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I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHUYÊN MÔN 

1. Công tác Đào tạo và Đảm bảo chất lượng  

Thực hiện tốt công tác giảng dạy cho các hệ và bậc đào tạo; thực hiện tốt việc 

giảng dạy và đảm bảo đúng chất lượng học sinh thuộc diện xét tuyển thẳng và thuộc 

diện đào tạo nguồn nhân lực cho Tây Nam Bộ. Tổ chức thành công các kỳ thi tuyển 

sinh: Tuyển sinh đại học năm 20141, tuyển sinh sau đại học (2 đợt)2, tuyển sinh hệ 

Vừa làm - vừa học đợt 1/2014 và tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Thực hành Sư 

phạm, tuyển sinh Bằng đại học thứ 23 và Liên thông từ cao đẳng lên đại học4. Thực 

hiện tốt công tác tư vấn tuyển sinh, tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường và thu nhận 

sinh viên khóa 40.  

Năm 2014, Trường mở thêm 5 ngành bậc đại học, mở ngành đào tạo thạc sĩ 

Khai thác tri thức từ dữ liệu liên kết với Trường Đại học Nantes (Pháp) và đang triển 

khai thủ tục mở ngành đào tạo thạc sĩ Luật Kinh tế liên kết với Trường Đại học Lyon 

2 (Pháp). Đã được Bộ chấp thuận cho mở 2 ngành mới bậc thạc sĩ (Kỹ thuật hóa học, 

Khoa học máy tính), đã gởi Bộ đề án mở 01 ngành thạc sĩ (Kinh tế học) và 02 ngành 

tiến sĩ (Quản lý đất đai và Tài chính ngân hàng), triển khai lập hồ sơ mở ngành đạo 

tạo tiến sĩ Hệ thống thông tin. Định hướng xây dựng một số chương trình đào tạo chất 

lượng cao theo mô hình chương trình tiên tiến. 

Hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo áp dụng từ khóa 40. Rà 

soát và ban hành Quy định về công tác học vụ bậc đại học hệ chính quy áp dụng từ 

năm học 2014-2015. Tiến hành rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý đào tạo sau đại 

học, nhất là đối với nghiên cứu sinh. Tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm đào tạo Sau 

đại học (2010-2014) và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự thảo 

Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 

15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành Chỉ thị 

số 01-CT/ĐU "về việc chấn chỉnh một số vấn đề trong công tác tổ chức giảng dạy". 

                                           
1 Tuyển sinh đại học; Số thí sinh dự thi: 54.095/65.007, đạt 83,21%. Trúng tuyển NV1+NV2: 12.201, Liên thông: 171 

(có bằng CĐ chưa đủ 36 tháng), Dự bị: 239. Nhập học: 8.419. Xét tuyển thẳng: Số hồ sơ: 3.474, đủ điều kiện: 3.424, 

nhập học: 634. Tuyển thẳng: 19. CT tiên tiến: CNSH: 44, Nuôi trồng Thủy sản: 18 (đang gọi nộp hồ sơ bổ sung).   
2 Tuyển sinh Sau đại học: Thạc sĩ: Đăng ký dự thi: 2.303, trúng tuyển 976. Tiến sĩ: Đăng ký 98, trúng tuyển: 77.  
3 Tuyển sinh Bằng 2: Có 216 thí sinh trúng tuyển, đang thông báo trúng tuyển. 
4 Tuyển sinh liên thông từ CĐ lên ĐH (có bằng CĐ từ 36 tháng trở lên): 6 TS trúng tuyển, đang thông báo trúng tuyển. 
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Triển khai việc tổ chức giảng dạy tập trung các học phần Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh tại Khu Hòa An, bắt đầu từ khóa 40. 

Thực hiện tốt công tác xét và công nhận tốt nghiệp ở các bậc đào tạo. 

Công tác Đảm bảo chất lượng 

Tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến đóng góp các quy định về tổ chức và hoạt động 

đảm bảo chất lượng của Trường; cử các cán bộ, viên chức tham gia tập huấn, hội thảo 

quốc tế về đảm bảo chất lượng.  

Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đảm bảo chất lượng 

Trường, về hoạt động đảm bảo chất lượng của Trường Đại học Cần Thơ. Triển khai 

thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng Trường lần thứ 2 theo tiêu chuẩn của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo và 07 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA.  

