
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
KHOA THỦY SẢN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------------------                     ---------------------------------- 

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.Long, Ô. Út, Ô. Hải 
 VPK&BM:  Ô.Thường+C.Hạnh (VPK), C.Khá-DD&CBTS; Bà Ngân-TSHƯD; Bà 

Oanh-BHTS; Ô. Định-QL&KTNC; Ô.Hòa-KTNHS; Ô.Liêm-KTNNN 
 Trợ lý: C. Liên, C. Thanh,. C.Oanh, C. Trang & Ô. Thoại 
 Đảng ủy: Ô.NT.Long   Công đoàn: Ô.Đức      Đoàn thanh niên: vắng 
 Địa điểm: Phòng họp Khoa Ngày/giờ họp: 10g00 ngày 11/8/2014 

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 
- Họp mặt CSV ngành Khai thác → hỗ trợ Đoàn Thanh niên 4 triệu đồng → Ô. TĐ.Định 

làm đại diện cho ban liên lạc của ngành.  
- Họp mặt CSV lớp NTTS K6 tặng quỹ NCKH 5 triệu đồng và ghế đá.  
- Hiện đang là tuần thứ 2 của HK mới. Đề nghị CBGD đảm bảo TKB lên lớp. 
- Hoàn chỉnh báo cáo AUN bằng tiếng Anh → Trung tâm Kiểm định chất lượng gửi các 

chuyên gia → các CB có liên quan đến AUN đọc kỹ để nắm vững các thông tin.  
- Gắn thêm 5 wifi trong khu nhà học và làm việc của KTS. 
Phần 3: Công việc sắp tới 
- Theo quy định, Trường sẽ xét cho CB nghỉ hưu trước 1 tháng : Ô. TV.Đua từ 1/3/2015. 
- 12/8/2014: Các tổ CĐ nộp danh sách cho CĐ Khoa → nộp CĐ Trường xét cấp HB tấm 

lòng vàng và Trợ cấp cho con em CB là học sinh, sinh viên. 
- 7g30 ngày 13/8 họp Hội đồng Khoa về 2 CTĐT Cao học. 
- 8g sáng 15/8 Khoa tổ chức HNKH TS lần V ở TT Học liệu → các CB có bài báo đều 

phải chuẩn bị poster treo trong khuôn viên Hội nghị. 
- 8g ngày 22/8/2014, tất cả CB có liên quan đến AUN sẽ dự họp và thực hành diễn giải 

các nội dung trong báo cáo, để chuẩn bị cho Kỳ đánh giá ngoài vào tháng 10/2014. → 
CB có liên quan không đi công tác vào ngày này, riêng CB bị trùng giờ giảng, xin báo 
trước để Khoa bố trí buổi họp khác cho các.   

- Từ 08-19/9: các Khoa sẽ tổ chức HN CBVC → Các CB đã được phân công chuẩn bị số 
liệu & báo cáo thực hiện đúng lịch theo email của Ô.NT.Long. 

- Để chuẩn bị cho công tác đón tiếp tân sinh viên, các CB làm CVHT phải nắm vững 
chính sách và quy định để giải thích cho sinh viên. 

- Ban Chủ nhiệm Khoa sẽ làm việc với từng Bộ môn vào tuần thứ 3 của tháng 10/2014. 
→ các BM chuẩn bị báo cáo kết quả đã đạt và phương hướng sắp tới. 

- Đề nghị tất cả các NCS đã và đang thực hiện các đề tài NCKH nộp lại đề cương cho 
C.Oanh → gửi Ban chủ nhiệm Khoa rà soát lại và nắm nội dung để báo cáo nhà trường. 

- Học kỳ vừa qua, tỉ lệ điểm A còn xuất hiện rất nhiều → Khoa sẽ gửi góp ý đến từng 
CBGD để chấn chỉnh và thống nhất thang điểm trong toàn Khoa. 

- Các sinh viên và học viên cao học không được phép làm đề tài trước khi bảo vệ đề 
cương. Nếu bị phát hiện, đề tài nghiên cứu đó sẽ bị hủy bỏ → tất cả CBGD lưu ý thực 
hiện nghiêm túc quy định này. 

- Bộ phận kế toán (C. Thanh và C.Liên) báo cáo số liệu và rà soát công nợ cho BCN 
Khoa vào cuối các quý, cụ thể là 30/9/2014.  

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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