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-----------I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHUYÊN MÔN
1. Đào tạo và Kiểm định chất lượng
Tổ chức tuyển sinh hệ Vừa làm - vừa học và Đào tạo từ xa đợt 2/2014. Tổ chức
Hội nghị Đào tạo đại học từ xa năm 2014.
Tiếp tục thực hiện công tác mở ngành đào tạo thạc sĩ quốc tế và trong nước đối
với các ngành có đủ điều kiện; chuẩn bị cho công tác đánh giá học phần bậc sau đại
học. Ban hành thông báo về tổ hợp môn thi xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh đại học
năm 2015. Ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ theo quy định mới của Bộ.
Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động đảm bảo chất lượng năm 2014; chuẩn bị
tốt cho công tác đánh giá ngoài theo AUN chương trình đào tạo tiên tiến ngành Nuôi
trồng thủy sản và Công nghệ sinh học.
Về xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao, triển khai đến các đơn vị
Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/07/2014 của Bộ GD&ĐT về ban hành quy
định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; tổ chức phổ biến và trao đổi giữa các
đơn vị đào tạo về kinh nghiệm đào tạo và tổ chức đào tạo 2 chương trình tiên tiến của
Viện Nghiên cứu và phát triển Công nghệ sinh học và Khoa Thủy sản.
Rà soát và thành lập các tổ học phần cho các học phần chung nhằm nâng cao
chất lượng đào tạo, tổ chức đào tạo và phát huy hiệu quả nguồn lực của Trường.
2. Nghiên cứu khoa học và Chuyển giao công nghệ
Tổ chức cho sinh viên đăng ký và xét duyệt đề tài NCKH và Hội nghị NCKH
trong sinh viên năm học 2014-2015.
Phát hành Tạp chí khoa học theo định kỳ và có giải pháp nâng cao chất lượng
thẩm định bài báo khoa học. Xây dựng kế hoạch xuất bản tài liệu khoa học và kế
hoạch xuất bản toàn Trường năm 2015, đồng thời đăng ký kế hoạch xuất bản năm
2015 với Bộ Thông tin và Truyền thông.
Kiểm tra định kỳ tình hình thực hiện đề tài NCKH các cấp. Tổng kết công tác
báo cáo khoa học năm 2014. Đánh giá chất lượng việc thực hiện báo cáo seminar ở
các đơn vị.
Tổ chức họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo năm 2014. Triển khai đăng ký viết
giáo trình năm 2015 và lập kế hoạch thực hiện báo cáo seminar năm 2015. Tổ chức
hội thảo toàn quốc về ứng dụng GIS năm 2014 tại Trường và phối hợp với Ban Kinh
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tế TƯ và BCĐ Tây Nam Bộ tổ chức Hội thảo khoa học về cơ chế và chính sách tái cơ
cấu nông nghiệp Việt Nam tại BCĐ Tây Nam Bộ.
Ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 96-NQ/ĐU ngày
17/03/2014 của Đảng ủy "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".
3. Hợp tác quốc tế và quản lý dự án
Tiếp tục theo dõi các bước phê duyệt dự án Xây dựng Trường Đại học Cần Thơ
xuất sắc bằng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản. Tiếp tục thực hiện Chương trình
Mekong–1000, học phần Nhiệt đới. Duy trì và mở rộng thêm quan hệ hợp tác với các
cơ sở đào tạo, các viện nghiên cứu và các tổ chức quốc tế có uy tín. Tăng cường hoạt
động giám sát đối với các dự án đã ký kết để đảm bảo thực hiện có chất lượng và
đúng tiến độ.
Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 95-NQ/ĐU ngày 17/03/2014 của
Đảng ủy "về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác quốc tế
của Trường Đại học Cần Thơ".
4. Quản trị thiết bị và cơ sở vật chất
Tiếp tục hoàn thiện công trình Trung tâm Điều hành và Đào tạo Sau đại học để
đưa vào sử dụng vào tháng 11/2014, khởi công xây dựng Ký Túc xá sinh viên Hậu
Giang tại Khu Hòa An, khởi công xây dựng 2 sân bóng đá mini tại Khu II, nghiên
cứu phương án nâng nền và sửa chữa Nhà khách số 1 (Khu I).
Tiến hành làm nhà để xe tập trung ở Ký túc xá A (nếu được Bộ phê duyệt), cải
tạo các nhà để xe cũ làm nơi vui chơi, giải trí cho sinh viên. Tiến hành cải tạo và
nâng cấp sân khấu ngoài trời trước Văn phòng Đoàn Thanh niên. Tiến hành rà soát
tình trạng xuống cấp của cơ sở vật chất, thẩm định và lập kế hoạch sửa chữa.
