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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:  542 /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 16 tháng 3 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 tiếp tục học không tập trung và tăng cường phòng, chống dịch Covid-19. 

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

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

- Giảng dạy Giáo dục QP&AN đợt 2, HK2, năm học 2019-2020 . 

- Triển khai giảng dạy và tổ chức kiểm tra giữa kỳ cho các lớp đào tạo Từ xa trực tuyến. 

- Cấp bằng  tốt nghiệp cho SV các hệ VLVH, Từ xa. 

- Kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020 đợt 1. 

- Thông báo lùi thời gian thi tuyển sinh sau đại học năm 2020 đợt 1, lịch thi sẽ tổ chức vào 

ngày 25,26/4/2020. 

- Quyết định thành lập Ban Xét duyệt hồ sơ tuyển sinh ThS và Hội đồng sơ tuyển chuyên 

môn tuyển sinh TS năm 2020 đợt 1. 

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

sát việc làm SVTN. 

- Họp thông qua dữ liệu xếp hạng QS Asia; Cung cấp dữ liệu xếp hạng QS Asia kỳ 

2020/2021 cho hệ thống xếp hạng của QS (QS Hubs). 

- 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 thủ tục Ký Hợp đồng đề tài KH&CN cấp Bộ 2020; Hoàn chỉnh TM đề tài cấp 

Bộ năm 2020. 

- Góp ý cho Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hôi XII Đảng bộ huyện An Biên, Kiên Giang. 

- Làm việc với Công ty TNHH Công nghệ NHONHO để thảo luận các nội dung hợp tác.  

- Làm việc với UBND Huyện Giồng Riềng, Kiên Giang để thảo luận các nội dung hợp tác. 

- 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. 

- Báo cáo Bộ GD&ĐT về việc rà soát phương án phân loại đơn vị sự nghiệp tự chủ tài 

chính giai đoạn 2020-2022 

- Thông báo lùi thời hạn thu học phí HK2 năm học 2019-2020 đến hết ngày 15/4/2020 
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- Nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình: Cải tạo, nâng cấp các nhà vệ sinh KKHCT; 

Cải tạo sân bóng chuyền BMGDTC. Phát hoang, dọn dẹp vệ sinh các khu vực công cộng 

và các nhà học đề phòng dịch bệnh. 

- 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 thiết bị thí nghiệm cho dự án SSNS (KTS); Thiết 

bị cho dự án PTN PLC và mạng công nghiệp (bằng nguồn vốn đối ứng) của BM.TĐH-

KCN; Mua sắm nhiên liệu quý I năm 2020 (PKHTH). 

- Báo cáo rà soát, đề xuất kế hoạch vốn năm 2020 đối với nguồn thu hợp pháp để dành cho 

đầu tư (Dự án duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị phục 

vụ hoạt động KH-CN cho PTN Kỹ thuật xây dựng và nền đất yếu-K.CN). 

- Gửi công văn đề nghị Ban Giám đốc Đài THVL xem xét và tài trợ các thiết bị video cũ 

cho Khoa Công Nghệ, để nghiên cứu chuyển đổi, lắp đặt thành các phòng học trực tuyến. 

- Họp với thành phố Cần Thơ về Dự án Nhà ở của CB – GV Trường ĐHCT. 

− Ban hành Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức thuộc 

Trường ĐHCT năm 2020. 

− Gửi công văn cho các đơn vị được tuyển dụng về việc Trường ĐHCT phê duyệt kế hoạch 

tuyển dụng lao động năm 2020 do đơn vị trả lương. 

− Thông báo cần tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị thuộc Trường ĐHCT. 

− Gửi công văn cho Bộ về việc đề nghị nâng bậc lương trước hạn năm 2019 đối với 39 Nhà 

giáo thuộc diện Bộ quản lý. 

− Thông báo sắp xếp cho viên chức, người lao động nghỉ hưu và nghỉ hết tuổi lao động 6 

tháng cuối năm 2020. 

− Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ GD&ĐT về việc phê duyệt Đề án thực hiện 

quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình của Trường ĐHCT giai đoạn 2020-2022. 

− Gửi công văn đến các đơn vị và cá nhân trong Trường xin ý kiến về việc xem xét kéo dài 

thời gian làm việc đối với giảng viên đợt 6 tháng cuối năm 2020. 

− Họp Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để thông qua Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ 

Trường nhiệm kỳ 2020-2025 

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

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

- Thực hiện giảng dạy HK2 năm học 2019-2020 theo các văn bản chỉ đạo của Trường.  

- Công bố kết quả xét tốt nghiệp SV hệ VLVH đợt tháng 2/2020 

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

- 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. 

- Thông qua Kế hoạch đánh giá giữa kỳ chất lượng giáo dục Trường ĐHCT. 

- Báo cáo công tác tham gia xếp hạng trường trong bảng xếp hạng QS. 

- Phòng QLKH sẽ trình Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tào Danh mục đề tài cấp 

cơ sở năm 2020 do cán bộ thực hiện và Danh sách các trường hợp một cán bộ hướng dẫn 

cùng lúc từ 2 đề tài sinh viên NCKH năm 2020. 

- Thông báo kế hoạch Hội nghị sinh viên NCKH ĐHCT năm 2020. 

- Thông báo đến các đơn vị lập dự toán kinh phí tổ chức Hội thảo, Hội nghị năm 2021. 

- Tổng hợp đăng ký nhiệm vụ Nghị định thư Asia 2021. 

- Tiếp Đoàn kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản 

công năm 2019 

- Thực hiện công tác quyết toán thuế TNCN năm 2019 với Cục Thuế Cần Thơ. 
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- Tiếp tục theo dõi thi công, cải tạo các công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh KKHCT; 

cải tạo sân bóng chuyền KDBDT; cải tạo 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; chống 

thấm đầu hồi các dãy nhà 02 tầng KTX khu A; ... 

- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Mua sắm thiết bị thí nghiệm cho dự án 

SSNS (KTS); Thiết bị cho dự án PTN. PLC và mạng công nghiệp (bằng nguồn vốn đối 

ứng) của BM.TĐH-KCN. Thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình các gói thầu thuộc 

dự án Nâng cao chất lượng Tạp chí khoa học Trường ĐHCT theo tiêu chuẩn quốc tế sau 

khi Bộ phê duyệt;...  

- Họp BCH Đảng bộ Trường ĐHCT để thông qua Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ 

Trường nhiệm kỳ 2020-2025. 

3. Ý kiến của BGH 

- Trường đã tổ chức cho sinh viên học tập trung giáo dục quốc phòng tại Hòa An từ ngày 

11/3/2020. Để đảm bảo các công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị Phòng 

CTSV hỗ trợ phun thuốc khử trùng trước và sau mỗi đợt học, Trung tâm GDQP chủ động 

trang bị nước rửa tay cho sinh viên. Đồng thời Trung tâm cần phối hợp với Phòng Đào 

tạo để lập kế hoạch học GDQP phù hợp. 

- Đề nghị Trưởng các đơn vị quan tâm và khẩn trương thực hiện theo công văn chỉ đạo của 

Phòng TCCB về việc rà soát lại vị trí việc làm tại đơn vị.  

- Các đơn vị rà soát lại danh mục thiết bị đầu tư trong gói thầu thứ 2,3 và lập kế hoạch xác 

nhập phòng thí nghiệm vào phòng thí nghiệm trong dự án ODA. 

- Đề nghị các Khoa nhắc nhở sinh viên thực hiện đeo khẩu trang khi vào Trung tâm học 

liệu, đồng thời yêu cầu cố vấn học tập cần quan tâm theo dõi sinh viên của mình. 

- Để phòng chống dịch Covid-19, nhà Trường tiếp tục triển khai học không tập trung. Vì 

vậy, đề nghị các đơn vị cần quan tâm nhắc nhở giảng viên, cố vấn học tập nêu cao tinh 

thần trách nhiệm và thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng và nội dung môn học. 

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.   


