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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: 175 /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 03 tháng 02 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:        

- Công bố thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 (dự kiến) tại website Trường. 

- Gửi công văn cho Trường Dự bị Đại học TPHCM đồng ý 42 chỉ tiêu tiếp nhận học sinh hệ 

dự bị đại học dân tộc vào học đại học năm học 2020-2021 tại Trường ĐHCT. 

- Công bố danh sách SV được phép học cùng lúc hai chương trình đào tạo đợt 1 năm 2020. 

- Sinh viên điều chỉnh kế hoạch học tập (từ 13/01 đến 16/02/2020). 

- Sinh viên nhận Quyết định tốt nghiệp đại học hệ chính quy Lần 1 - Đợt 1 năm 2020. Tiếp 

tục Tổ chức xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy Lần 2 - Đợt 1 năm 2020. 

- Xét miễn ngoại ngữ đầu ra cho học viên cao học trong học kỳ 1 năm học 2019 – 2020. 

- Gửi cho QS các danh sách nhà học thuật và nhà tuyển dụng. 

- Họp trao đổi và xúc tiến đăng ký kiểm định các CTĐT của Trường năm 2020. 

- Làm việc với Ban Kinh tế TW về kế hoạch hợp tác trong triển khai đề án tổng kết 15 năm 

thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW; về chuyển giao các kết quả nghiên cứu về KT-XH của 

ĐHCT để phục vụ kế hoạch chuyên môn năm 2020 của Ban Kinh tế TW.  

- Hội thảo về giống lúa Huyết Rồng, tại huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. 

- Công bố Kết quả bảo vệ đề cương đề tài cấp cơ sở năm 2020 của CB và SV. 

- Thông báo các đơn vị đăng ký kế hoạch báo cáo seminar đợt 1/2020 - 6 tháng đầu năm. 

- Dự án ODA: Hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Dự án; Dự toán kinh phí năm 2020 của 8 

chương trình nghiên cứu; Mở thầu và tiến hành đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật gói thầu 

Kiểm toán dự án hoàn thành cho Dự án; Hoàn thành và gửi các báo cáo năm cho các Bộ 

ngành có liên quan và JICA; Cập nhật số liệu năm 2019 phục vụ đánh giá Dự án. 

- Hội nghị đánh giá sử dụng ngân sách 2019 và phân giao kinh phí 2020. 

- Quyết định phân giao dự toán kinh phí năm 2020 cho các đơn vị thuộc Trường. 

- Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước năm 2019. 

- Ký hợp đồng các gói thầu: Lắp đặt nâng cấp mạng LAN và Wifi KPTNT; 02 gói dịch vụ 

đường truyền cáp quang khu 1 và khu 2 (TTTT&QTM); Dịch vụ vệ sinh tại KKHCT; 

Hợp đồng hỗ trợ sử dụng điện, nước thi công công trình xây dựng với Tổng Công ty 789. 

- Thực hiện thủ tục mua sắm các gói thầu: Nâng cấp hệ thống thông tin tích hợp 

(TT.TT&QTM); Mua sắm thiết bị cho dự án PTN. PLC và mạng công nghiệp (nguồn vốn 

đối ứng với gói thiết bị tài trợ của Rockwwell Automation (7,78 tỷ đồng). 
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− Lễ công bố quyết định bổ nhiệm PGS cho 14 nhà giáo đạt chuẩn năm 2019. 

− Báo cáo Vụ TCCB về kết quả đánh giá, phân loại viên chức NH 2018-2019 và đề xuất 

đánh giá phân loại công chức Trường năm 2019. 

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

- Họp bàn về chỉ tiêu tuyển sinh ngành đặc thù (CNTT, Du lịch). 

- Tiếp tục tổ chức xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy Lần 2 - Đợt 1 năm 2020. 

- Triển khai Thực tập Sư phạm Khóa 42. 

- Báo cáo thống kê KHCN  năm 2019 cho Sở KH&CN TP. Cần Thơ. 

- Thông qua các tiểu ban chuyên môn và trình duyệt đăng ký Seminar đợt 1 năm 2020 – 6 

tháng đầu năm. 

- Dự án ODA: Tiếp tục thi công các công trình xây dựng thuộc dự án; Họp chuẩn bị cho 

chuyến công tác tại Kenya thuộc Dự án ODA – Nhật Bản. 

- Tiếp tục theo dõi thi công, cải tạo các công trình. 

3. Ý kiến của BGH 

- Để chuẩn bị tốt cho việc phòng chóng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của Virus Corona, đề nghị lãnh đạo các đơn vị tăng cường công tác vệ sinh xung quanh 

khu vực đơn vị mình, khu vực nhà học… Bên cạnh đó cần lưu ý sinh viên và cán bộ 

không nên đưa hoặc chia sẽ các thông tin không chính xác về dịch bệnh; chủ động khai 

báo tình hình sức khỏe khi có nghi ngờ tiếp xúc với nguồn bệnh. 

- Phòng Công tác sinh viên liên hệ với trạm y tế về việc phun thuốc khử trùng trong ký túc 

xá để phòng ngừa dịch cúm Corona. 

- Phòng Hợp tác quốc tế rà soát lại khách nước ngoài và các học viên nước ngoài đến từ 

vùng có dịch để có biện pháp theo dõi, hỗ trợ. 

- Phòng Tổ chức cán bộ thống kê số lượng cán bộ và phòng Công tác sinh viên rà soát 

thông tin sinh viên đi về từ vùng có dịch bệnh. 

- Đề nghị Hội đồng Trường (thư ký) rà soát lại dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của 

Trường ĐHCT và gửi đến lãnh đạo các đơn vị để góp ý. 

- Đề nghị các đơn vị, các bộ phận có liên quan phối hợp để triển khai tốt việc chuẩn bị Hội 

nghị Đảng các cấp trong Trường. 

- Phòng QTTB hỗ trợ cho TT.ĐGNLNN và KCNTT-TT lắp đặt máy tính mới trong Dự án 

NNQG2020 để sớm nghiệm thu và sử dụng cho công tác khảo thí sắp tới. 

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.   