Thực hiện điều chỉnh phiếu khảo sát ý kiến sinh viên về giảng viên, hoàn chỉnh 

phần mềm lấy ý kiến trực tuyến từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

và áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2013-2014. Điều chỉnh, xây dựng 8 bộ phiếu lấy ý 

kiến các bên liên quan về đảm bảo chất lượng.  

Hoàn chỉnh các báo cáo tự đánh giá của 02 chương trình đào tạo tiên tiến (Công 

nghệ sinh học và Nuôi trồng thủy sản). Tiếp tục thực hiện việc xây dựng đề cương 

chi tiết học phần dựa trên chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Tổ chức Lễ công bố 

đạt chuẩn AUN-QA chương trình đào tạo cử nhân Kinh tế Nông nghiệp. Phối hợp với 

DAAD tổ chức hội thảo tư vấn cải tiến chương trình đào tạo Kỹ thuật điện – Điện tử 

và Kinh tế Nông nghiệp. Phối hợp với HEEP tổ chức Hội thảo tập huấn "Xây dựng 

mục tiêu chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra". Xuất bản Sổ tay Đảm bảo chất lượng 

về chương trình đào tạo. 

2. Công tác NCKH và Chuyển giao công nghệ 

Xây dựng hoàn chỉnh 05 lĩnh vực NCKH ưu tiên của trường đến năm 2022, 

trong đó đặc biệt quan tâm và tiếp tục triển khai các lĩnh vực trọng tâm đáp ứng yêu 

cầu phát triển Nhà trường và địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài 

NCKH trong năm học 2013-2014 đã được phê duyệt và tổ chức nghiệm thu đề tài 

NCKH cấp cơ sở 2014. Triển khai cho CBVC đăng ký nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp cơ sở năm 2015, kết quả có 174 đề tài đăng ký. 

Xét duyệt và gởi hồ sơ đăng ký nhiệm vụ KHCN cấp Bộ và cấp Nhà nước năm 

2015 cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phát hành Tạp chí khoa học số 30, 31; phát hành 

Báo cáo thường niên năm 2013. 

Công bố kế hoạch báo cáo seminar của các đơn vị 6 tháng đầu năm 2014. Phê 

duyệt và ký hợp đồng biên soạn giáo trình năm 2014 (có 149 giáo trình). Tổ chức tốt 

xét duyệt đề tài NCKH sinh viên, kết quả có 90/120 đề tài được duyệt với kinh phí 

khoảng 1,8 tỷ đồng. 

Tổ chức sơ kết 01 năm hợp tác NCKH giữa Trường ĐHCT và Trường Đại học 

Y Dược Cần Thơ, sơ kết hợp tác NCKH và tiếp tục tăng cường triển khai nhiệm vụ 
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KHCN với các địa phương, đồng thời ký kết hợp tác NCKH và đào tạo theo nhu cầu, 

đặt hàng của địa phương góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao và ứng 

dụng khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh thành vùng ĐBSCL 

(Hậu Giang, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Bến Tre, Tiền Giang và Vĩnh Long). 

Triển khai cho giảng viên trẻ và sinh viên nộp hồ sơ tham gia xét tặng giải 

thưởng "Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam" năm 2014, thông báo kế hoạch của Liên 

hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Cần Thơ về tham gia "Giải thưởng 

Sáng tạo Khoa học Công nghệ" năm 2014.  

Tổ chức tốt Hội nghị Quốc tế về Thủy sản - Môi trường, Hội thảo Đánh giá 3 

năm hoạt động của Dự án CLUES giai đoạn 3/2011-3/2014, Hội nghị Nghiên cứu 

khoa học trẻ Trường Đại học Cần Thơ năm 2014. Phối hợp tổ chức thành công Hội 

thi Olympic Hóa học toàn quốc lần VIII tại Trường ĐHCT. Tổ chức và tham dự 

thành công Hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học và  cao đẳng 

khối Nông lâm ngư thủy toàn quốc lần thứ VI năm 2014 tại Trường ĐH Tây Nguyên. 

Mở rộng hợp tác NCKH & CGCN với các doanh nghiệp trong nước (Công ty 

Phân bón Dầu khí Cà Mau sản xuất phân bón vô cơ và hữu cơ, chuyển giao công 

nghệ sản xuất phân bón hữu cơ với Công ty Tân Kim Phúc, hợp tác nghiên cứu khoa 

học và chuyển giao công nghệ với Công ty NHONHO, Công ty VNCPC, Công ty 

TNHH Nhà máy Bia Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam 

thực hiện dự án VASEP về xây dựng trang trại trình diễn công nghệ tiên tiến bền 

vững tại Việt Nam do khoa Thủy sản thực hiện v.v...) và các đối tác nước ngoài qua 

Nghị Định Thư và Chương trình, dự án hợp tác quốc tế. 