Kiểm tra công tác an toàn, bảo hộ lao động, sử dụng trang thiết bị và phòng
chống cháy nổ. Tiếp tục kiểm tra, sửa chữa thiết bị tại các nhà học đảm bảo công tác
giảng dạy. Hoàn thành xây dựng định mức môn học.
Tiếp tục làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ về dự án Kênh Búng xáng
trên cơ sở đảm bảo an ninh và diện tích đất Khu II.
5. Công tác tài chính
Triển khai thực hiện tiến độ thu học phí các hệ đào tạo, đôn đốc các đơn vị thanh
toán tạm ứng không để tồn đọng và cân đối nguồn chi ngân sách vào cuối năm.
Thực hiện chi trả tiền giảng dạy theo đúng thời gian quy định; báo cáo tình hình
thu nhập CCVC 9 tháng đầu năm 2014; tham mưu Hiệu trưởng trong khả năng tài
chính của trường để thực hiện chỉ tiêu tăng thu nhập 20% so với năm 2013 và đảm
bảo thu nhập đối với CBGD được quy định tại Điều 5 của Quy chế chi tiêu nội bộ.
Tư vấn, giám sát báo cáo tài chính năm 2014, lập kế hoạch sản xuất dịch vụ năm
2015 của các đơn vị sản xuất - dịch vụ. Báo cáo tài chính hoạt động sản xuất - dịch
vụ năm 2014. Tiếp tục hỗ trợ các trung tâm sản xuất - dịch vụ hoàn thành Quy chế tổ
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chức hoạt động và Quy chế chi tiêu nội bộ. Báo cáo tình hình tài chính theo quý cho
Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí năm 2015.
6. Công tác sinh viên
Phát học bổng và trợ cấp xã hội HK1 năm học 2014-2015, xét và phát học bổng
khuyến khích cho sinh viên K40. Tiếp tục thực hiện việc miễn, giảm học phí cho sinh
viên theo Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
Tăng cường công tác cố vấn học tập, hỗ trợ tư vấn sinh viên. Duy trì họp giao
ban về công tác sinh viên với chính quyền địa phương.
Tổ chức khám sức khỏe đầu vào sinh viên khóa 40.
7. Công tác khác
Lập kế hoạch công tác của Trường năm 2015. Định kỳ báo cáo hoạt động hàng
tháng và báo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực công tác và tự đánh giá công tác năm
học cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hoàn thành phần mềm quản lý cán bộ, đánh giá
điểm rèn luyện sinh viên. Tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn,
cứu hộ để phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị. Duy trì và nâng cao chất
lượng giảng dạy các lớp đào tạo cấp chứng chỉ.
Phối hợp với Sở Cảnh sát PCCC TP.Cần Thơ tổ chức buổi tuyên truyền về
PCCC cho CBVC sinh viên trường.
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
1. Chính trị tư tưởng- an ninh trật tự
Duy trì ổn định chính trị, an toàn về an ninh trật tự trong Trường, ngăn chặn các
thông tin trái với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Tiếp tục
duy trì công tác nắm bắt dư luận xã hội để có biện pháp xử lý kịp thời.
Tiếp tục thực hiện 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" và tổ chức hội nghị 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". Thực hiện tốt các chỉ tiêu đăng ký về công tác tuyên giáo năm 2014.
Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện theo hướng dẫn
của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ (Ngày Cách mạng Tháng mười Nga (7/11),
Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân
dân Việt Nam (22/12)…). Tổ chức hội thi Tiếng hát Đại học Cần Thơ năm 2014. Tổ
chức báo cáo chuyên đề về biển đảo cho CBVC và sinh viên.
2. Tổ chức và Cán bộ
Triển khai cho CBVC đăng ký kế hoạch công tác và thi đua năm học 2014-2015.
Tích cực thực hiện và hỗ trợ tốt cán bộ trong việc xét và đề nghị công nhận đạt chuẩn
GS, PGS năm 2014.
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Thực hiện đúng kế hoạch xét duyệt trang bị bảo hộ lao động và phụ cấp độc hại,
nguy hiểm cho CBVC năm học 2014-2015 và tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho
CBVC công tác trong môi trường độc hại, nguy hiểm.
Thực hiện tốt bổ sung lý lịch CBVC hàng năm, kê khai tài sản thu nhập các đối
tượng theo quy định, xét nâng bậc lương năm 2014 và báo cáo và đề nghị Bộ xét
nâng bậc lương CBVC thuộc diện Bộ quản lý.
