cáo Mẫu phôi văn bằng mới của Trường ĐH. Cần Thơ cho Bộ và 

Công an TP. Cần Thơ theo quy định. 

- Tổ chức kiểm tra công tác quản lý, cấp phát phôi, văn bằng, chứng chỉ ở các đơn vị có 

liên quan trong Trường. 

- Tiếp và trao đổi với đại diện QS Intelligence Unit về xếp hạng cơ sở giáo dục đại học. 
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- Báo cáo tổng kết công tác ĐBCL 2019 và phương hướng 2020.   

- Ban hành Quyết định kiểm định CTĐT đại học Kỹ thuật Cơ khí. 

- Triển khai Kế hoạch khảo sát các bên liên quan năm 2020 của Trường ĐHCT. 

- Hội thảo “Giải pháp ứng phó hạn, mặn cho cây trồng và vật nuôi vùng ĐBSCL”.  

- Nộp thuyết minh đề tài cấp bộ năm 2020. 

- Công bố danh sách báo cáo Seminar đợt 1 năm 2020 đã được phê duyệt đến các đơn vị. 

- Thông báo đăng ký đề tài NCKH cấp cơ sở do sinh viên các ngành chất lượng cao thực 

hiện năm 2020. 

- Triển khai đăng ký Nhiệm vụ Nghị định thư năm 2021 (e-ASIA JRP). 

- Họp về Chương trình đào tạo VCE tại Trường THPT Thực hành Sư phạm ĐHCT 

(Chương Trình Tốt Nghiệp Phổ Thông Trung Học của Bang Victoria - Victorian 

Certificate of Education). 

- Dự án ODA: Tiếp tục thi công các công trình xây dựng thuộc dự án (Kết thúc ép cọc khu 

ATL và khu RLC); Hoàn thành thương thảo hợp đồng và ký kết hợp đồng gói thầu Kiểm 

toán dự án hoàn thành; Hoàn thành kế hoạch và thông báo về “Hội thảo đánh giá giữa kỳ 

36 chương trình nghiên cứu từ 2-4/6/2020; Phân giao kinh phí và phê duyệt dự toán năm 

2020 của 36 chương trình nghiên cứu; phê duyệt kế hoạch tập huấn ngắn hạn 2020 đợt 1; 

Hoàn thành báo cáo thẩm định và trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 

Kiểm toán dự án hoàn thành; Gửi Bộ Giáo dục và đào tạo Báo cáo đẩy nhanh tiến độ phê 

duyệt các kế hoạch năm 2020 của Dự án; Báo cáo tình hình giải ngân vốn vay ODA, vay 

ưu đãi nước ngoài năm 2019 cho Bộ Tài chính. 

- Hội nghị hoạt động SX - DV  năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Trường. 

- Tiếp tục triển khai các công tác liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phát 

hoang, dọn dẹp vệ sinh các khu vực công cộng và khu vực các nhà học để phòng dịch.  

- Báo cáo Bộ GD&ĐT (Vụ KH-TC) về rà soát, chấn chỉnh chấp hành các quy định về sắp 

xếp lại, xử lý tài sản công và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2019. 

- Thực hiện thủ tục mua sắm các gói thầu: 02 gói vật dụng và in sổ tay tuyển sinh phục vụ 

công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh phổ thông (VP.ĐTN); In ấn tạp chí khoa học 

tập 55 số 6 (Tạp chí KH). Gửi Tờ trình cho Bộ GD&ĐT đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu Dự án “Nâng cấp chất lượng Tạp chí Khoa học ĐHCT”. 

- Hoàn thiện các phòng multimedia phục vụ giảng trực tuyến. Triển khai lắp đặt các phòng 

máy tính thuộc Đề án NNQG2020, tại Lầu 7, NĐH. 

- Họp rà soát để hoàn chỉnh Dự thảo điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường. 

- Rà soát về hoạt động và công tác giảng dạy của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng &AN.  

- Gửi công văn cho các đơn vị về việc kê khai lý lịch viên chức theo mẫu mới và bổ sung 

văn bằng, chứng chỉ năm 2020. 

- Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng về hướng xử lý đối với lao động hợp đồng và những 

vấn đề liên quan đến tiền lương của các đối tượng này.  

- Gửi công văn cho Vụ Thi đua - KT V/v đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 

22/2018/TT-BGDĐT và đề xuất những vấn đề cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.  

- Họp về nghiên cứu đề xuất phương án tài chính giai đoạn 2020 - 2022 trên cơ sở Đề án 

Thí điểm Đổi mới cơ chế hoạt động của ĐHCT. 

- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Xây dựng phương án tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính giai đoạn 2020-2022.  
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- Quyết định điều động ông Trần Chinh Phong, Phó Trưởng ban Quản lý Công trình, đến 

nhận công tác tại PQTTB và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng QTTB.  