3. Công tác Hợp tác quốc tế và Quản lý Dự án 

Tiếp tục dự án xây dựng Trường Đại học Cần Thơ xuất sắc bằng vốn ODA của 

chính phủ Nhật Bản và các chương trình: Mekong 1000, học phần Nhiệt đới. Tiến 

hành rà soát các hoạt động NCKH trong các dự án hợp tác quốc tế. 

Thực hiện ký bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các đối tác nước ngoài (nâng tổng 

số MOU còn hiệu lực lên 121), khai trương Văn phòng liên lạc Trường Đại học 

Nagasaki (Nhật) tại Khu II của Trường. 

4. Công tác Quản trị thiết bị và Cơ sở vật chất  

Tổng kiểm kê tài sản các đơn vị và Trường, triển khai lập kế hoạch mua sắm và 

sửa chữa năm 2014. Kiểm tra công tác an toàn, bảo hộ lao động và sử dụng trang 

thiết bị. Kiểm tra công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện dán mã 

vạch quản lý tài sản tại các khoa. 

Trình Bộ Giáo dục và Đào tạo duyệt dự án thiết bị đào tạo thuộc Chương trình 

mục tiêu, kế hoạch và hồ sơ thầu thiết bị của Chương trình. Khánh thành Ký túc xá 

sinh viên tỉnh Hậu Giang tại Khu II. Khánh thành Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 

và chuyển toàn bộ Trung tâm Quốc phòng về khu Hòa An, tiếp tục hoàn thiện các 

công trình còn lại của Trung tâm. Tiếp nhận và đưa vào sử dụng một số phòng học 
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của Trung tâm Điều hành và Đào tạo sau đại học, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục 

còn lại của công trình để đưa vào sử dụng vào tháng 11/2014. 

Hoàn thành việc lắp đặt hệ thống camera an ninh giám sát khu II, tiếp nhận 2 

máy chủ cho Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng. 

Tổ chức trồng cây xanh tại Khu Hòa An nhân Ngày Môi trường Thế giới (5/6), 

xây dựng tuyến đường ấp Xẻo Trâm tại xã Hòa An do Trường và Cty Holcim tài trợ, 

làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang về việc xây dựng Ký túc xá sinh viên HG tại 

Hòa An, san lấp nền đường từ KTX Hòa An đến Trung tâm Giáo dục Quốc phòng. 

Tổ chức khảo sát tình hình sử dụng cơ sở vật chất; kế hoạch sửa chữa mua sắm 

thiết bị, khoán kinh phí điện, nước năm 2014. Hoàn thành bản thiết kế nhà để xe tại 

Ký túc xá khu A, lập kế hoạch cải tạo các nhà để xe cũ làm nơi vui chơi, giải trí cho 

sinh viên. Hoàn thành bản thiết kế cải tạo và nâng cấp sân khấu ngoài trời trước Văn 

phòng Đoàn Thanh niên.  

5. Công tác Tài chính  

Ban hành quy chế Quản lý tài chính, quy chế Chi tiêu nội bộ áp dụng cho giai 

đoạn 2014-2016. Ban hành quy định mức học phí các hệ và bậc đào tạo cho năm học 

2014-2015. 

Tổ chức hội nghị đánh giá sử dụng ngân sách năm 2013 và giao kinh phí năm 

2014 cho các đơn vị công khai minh bạch, thực hiện điều chỉnh kinh phí giữa năm. 

Tổng hợp thu nhập, giờ giảng của CBVC và thực hiện thu thuế thu nhập cá nhân năm 

2013 (số lượng đóng thuế thu nhập 521 CBVC). Không có CBVC thu nhập dưới mức 

quy định thu nhập tối thiểu và thực hiện chi trả theo quy chế Chi tiêu nội bộ.  

Thực hiện công tác thu chi kịp thời theo đúng quy định. Thực hiện tốt chế độ 

báo cáo tài chính hàng tháng và quý cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo cáo quyết toán 

tài chính năm 2013 cho Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng kế hoạch. 

Tiếp Đoàn kiểm toán Nhà nước đến kiểm toán về quản lý và sử dụng nguồn thu 

phí, học phí và các nguồn thu khác năm 2013. 

