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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: 109  /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 13 tháng 01 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:        

- Báo cáo và cập nhật cơ sở dữ liệu tuyển sinh của Bộ kết quả tuyển sinh đại học năm 2019. 

Báo cáo và cập nhật vào cơ sở dữ liệu giáo dục đại học của Bộ GD&ĐT số liệu giảng viên 

giảng dạy từng ngành theo trình độ. Báo cáo và cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Bộ GD&ĐT 

báo cáo thống kê giáo dục năm học 2019-2020. 

- Các đơn vị đào tạo cập nhật thông tin giới thiệu ngành/chuyên ngành đào tạo phục vụ công 

tác tuyển sinh đại học năm 2020. 

- Phối hợp với Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 

99/2019/NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật GDĐH.  

- Bắt đầu giảng dạy HK2, năm học 2019-2020 bậc đại học và sau đại học. 

- Ban hành Quyết định tốt nghiệp đại học hệ chính quy Lần 1 - Đợt 1 năm 2020. Tổ chức xét 

tốt nghiệp đại học hệ chính quy Lần 2 - Đợt 1 năm 2020. 

- Thông báo Tuyển sinh ĐH hệ VLVH; Tuyển sinh văn bằng 2 ĐH VLVH; Tuyển sinh Liên 

thông CĐ lên ĐH hệ VLVH đợt 1, năm 2020. 

- Quyết định công nhận tốt nghiệp thạc sĩ quý 4/2020. 

- Quyết định thành lập Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ ThS và TS năm 2020 đợt 1. 

- Lễ tốt nghiệp thạc sĩ do Học viện An ninh Nhân dân phối hợp Trường ĐHCT đào tạo. 

- Trung tâm Đánh giá năng lực ngoại ngữ tổ chức thi thử nghiệm ngân hàng câu hỏi. 

- Gửi Bộ GD&ĐT báo cáo kết quả khảo sát việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2019 (Tỷ lệ 

SVTN có việc làm của Trường năm nay là 94,32% đạt cao hơn so với năm 2018 là 

88,6%).  

- Tổng hợp các danh sách nhà học thuật và nhà tuyển dụng và tập hợp file cung cấp dữ liệu 

xếp hạng để cung cấp cho QS.  

- Phối hợp tổ chức lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ - VNHELP năm học 2019-2020 

cho SV vùng ĐBSCL. 

- Quyết định cử  28 SV đi học tập ở nước ngoài (cấp học bổng cho 25SV).  

- Quyết định khen thưởng  4 SV đạt thành tích cuộc thi Tài năng trẻ Logistics VN 2019. 

- Quyết định phân bổ quỹ học bổng khuyến khích SV Chương trình chất lượng cao K45. 

- Thông báo và tổng hợp đăng ký đề xuất gửi Sở KH&CN tỉnh An Giang. 
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- Họp chuẩn bị hội thảo Lúa Huyết Rồng, bàn hợp tác NCKH với huyện Vĩnh Hưng và 

tỉnh Long An. 

- Báo cáo và tổ chức Hội thảo Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho sự phát 

triển TP. Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

- 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. 

- Họp chuẩn bị Hội nghị về phát triển nguồn lực cho vùng ĐBSCL do Bộ GD&ĐT phối 

hợp với Trường ĐHCT tổ chức. 

- Sinh viênTrường Đại học Soonchunhyang - Hàn Quốc đến giao lưu văn hóa. 

- Dự án ODA: Chuẩn bị và triển khai kế hoạch hoạt động của Dự án HTKT năm 2020; 

Triển khai kế hoạch thực hiện nội dung biên bản họp JCC lần 3; Kết hợp tư vấn chuẩn bị 

hồ sơ mời thầu cho gói thầu 2-2 và 2-3; Ép cọc đại trà RLC, ATL và trại giống thủy sản; 

Báo cáo năm 2019 của Dự án; Cập nhật báo cáo đánh giá giữa kỳ và các báo cáo năm 

thực hiện dự án; Xúc tiến giải ngân các gói thầu xây dựng. 

- Thanh quyết toán tiền tiền giảng vượt giờ năm 2019. 

- Thực hiện các thủ tục thanh toán các khoản tiền Tết, phụ cấp thâm niên không giảng dạy 

và thu nhập tăng thêm. 

- Báo cáo việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước cho Vụ Giáo dục Đại học. 

- Thông báo Tết và triển khai các hoạt động trong dịp Tết Âm lịch 2020. 

- Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình: Cải tạo, nâng cấp phòng học (nhà số 1), nâng 

cấp nhà vệ sinh (nhà số 4), bê tông nền sân (nhà số 5) TT.Ngoại ngữ khu I; Cải tạo tầng 

trệt dãy nhà C15 KTX A thành kho lưu trữ bài thi. 