Tiếp tục triển khai xây dựng quy trình công tác ở các phòng chức năng của
Trường. Lập kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2015; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng
CBVC năm 2015. Mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng
4. Triển khai tuyển dụng nhân sự đợt 2 năm 2014 và tổ chức thi biên chế năm 2014.
Rà soát và điều chỉnh các quy định công tác quản lý cán bộ, đảng viên đi học và
công tác nước ngoài theo quy định của Thành ủy Cần Thơ.
Xây dựng Đề án thành lập Khoa Ngoại ngữ, Trung tâm Tư vấn Sinh viên. Thành
lập Trạm Y tế của Trường tại Khu II.
Nghiên cứu lộ trình chuyển các sĩ quan biệt phái của Trung tâm Giáo dục Quốc
phòng thành biên chế chính thức của Trường.
3. Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng
Thực hiện đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2014 và bổ sung lý
lịch đảng viên năm 2014. Triển khai kế hoạch và ban hành các hướng dẫn chuẩn bị
đại hội Đảng các cấp trong Trường. Tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực
thuộc đảng bộ cơ sở trong Quý 4/2014.
Triển khai sơ kết Nghị quyết số 80-NQ/ĐU ngày 18/42013 của Đảng ủy "về tiếp
tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ" và Nghị
quyết số 91-NQ/ĐU ngày 14/10/1013 của Đảng ủy "về đổi mới và nâng cao hiệu quả
công tác cán bộ của Trường Đại học Cần Thơ". Ban hành nghị quyết nâng cao hiệu
quả sử dụng cơ sở vật chất trong toàn trường.
Tiếp tục công tác xét kết nạp đảng năm 2014, xét chuyển đảng chính thức đúng
thời hạn quy định. Tiếp nhận và tổ chức sinh hoạt với đảng viên là học sinh khóa 40.
Làm Thẻ đảng đợt 07/11, xét đề nghị tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi đảng cho
đảng viên. Tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng đảng là sinh viên,
lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp (tháng 12/2014).
Thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo theo Hướng dẫn
số 13-HD/BTCTU ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ.
4. Kiểm tra, giám sát
Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2014 tại các đảng
bộ, chi bộ cơ sở. Giám sát việc đảng viên về dự sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định
76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị. Tổ chức nắm bắt tình hình tổ chức
đảng và đảng viên, nhất là nhân sự quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020.
Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2015.
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III. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CÁC ĐOÀN THỂ
1. Lãnh đạo Công đoàn
Chỉ đạo Công đoàn phối hợp tổ chức Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11). Khám
sức khỏe định kỳ đối với CBVC công tác trong môi trường độc hại, nguy hiểm. Xét
tôn vinh nhà giáo, công chức, viên chức năm 2014.
Tổ chức cuộc thi tuyên truyền Tiểu đề án 2, các luật, nội quy, quy định liên quan
đến công tác cán bộ và sinh viên Trường Đại học Cần Thơ.
Tổ chức các chuyến tham quan nghỉ dưỡng cho công chức, viên chức vào 2 tuần
lễ nghỉ cuối học kỳ.
2. Lãnh đạo Đoàn TNCSHCM
Chỉ đạo Đoàn Thanh niên tiếp tục thực hiện các hoạt động thường kỳ của Đoàn
như: phát triển đoàn viên mới, chuyển sinh hoạt đoàn cho sinh viên ra trường và nhận
hồ sơ đoàn viên sinh viên K40, xét phân loại đoàn viên, đoàn viên ưu tú, giới thiệu
đoàn viên ưu tú cho các chi bộ đảng. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên sơ kết Nghị quyết số
59-NQ/ĐU của Đảng ủy trường "Về tăng cường giáo dục đạo đức, ý thức kỷ luật
trong sinh viên Trường Đại học Cần Thơ".
Tổ chức các hoạt động cho sinh viên rèn luyện kỹ năng và học tập tốt, và đánh
giá thực hiện cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt", xây dựng và chấn chỉnh nề nếp tác
phong sinh viên theo quy định của Nhà trường. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Hội
Sinh viên trong công tác hỗ trợ sinh viên nghèo hiếu học, các hoạt động cộng đồng.
Tổ chức các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ sinh viên học tập, rèn luyện như: tổ
chức cuộc thi Olympic Tiếng Anh trong sinh viên, Hội thi tuyên truyền phòng chống
ma túy, HIV/AIDS và An toàn giao thông năm 2014, Ngày hội sinh viên với nghề
nghiệp việc làm thời hội nhập.
3. Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh
Tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, mỗi hội viên là
tấm gương tự giác thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; tham gia giám
sát hoạt động của chính quyền và cán bộ viên chức.
Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 22/12/2014), 25 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014) và 25
năm ngày Thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam (06/12/1989 – 06/12/2014).

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy Cần Thơ (để báo cáo);
- Đ/c Trần Việt Trường (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