Báo cáo chỉ số giám sát – đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và 

đào tạo 6 tháng đầu năm 2014. Báo cáo dự toán kinh phí cấp bù tiền miễn, giảm học 

phí năm 2014 theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP và Nghị định 74/2013/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

Về sản xuất – Dịch vụ 

Tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sản xuất - dịch vụ năm 2013 và định hướng 

năm 2014. Tổ chức kiểm tra báo cáo tài chính năm 2013 của các đơn vị hoạt động 

SX-DV. Hoàn thành báo cáo tài chính hoạt động SX-DV năm 2013. 

Ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của các đơn vị SX-DV; Khung quy chế 

Chi tiêu nội bộ áp dụng cho các đơn vị có SX-DV; Quy định các khoản chi trả và 

trích nộp đối với hoạt động SX-DV, đồng thời hỗ trợ các trung tâm SX-DV xây dựng 

Quy chế tổ chức hoạt động và Quy chế chi tiêu nội bộ. 
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Hoàn thành sửa chữa xưởng sản xuất thức ăn thủy sản đặt tại Khoa Thủy sản. 

Bước đầu tiến hành sản xuất thử nghiệm một số sản phẩm lĩnh vực nông nghiệp, thủy 

sản. Chuyển giao thêm 02 sản phẩm thuốc trị bệnh heo từ lá cây Xuân Hoa cho Công 

ty thuốc Thú y Á Châu. Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp tiếp nhận khu đất của dự án 

Trại trẻ mồ côi trước đây và chuẩn bị thành lập khu sản xuất thử nghiệm các sản 

phẩm ứng dụng từ kết quả NCKH trong lĩnh vực nông nghiệp của Trường.  

6. Công tác Quản lý sinh viên 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01); 

Tết Nguyên đán cho sinh viên ở lại trong Ký túc xá. Các đơn vị đào tạo tổ chức tiếp 

xúc với đại biểu sinh viên. Duy trì họp giao ban về công tác sinh viên với chính 

quyền địa phương. 

Đại diện BGH và các phòng, ban chức năng đến làm việc với các đơn vị đào tạo  

về công tác quản lý sinh viên để nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong toàn 

trường. Hoàn thành phân hệ phần mềm quản lý sinh viên. Thực hiện bàn giao công 

tác Cố vấn học tập từ Phòng Đào tạo sang phòng Công tác sinh viên.  

Tổ chức mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, Lễ Sene Đôn Ta cho cán bộ 

và sinh viên dân tộc Khmer. Công tác xét cấp học bổng và trợ cấp xã hội thực hiện 

kịp thời đúng quy định và yêu cầu của nhà tài trợ. Công tác đánh giá kết quả rèn 

luyện của sinh viên được thực hiện thường xuyên vào cuối mỗi học kỳ. Tổ chức cho 

sinh viên đăng ký trực tuyến vào ở Ký túc xá. Thực hiện kiểm tra văn bằng tốt nghiệp 

THPT hoặc văn bằng tương đương đối với sinh viên K39. Tổ chức kiểm tra ngoại 

ngữ đầu vào và triển khai lập kế hoạch học tập toàn khóa cho sinh viên K40. 

7. Công tác khác 

Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Tết Nguyên Đán 2014 an toàn, tiết kiệm. 

Thông qua Quy hoạch Trường ĐHCT trọng điểm đến 2020 đã được điều chỉnh, bổ 

sung. Hoàn thành và in tài liệu giới thiệu về Trường bằng Tiếng Việt, chuẩn bị phát 

hành bản tiếng Anh. Tiếp tục hoàn chỉnh dự án xây dựng Trung tâm đào tạo, nghiên 

cứu và phát triển kinh tế biển tại Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.  

Phổ biến Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Viên chức cho CBVC. Tổ chức 

kiểm tra công tác bảo hộ an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và sử dụng trang 

thiết bị.  

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Trường. Ban hành kế 

hoạch Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường vào năm 2016. Xúc tiến hồ sơ đề nghị 

Chính phủ tặng Cờ luân lưu cho Trường. Tổ chức Hội diễn văn nghệ truyền thống 

Trường năm 2014 nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Hỗ trợ Tổng cục thuế tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức thuế cho 5.538 thí 

sinh tại 6 điểm thi ở khu II. 
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II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG  

1. Công tác Chính trị tư tưởng và An ninh trật tự  

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn nhà trường, duy trì công tác nắm bắt 

và ngăn chặn các thông tin trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và 

của Nhà nước. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo đảng, chính quyền, 

đoàn thể các cấp trong việc thực hiện chủ trương, chính sách, nghị quyết và các quy 

định của cấp trên. 

