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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 5 của HK 2
- P.QTTB đã hoàn tất công tác dán mã vạch tài sản trong Khoa.
- Công tác bảo vệ an ninh trong kỳ nghỉ tết tại Khoa ổn, không xảy ra bất thường.
- Đoàn thanh niên đã triển khai cho SV lao động đầu HK 2.
- CĐ Khoa quyên góp và thăm hỏi hỗ trợ Cô Ngà phẫu thuật dạ dày được 9 triệu đồng;
và đã tổ chức thăm hỏi chúc tết CB hưu trí.
- Đã nhận được 25 bản đăng ký báo cáo seminar của CB vào các chiều thứ sáu hàng tuần.
- Hiện tại, các công ty của Nhật đang thu thập thông tin tự dự án JIRCAS → Đề nghị các đơn
vị chỉ cung cấp thông tin khi JIRCAS có văn bản đề nghị, không làm việc với các công ty.
Phần 3: Công việc sắp tới
- Các cán bộ có liên quan gửi phản biện giáo trình cho CĐCĐ Đồng Tháp.
- Họp đánh giá giữa kỳ cho NCS 2010 & 2011.
- Xét tốt nghiệp cho các học viên cao học bảo vệ vào tháng 11/2013.
- Trong tuần này, Khoa sẽ xét tốt nghiệp cho SV đại học đợt 2, năm học 2013-2014; Các
CBGD nộp phiếu nhận xét học phần và nhật ký giảng dạy cho B.Hạnh.
- 7g30 thứ Tư, 12/02: Họp Hội đồng Khoa và Tổ tự đánh giá CTTT AUN. Các cán bộ có
liên quan đến đánh giá AUN khẩn trương hoàn chỉnh bản nháp 1 theo lịch đã công bố
- 16/02 là hạn chót bổ sung “abstract” cho hội thảo quốc tế vào tháng 4/2014 tại Khoa.
- 17/02: Trường và Khoa sẽ ký MOU và MOA với ĐH.Songkla, Thái Lan.
- 17/02, Ông Đức sẽ đưa 4 SV đi Sóc Trăng bắt đầu thực hành rèn nghề sau tốt nghiệp.
- 17-21/02: BCN Khoa và các BM sẽ đi tham quan và họp bàn hợp tác với các tỉnh Trà
Vinh và Bến Tre.
- 22/02: Ông MV.Văn bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường.
- 24/02-01/03: BCN Khoa cùng với BGH đi tham quan và làm việc tại ĐH.Hokkaido, Nhật.
- 03/03: Hoàn tất công tác kiểm kê tài sản, nộp cho Ô.Thoại.
- 12/03: Đảng Ủy và BCN Khoa tiếp xúc SV + 06/4: SV tiếp xúc với Hiệu Trưởng (HT lớn).
- 30/04 là hạn chót nộp bài báo hoàn chỉnh cho HNKH thường niên vào tháng 8/2014.
- Các BM khẩn trương tổ chức cho SV bảo vệ đề cương làm LVTN; Từ HK 2, SV viết
LVTN theo hình thức bài báo.
- BM KTN TS nước ngọt khẩn trương lập kế hoạch sử dụng khu đất lò gạch cho Trường.
- Tình hình cho điểm A vẫn chiếm tỉ lệ rất cao → CBGD cần điều chỉnh sao cho phù hợp
với chất lượng thực sự của SV, không vượt quá 15%, không phân biệt lý thuyết hay thực
hành. Tỉ lệ điểm chấm cho LVTN sẽ được Trưởng Khoa xây dựng thang điểm chung.
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