- Quyết định giải thể ban Quản lý Công trình Trường ĐHCT. 

- Tiếp tục triển khai biên soạn Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHCT NK 2020-2025. 

- Họp về triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH. 

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

- Điều chỉnh Kế hoạch giảng dạy và học tập của các cấp học trong Trường. 

- Thực hiện giảng dạy HK2 năm học 2019-2020 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán theo các văn 

bản chỉ đạo của Trường.  

- Tiếp tục tổ chức tư vấn tuyển sinh đại học năm 2020 bằng các hình thức trực tuyến. 

- Công bố kết quả trúng tuyển cho sinh viên hệ từ xa (truyền thống và trực tuyến). 

- Ban hành thông báo, thu BHYT bắt buộc đối với sinh viên hệ VLVH.  

- 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. 

- Quyết định thành lập Hội đồng sơ tuyển chuyên môn tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ 

năm 2020 đợt 1. 

- Thực hiện các công tác kiểm định chất lượng trong nước 08 CTĐT theo kế hoạch. 

- Họp thông qua các dữ liệu sẽ cung cấp cho QS để tham gia xếp hạng cơ sở của QS. 

- Họp triển khai Kế họach khảo sát việc làm SVTN năm 2020 và góp ý Dự thảo Quy trình 

khảo sát việc làm SVTN. 

- Công bố Danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở của SV được phê duyệt thực hiện năm 2020. 

- Tổng hợp góp ý bổ sung Danh mục công nghệ cao gửi báo cáo cho Sở KH&CN TPCT và 

Bộ KH&CN.   

- Triển khai các đề tài Chương trình KH&CN cấp Bộ 2020. 

- Tiếp Đại học Thành phố Tokyo - Nhật Bản. 

- Dự án ODA: Hoàn thành và gửi các báo cáo năm cho các Bộ ngành có liên quan; Báo 

cáo JICA; Cập nhật số liệu năm 2019 phục vụ đánh giá Dự án. 

- Hoàn chỉnh Dự thảo điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường. 

- Hoàn thành Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ ĐHCT NK 2020-2025. 

- Thực hiện thủ tục mua sắm các gói thầu: Mua sắm lắp đặt các điểm truy cập Wifi (Acess 

Point) khu 2 (TTTT&QTM); Mua sắm nhiên liệu quý I/2020 (PKH-TH); Thiết bị cho dự 

án PTN PLC và mạng công nghiệp (nguồn vốn đối ứng) của BM.TĐH KCN;...  

- Tiếp tục theo dõi thi công, cải tạo các công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh KKHCT; 

Xây dựng sân bóng rổ Trường THPT THSP; cải tạo sân bóng chuyền và sân bóng đá 

ngoài trời (BMGDTC); cải tạo các dãy nhà B, C, D khu I thành phòng học; sửa chữa, bảo 

trì các dãy nhà KTX khu B. 

3. Ý kiến của BGH 

- Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị tất cả các đơn vị xem xét lại việc tiếp đón 

các đoàn khách nước ngoài đến các địa phương, đồng thời có biện pháp xử lý linh hoạt, 

tạo điều kiện cho khách hoàn thành nhiệm vụ. 

- Khoa Luật và Phòng TTPC hỗ trợ Khoa Thủy sản về cơ sở pháp lý để sớm hoàn thành 

giải phóng mặt bằng xây dựng TT. NC Thủy sản công nghệ cao làm nơi thưc tập cho SV. 

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan tâm theo dõi tiến trình thực hiện đề tài NCKH trong 

khuôn khổ dự án ODA, đặc biệt là đầu ra của các chương trình nghiên cứu. 
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- Khoa Công nghệ vừa nhận được tài trợ của Mitsubishi xây dựng Trung tâm Giải pháp 

công nghệ. Đề nghị Khoa nghiên cứu, đề xuất đầu tư xây dựng PTN công nghệ ô tô 

(Trường liên hệ xin tài trợ của Toyota). 

- Đề nghị lãnh đạo các đơn vị đặc biệt là cố vấn học tập cần thường xuyên quan tâm, theo 

dõi và hỗ trợ việc học tập của sinh viên và báo cáo kịp thời cho Nhà trường. Đồng thời 

nhắc nhở sinh viên về cách xử lý các tình huống khi có các biểu hiện của dịch cúm 

Covid-19. 

- Đề nghị các Khoa có tham gia trả lời tư vấn tuyển sinh thì tiếp tục hoàn thành các câu hỏi 

chưa được giải đáp.  

- Đồng ý cho Trung tâm Học hiệu và thư viện các khoa mở phục vụ SV trở lại, lưu ý đảm 

bảo công tác phòng chống dịch bệnh. 

Cuộc họp kết thúc lúc 9g 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.   