Ban hành Kế hoạch tổ chức học tập chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa 

cá nhân, nói đi đôi với làm" trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể. Triển khai sơ kết đánh 

giá thực hiện Nghị quyết 59 của Đảng ủy về "Tăng cường giáo dục đạo đức, ý thức 

kỷ luật trong sinh viên Trường Đại học Cần Thơ".  

Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức tổng kết, đánh giá năm 2013 và sơ kết 

03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị "về tiếp tục đẩy mạnh việc học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Phối hợp với Ban Tuyên giáo 

Thành ủy Cần Thơ tổ chức báo cáo chuyên đề "45 năm thực hiện Di chúc của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh" 

Duy trì công tác thông tin và nắm bắt dư luận xã hội trong Nhà trường. Tổ chức 

và quản lý tốt các hoạt động nghệ thuật trong Trường, đẩy mạnh hoạt động các CLB 

năng khiếu của sinh viên. 

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ, Tết và các cuộc vận động, 

phong trào khác như: "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Hưởng ứng 

tuần lễ quốc gia về an toàn vệ sinh lao động", "Phòng cháy và chữa cháy là trách 

nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân". Phối hợp tổ chức Truyền 

hình trực tuyến "Về công tác Bình đẳng giới".  

Triển khai học tập và quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ tám, thứ chín của  

BCH Trung ương Đảng khóa XI cho đảng viên và cán bộ quản lý. Ban hành Kế 

hoạch xây dựng cơ quan về an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc năm 2014. Tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa 

Công an thành phố Cần Thơ và Trường ĐHCT về công tác đảm bảo an ninh trật tự. 

2. Công tác Tổ chức - Cán bộ  

Thực hiện xét duyệt chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo, phụ cấp thâm niên năm 

2014; xét và đề nghị tặng Bằng khen Bộ trưởng cho CBVC có thành tích sắp nghỉ 

hưu; xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Giáo dục" năm 2014 cho 19 

CBVC. Hoàn thành công tác xét thi đua – khen thưởng năm học 2013-2014. Đề nghị 

Bộ xét công nhận danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” cho 01 công chức và “Nhà giáo ưu 

tú” cho 11 CCVC, trong đó có 09 nhà giáo được Hội đồng xét tặng danh hiệu 

NGND-NGƯT của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua trong phiên họp thứ nhất của 

Hội đồng.  
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Thực hiện tốt công khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân theo Nghị định số 

78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP 

ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. 

Ban hành quy định về Tổ chức quản lý công tác đào tạo nâng cao trình độ đối 

với viên chức Trường ĐHCT, quy định về Quản lý công tác chuyên môn đối với 

giảng viên, quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiễm viên chức quản lý 

các đơn vị thuộc thẩm quyền của Trường ĐHCT. Ban hành các văn bản phục vụ cho 

công tác tuyển dụng và quản lý người lao động do đơn vị trả lương. 

Tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ quản lý cấp trường và các đơn vị 

trực thuộc trường giai đoạn 2014-2017 và giai đoạn 2017-2022. Hoàn thành việc rà 

soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng chức năng của Trường và đang triển khai 

xây dựng quy trình công tác của các phòng chức năng. Tiến hành rà soát, chấn chỉnh 

việc quản lý lao động việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động do 

đơn vị trả lương.  

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch biên chế và tình hình cử cán bộ viên chức 

đi học tập, công tác ở nước ngoài 6 tháng đầu năm cho Bộ; tình hình cán bộ đang học 

tập dài hạn trong và ngoài nước năm 2013; việc thực hiện chế độ nghỉ hưu và kéo dài 

thời gian làm việc của giảng viên có trình độ tiến sĩ, chức danh GS, PGS (3 TS; 14 

GS, PGS). Triển khai kế hoạch xét đề nghị công nhận đạt chuẩn GS, PGS năm 2014.  

Xây dựng kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2014. Tổ chức tuyển dụng nhân sự 

đợt 1 năm 2014 (đã tuyển 32, trong đó 17 GV, 02 GV trung học, 02 kế toán viên, 04 

chuyên viên, 04 nhân viên bảo vệ, 01 nhân viên phục vụ, 01 y sĩ và 01 kỹ sư) và đã 

thông báo tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2014.  

