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BIÊN BẢN  
Họp giao ban giữa Ban Chủ Nhiệm Khoa, Đảng ủy với các đơn vị 

Thành phần tham dự:  
 Ban Chủ Nhiệm Khoa:  Ô. Phú, Ô. Hải, Ô. Út, Ô.Long 
 VPK&BM:  Ô.Thường+C.Hạnh (VPK), B.Hương-DD&CBTS; Bà Ngân-TSHƯD; 

Bà Oanh-BHTS; Ô. Định-QL&KTNC; Ô.Hòa-KTNHS; Ô.Liêm-
KTNNN 

 Trợ lý: C. Liên, C.Oanh, C. Trang & Ô. Thoại 
 Đảng ủy: Ô.NT.Long   Công đoàn: Ô.Đức      Đoàn thanh niên: Ô. Diễn 
 Địa điểm: Phòng họp Khoa Ngày/giờ họp: 10g00 ngày 10/03/2014 

Nội dung họp:   
Phần 1: Các thông tin từ họp giao ban Trường  

Xin xem file đính kèm. 
Phần 2: Công việc đã thực hiện 
- Đang là tuần thứ 9 của HK 2 
- P.QTTB đã hoàn tất công tác dán mã vạch tài sản trong Khoa → Ô.Thoại lập danh sách 

những tài sản cá nhân CB đang giữ (máy tính xách tay), để CB P.QTTB dán mã vạch 
tập trung 1 lần. 

- NCS Huỳnh Hàn Châu nộp đơn xin thôi học tiến sĩ. 
- Nhận 8 hồ sơ thuyết minh đề tài NCKH của SV chuẩn bị cho buổi họp xét ngày 12/03. 
Phần 3: Công việc sắp tới 
- 15g 12/03 BCN Khoa tiếp xúc sinh viên (Đoàn Thanh niên chuẩn bị). 
- 12/03 HĐ Khoa họp duyệt đề tài NCKH của SV và thông qua danh sách đề tài cho các 

lớp cao học K20. 
- 12/03 các Bộ môn nộp báo cáo tài sản phát sinh tăng/giảm trong 2 năm 2012+2013. 
- 13/03 hạn chót nộp luận văn cao học cho đợt bảo vệ I.  
- Từ 14/03, thay đổi giờ báo cáo seminar của CB vào các chiều thứ sáu (15g30). Khoa sẽ 

phân công luân phiên các CB có trình độ tiến sĩ trở lên tham gia các Hội đồng chấm báo 
cáo seminar. Báo cáo viên chuẩn bị photo bài báo cáo phát cho người tham dự.  

- 20/3 là hạn chót nộp khung chương trình đào tạo K40 để Khoa rà soát → Các Bộ môn 
mô tả đề cương và chuẩn đầu ra học phần thật kỹ theo nguyên tắc phân loại Bloom  

- 25/3 là hạn chót nộp đề xuất NCKH với tỉnh Tiền Giang, hạn đăng ký online: 31/03. 
- 29/3 dự kiến tổ chức Đại hội Đoàn → Ô.Diễn chuẩn bị danh sách nhân sự trình Đảng Ủy Khoa. 
- Trong tháng 4/2014, sẽ có các đoàn CB & SV của các Trường ĐH. ở Thái Lan sang 

trao đổi học thuật và giao lưu với Khoa. 
- 29/6 là hạn cho NCS 2012 hoàn tất Chương trình phần 1+2 và báo cáo chuyên đề. 
- Hội nghị IFS 2014 ở Indonesia sẽ được tổ chức vào 30/10 & 01/11/2014. Mức phí tham 

dự hội nghị: CB: 180USD, SV: 80USD.  
- Theo thống kê của Trường, năm 2013 chi phí điện + nước cho Khoa là 1,3 tỉ đồng →. 

Đề nghị CB nêu cao ý thức tiết kiệm điện nước. Sắp tới, Khoa sẽ gắn đồng hồ điện & 
nước cho các Wetlab. 

- Khoa đang triển khai các công tác quảng bá thông tin về hoạt động kiểm định AUN cho 
CTĐT tiên tiến: Treo băng rôn, quảng bá trên website và phát tờ rơi. C.Hạnh gửi mail 
thông báo cho tất cả sinh viên của Khoa. 

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11g00 cùng ngày  
    Chủ trì cuộc họp                             Người viết biên bản 
TRƯƠNG QUỐC PHÚ                                   DƯƠNG ĐOAN TRANG   
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