- Ký hợp đồng các gói thầu: 02 gói Dịch vụ bảo vệ và trông giữ xe trong khuôn viên ký túc 

xá khu A và khu B năm 2020 (TT.PVSV); 06 gói thầu dịch vụ vệ sinh nhà học các đơn vị 

năm 2020; Thu gom rác thải tại khu II; Dịch vụ đường truyền Internet trực tiếp Khu 2 

năm 2020 (TT.TT&QTM).  

- Tổng hợp kế hoạch mua sắm, cải tạo sửa chữa tài sản các đơn vị năm 2020. 

- Báo cáo tiến độ thực hiện và xin ý kiến chỉ đạo dự án Khu nhà ở CB-GV Trường ĐHCT. 

- Họp Hội đồng và Thông báo kết quả họp Hội đồng và lấy phiếu xét bổ nhiệm chức danh 

PGS năm 2019 của Trường ĐHCT (14 PGS). 

- Họp thường kỳ Hội đồng Trường Trường ĐHCT, lần thứ 4. 

- Báo cáo gửi Cục Nhà giáo V/v báo cáo bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên 

hạng II năm 2019 tại Trường ĐHCT.  

- Gửi công văn cho Bộ GD&ĐT về việc đề nghị nâng bậc lương thường xuyên năm 2019 

đối với 04 Nhà giáo và  nâng bậc lương trước hạn năm 2019 đối với 41 Nhà giáo thuộc 

diện Bộ quản lý.  

- Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 2 năm 2019 cho 288 viên 

chức, người lao động thuộc Trường ĐHCT. 

- Quyết định thực hiện kiểm định chất lượng và Thành lập Hội đồng tự đánh giá, các ban 

công tác chuyên trách chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Lý luận và Phương pháp dạy 

học Bộ môn Tiếng Anh.  

− Họp Đảng ủy và BTV Đảng ủy để thông qua Quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị trực 

thuộc Trường giai đoạn 2019-2022 và giai đoạn 2022-2027. 
− Kiểm điểm tập thể và cá nhân BGH và BTV Đảng ủy năm 2019. 

- Đoàn thanh niên tổ chức Tuyên dương cá nhân, tập thể có thành tích trong hoạt động 

Hiến máu tình nguyện năm 2019. 
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2. Công tác sẽ thực hiện tuần này và tuần sau: 

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

- Họp bàn về giảng dạy tiếng Anh tăng cường cho chương trình tiên tiến và chất lượng cao. 

- 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. 

- 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. 

- Tổng hợp kết quả bảo vệ đề cương đề tài cấp cơ sở năm 2020 do CB và SV thực hiện. 

- Bế mạc Chương trình giao lưu văn hóa với Đại học Soonchunhyang - Hàn Quốc. 

- 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.  

- Tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm PGS cho 14 nhà giáo đạt chuẩn năm 2019. 

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

- Ký hợp đồng các gói thầu: Lắp đặt nâng cấp mạng LAN và Wifi K.PTNT (khu Hòa An); 

02 gói dịch vụ đường truyền cáp quang khu 1 và khu 2 (TT.TT&QTM); Dịch vụ vệ sinh 

tại K.KHCT; Hợp đồng hỗ trợ sử dụng điện, nước thi công công trình xây dựng với Tổng 

Công ty 789. 

3. Ý kiến của BGH 

- BGH sẽ rà soát việc đăng ký đánh giá ngoài các CTĐT của Trường trong năm 2020. 

- Đề nghị các đơn vị tổng rà soát lại công tác PCCC, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong 

dịp tết Nguyên Đán. Phòng Công tác chính trị phối hợp với các đơn vị lên kế hoạch phân 

công trực bảo vệ trong dịp Tết. 

- Đối với các tiêu chí của QS về danh sách nhà học thuật, nhà tuyển dụng…đề nghị Trung 

tâm QLCL có kế hoạch phân công cụ thể cho các cá nhân phụ trách. 

- Ngày 01/3/2020, Trường sẽ phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ chức tư vấn tuyển sinh, đề nghị 

Trung tâm TT-QTM phối hợp phòng Đào tạo rà soát lại trang thông tin tuyển sinh của 

Trường, đồng thời đề nghị các đơn vị chuẩn bị video clip giới thiệu về Khoa và ngành 

nghề, rà soát lại cho cán bộ tư vấn tuyển sinh. Phòng Đào tạo khẩn trương hoàn thành 

quyển tư vấn tuyển sinh. 

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

THƯ KÝ 

 

 

(dã ký) 

 

CHỦ TỌA 

 

  

(đã ký) 

 

Nguyễn Thị Ái Hà Thanh Toàn 

Nơi nhận: 

- Các đơn vị trong Trường; 

- Lưu: VT, PKHTH.   