Triển khai công tác xét cử giảng viên dự tuyển theo Đề án 911 ở nước ngoài đợt 

1 và đợt 2 năm 2014. Tổ chức khóa học Quản trị Văn phòng và công tác văn thư, lưu 

trữ cho 88 CBVC của Trường. Cử 10 cán bộ đi học lớp Bồi dưỡng Kiến thức quốc 

phòng đối tượng 3, 01 cán bộ đi học lớp Bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng đối tượng 

2, đề cử 5 cán bộ đi học lớp Cao cấp lý luận chính trị khóa II do Tây Nam Bộ tổ 

chức, đề cử 20 viên chức học lớp bồi dưỡng Quản lý Hành chính Nhà nước ngạch 

chuyên viên. Phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự quận Ninh Kiều tổ chức huấn luyện 

cho Trung đội Tự vệ cơ quan. 

Thành lập Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ, Trung tâm Khảo thí 

ngoại ngữ khu vực. Thành lập 6 trung tâm hoạt động sản xuất dịch vụ thuộc trường 

trên cơ sở các trung tâm thuộc khoa đồng thời ủy quyền cho các khoa quản lý về công 

tác chuyên môn. Thành lập Văn phòng Hợp tác nghiên cứu và phát triển khoa học 

công nghệ Đại học Cần Thơ và Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. 

Quyết định bổ nhiệm 1 đ/c phó trưởng phòng giữ chức vụ quyền trưởng phòng 

Thanh tra Pháp chế, 1 cán bộ giữ chức vụ phó trưởng phòng Công tác sinh viên, 2 

cán bộ giữ chức vụ phó trưởng phòng Đào tạo, 2 cán bộ giữ chức vụ phó giám đốc 

Trung tâm Ngoại ngữ, 1 phó trưởng phòng kiêm giám đốc Trung tâm Ươm tạo 
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Doanh nghiệp Công nghệ, bổ nhiệm 06 giám đốc và 04 phó giám đốc các trung tâm 

hoạt động sản xuất dịch vụ thuộc trường, cử 01 viên chức phụ trách Trưởng Văn 

phòng Hợp tác nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ Đại học Cần Thơ và 

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông 

3. Công tác Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng 

Tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2013, triển khai Nghị quyết 

nhiệm vụ năm 2014, xây dựng Chương trình công tác hằng quý. Ban hành 2 nghị 

quyết: "về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác quốc tế của 

Trường Đại học Cần Thơ" và "về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu 

quả nghiên cứu khoa học: gắn nghiên cứu khoa học với đào tạo, hợp tác quốc tế và 

đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long". 

Quyết định công nhận kết quả kiểm tra lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng 

viên mới của năm 2013 và cấp Giấy chứng nhận cho 242 đảng viên đạt yêu cầu. Tổ 

chức 01 lớp bồi dưỡng Nhận thức về Đảng cho 90 cảm tình đảng. 

Làm thủ tục phát thẻ đảng viên đợt 3/2, 19/5, 02/9 cho 162 đảng viên. Quyết 

định kết nạp 174 đảng viên (tính từ 01/12/2013 đến 06/10/2014), trong đó 118 là sinh 

viên, chiếm 67,8%; chuyển đảng chính thức 131 đảng viên dự bị. Khắc phục dần sự 

chậm trễ trong việc xét chuyển đảng chính thức. 

Tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ lãnh đạo cấp trường và cấp cơ sở 

giai đoạn 2014-2015, giai đoạn 2015-2020. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ sơ kết Nghị 

quyết 59 của Đảng ủy về "Tăng cường giáo dục đạo đức, ý thức kỷ luật trong sinh 

viên Trường Đại học Cần Thơ" và chỉ đạo Đoàn Thanh niên lập kế hoạch sơ kết cấp 

Trường. 

Quyết định xóa tên 01 đảng viên dự bị theo Điều 8 của Điều lệ Đảng, bỏ sinh 

hoạt chi bộ và không đóng đảng phí từ tháng 12/2013 đến tháng 3/2014 không có lý 

do chính đáng và không thực hiện các thủ tục chuyển đảng chính thức. 

Thực hiện bổ sung cấp ủy và sắp xếp nhân sự tại các đảng bộ, chi bộ: Khoa 

Công nghệ, Khoa Khoa học Tự nhiên và Chi bộ Phòng Tài vụ. Thành lập chi bộ cơ 

sở Trung tâm Ngoại ngữ trực thuộc Đảng bộ Trường. 

Đảng bộ trường hiện có 11 đảng bộ cơ sở (với 81 chi bộ trực thuộc) và 21 chi bộ 

cơ sở, số đảng viên 1.448 (trong đó sinh viên 684, chiếm tỷ lệ 47,24%). 

4. Công tác Kiểm tra, giám sát 

Triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2014 và tổ chức kiểm tra, giám sát 

theo đúng kế hoạch. Tham mưu cho BTV xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch 

kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng trong Đảng bộ trường theo Kế hoạch số 62-KH/TU 

ngày 13/3/2014 của Thành ủy Cần Thơ.  

Tổ chức lấy ý kiến trong UBKT các cấp trực thuộc Đảng ủy Trường, tổng hợp 

đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng khóa XI.  
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Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 24/03/2014 của Đảng ủy về "Kiểm tra 

thi hành Điều lệ Đảng", UBKT Đảng ủy cũng đã tham mưu cho Đảng ủy tổ chức 

kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng tại một số đảng bộ, chi bộ cơ sở.  

 

III. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CÁC TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ 

1. Lãnh đạo Công đoàn 

Chỉ đạo Công đoàn tổ chức tốt các hoạt động đón Tết Nguyên đán, thăm và tặng 

quà cho CBVC nghỉ hưu, CBVC có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức kỷ niệm ngày 

Quốc tế Phụ nữ (8/3), kết hợp triển khai tiểu Đề án II Tuyên truyền phẩm chất đạo 

đức phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổ chức Ngày 

Quốc tế Thiếu nhi 1/6 cho các cháu thiếu nhi là con của CBVC, sinh hoạt nữ công 

nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 

CBVC.  

Tổ chức giao lưu với Công đoàn cụm 5 trường đại học ở Hà Nội tại Cần Thơ. 

Vận động CBVC và sinh viên hưởng ứng Hội thao truyền thống của Trường lần thứ 

34 năm 2014. Phát động CBVC toàn trường tham gia chạy việt dã và đi bộ Chào 

mừng kỷ niệm 48 năm Ngày thành lập Trường. Tham gia giao lưu công tác Công 

đoàn và thi đấu giao lưu thể thao với 4 trường đại học tại Đại học Nông Lâm 

TP.HCM. Tổ chức Hội thao Công đoàn trường năm 2014. Tổ chức tọa đàm trao đổi 

về kỹ năng giảng dạy cho giảng viên trẻ và workshop về phương pháp viết báo và 

đăng bài tạp chí quốc tế.  

Phối hợp với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ khám sức khỏe năm 2014 cho 

CBVC toàn trường. Phối hợp với Công ty du lịch tổ chức 02 chuyến tham quan du 

lịch trong nước và 01 chuyến du lịch ở Campuchia. Tiếp tục theo dõi thực hiện dự án 

khu đất ở, nhà ở của CBVC Trường.   

Vận động CBVC đóng góp Quỹ Xã hội từ thiện năm 2014 (2 ngày lương). Xây 

tặng 01 nhà ở công vụ cho giáo viên Trường Tiểu học thuộc xã Hòa An, huyện Phụng 

Hiệp, tỉnh Hậu Giang.  

Chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân trường thực hiện kiểm toán nội bộ đúng kế 

hoạch. Chỉ đạo các đơn vị tổ chức hội nghị CBVC cấp đơn vị và phối hợp tổ chức 

Hội nghị CBVC cấp trường năm học 2014-2015. 

2. Lãnh đạo Đoàn TNCSHCM 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên, 83 

năm Ngày thành lập Đoàn 26/3. Tổ chức cuộc thi Olympic các môn Khoa học chính 

trị và tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn trường, thu hút 13.328 sinh viên với 24.288 

lượt thi. Phối hợp với các phòng, ban chức năng tổ chức hoạt động tư vấn hướng 

nghiệp cho học sinh phổ thông. Tổ chức đoàn cán bộ và sinh viên thăm, chúc Tết và 

giao lưu văn nghệ  với bộ đội biên giới.  
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Chỉ đạo ban chấp hành đoàn khoa, đoàn khối trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm 

kỳ 2014-2017; Đoàn Thanh niên trường tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn trường Đại 

học Cần Thơ nhiệm kỳ 2014-2017. 

Hội sinh viên Trường tổ chức Họp mặt giao lưu, tuyên dương sinh viên 5 tốt, 

Sao tháng Giêng.... Phối hợp với Điện lực Cần Thơ, Thành đoàn Cần Thơ tổ chức 

hoạt động mitting và văn nghệ hưởng ứng Giờ trái đất năm 2014. Phối hợp với phòng 

Công tác Chính trị thành lập và ra mắt Câu lạc bộ Đờn ca tài tử ĐHCT. 

Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên 

như: Vòng chung kết tập thể và cá nhân cuộc thi Olympic các môn Khoa học chính 

trị và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên, chương trình "Sinh viên với biển đảo Tổ 

quốc 2014". Phối hợp với các đơn vị tổ chức cho đại biểu sinh viên gặp gỡ, tiếp xúc 

Hiệu trưởng và lãnh đạo trường. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục 

thể thao hỗ trợ sinh viên rèn luyện sức khỏe và vui chơi, giải trí lành mạnh.  

Tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ sinh viên tìm hiểu về thị trường lao động. Bồi 

dưỡng kỹ năng cho sinh viên như: Giao lưu với các diễn giả nổi tiếng, các lớp tập 

huấn cán bộ Đoàn, cuộc thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2014. Tổ chức các hoạt động hỗ 

trợ sinh viên học tập, thực hành chuyên môn như: "Phiên tòa tập sự", tuyên truyền 

pháp luật, vòng sơ khảo cuộc thi Holcim Prize 2014, Ngày hội sách 2014, báo cáo 

chuyên đề "Tạo website kết nối cơ sở dữ liệu trong vài phút với Framework 

Cakephp" và chuyên đề "Ứng dụng Công nghệ Sinh học trong lĩnh vực Da và Thẩm 

mỹ nội khoa", thành lập 03 câu lạc bộ học thuật cấp Đoàn khoa. Tổ chức cho cán bộ 

Đoàn và sinh viên tiêu biểu tham gia các hoạt động giao lưu quốc tế như giao lưu văn 

hóa, âm nhạc truyền thống tại Thái Lan, tham gia "Diễn đàn Thủ lĩnh sinh viên Đông 

Nam Á năm 2014" tại Brunei, tổ chức Đoàn cán bộ và sinh viên tham gia giao lưu 

văn hóa với sinh viên các trường trong khối AUN tại Indonesia. 

Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục đoàn viên thanh niên tinh thần tình nguyện, 

nhân đạo, chia sẻ và góp phần hỗ trợ cộng đồng như: Ngày hội tuyên dương người 

hiến máu tình nguyện giai đoạn 2009-2014, tặng 10 phần quà cho gia đình chính 

sách, người già neo đơn tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền với tổng số tiền là 5 triệu 

đồng trong hoạt động "Ngày hội nhân ái, vì sức khỏe cộng đồng năm 2014" của 

Thành đoàn Cần Thơ, chương trình "Tiếp sức mùa thi 2014", chiến dịch "Thanh niên 

tình nguyện hè 2014". 

Dự thảo báo cáo sơ kết Nghị quyết số 59-NQ/ĐU của Đảng ủy "về việc tăng 

cường giáo dục đạo đức, ý thức kỷ luật trong sinh viên Trường Đại học Cần Thơ". 

3. Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh 

Tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu 

Chiến binh thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; tham gia giám sát hoạt 

động của chính quyền và CBVC. Phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, tổ chức kỷ 

niệm các ngày lễ. Tổ chức đi thăm và chức Tết cơ quan Thành hội và một số hội viên. 

Xây dựng phương hướng hoạt động của Hội năm 2014. Triển khai quán triệt các văn 
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bản của Hội cấp trên đến các hội viên, trong đó có hưởng ứng phong trào "Vì Hoàng 

Sa, Trường Sa thân yêu, mảnh đất thiêng liêng của Việt Nam!" do Thành hội Cựu 

Chiến binh Cần Thơ phát động. 

Phối hợp với Thành hội và đài Truyền hình Cần Thơ tổ chức thành công buổi 

họp mặt giao lưu kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề "Chiến 

thắng Điện Biên Phủ, thiên anh hùng ca thời đại Hồ Chí Minh" và phát 60 xuất học 

bổng của Cựu Chiến binh TP. Cần Thơ cho học sinh – sinh viên trong đó có 10 xuất 

cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. 

  

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy Cần Thơ (để báo cáo); 

- Các đ/c Đảng ủy viên, BGH; 

- Các đảng bộ, chi bộ cơ sở; 

- Các ban xây dựng Đảng, P.CTCT; 

- Tổ chức đoàn thể cấp trường; 

- Lưu: VP. 

T/M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƯ 

 

Đã ký 

 

 

Trần Thị Thanh Hiền 

  


