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BÁO CÁO 

Thực hiện nhiệm vụ năm 2015 

------------ 

 

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHUYÊN MÔN 

1. Công tác Đào tạo – Đảm bảo chất lượng 

Tổ chức tốt công tác giảng dạy cho các hệ và bậc đào tạo, tổ chức cho sinh viên 

ngành Sư phạm khóa 37 thực tập sư phạm và triển khai giảng dạy tốt các học phần 

Giáo dục quốc phòng – an ninh ở Khu Hòa An. Thực hiện tốt việc giảng dạy và đảm 

bảo chất lượng học sinh thuộc diện dự bị đại học, cử tuyển và xét tuyển thẳng1. Chủ 

trì tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia Cụm Cần Thơ2 năm 2015 và phối hợp tổ chức 

các cụm thi Hậu Giang, Sóc Trăng. Tổ chức tốt công tác xét tuyển và thi tuyển các 

hình thức đào tạo bậc đại học hệ chính quy và dự bị đại học năm 20153. Tổ chức tốt 2 

đợt tuyển sinh Sau đại học4, 2 đợt tuyển sinh hệ Vừa làm - vừa học5 và tuyển sinh vào 

lớp 10 Trường THPT Thực hành Sư phạm6. Thực hiện tốt công tác tư vấn hướng 

nghiệp, tiếp sức mùa thi, tư vấn xét tuyển vào đại học, tiếp sức đến trường và thu 

nhận sinh viên khóa 41.  

Năm 2015, Trường mở thêm 5 ngành bậc đại học, 1 ngành thạc sĩ và 2 ngành 

tiến sĩ8, đang triển khai xây dựng 3 đề án mở ngành đào tạo chất lượng cao đại học 

chính quy9, 6 đề án mở ngành đào tạo bậc đại học10 và 4 đề án mở ngành Sau đại 

học11. 

                                           
1 Có 466/534 học sinh diện xét tuyển thẳng năm 2014 được học bồi dưỡng kiến thức 1 năm đủ điều kiện xét tuyển vào 

đại học năm 2015, đạt tỷ lệ 87,27% . Có 452/466 học sinh đủ điều kiện đã nhập học bậc đại học năm 2015. 
2 Cụm Cần Thơ có 23.978 thí sinh đăng ký thi, tổ chức tại 28 điểm thi với 742 phòng thi 
3 Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2015: xét tuyển được 9.048/9.000 SV đại học chính quy (đạt 100,5%); 63 SV 

bằng đại học thứ 2; 407 SV liên thông từ cao đẳng lên đại học (91 SV qua xét tuyển và 316 SV qua thi tuyển);  88 học 

sinh dự bị đại học. Quy mô sinh viên hệ chính quy hiện nay 32.518 (trong có 5 SV Lào và 5 SV Campuchia). 
4 Tuyển sinh sau Đại học: Đợt 1: Tuyển 361 ThS và 61 NCS; Đợt 2: 395 ThS và 22 NCS. Cả 2 đợt: 1.026 ThS, 83 NCS. 

Quy mô hiện nay 3.911 (trong đó có 333 NCS). Hiện nay có 1 NCS Lào, 13 học viên cao học Lào, 5 học viên cao học 

Campuchia.  
5 Tuyển được 360 hệ đại học, 135 hệ liên thông lên đại học và xét tuyển 654 đại học Bằng 2. 
6 Có 236 học sinh đăng ký thi vào lớp 10, tuyển được 148 em (4 lớp), điểm xét tuyển năm 2015 là 29,5 (tăng 11 điểm so 

với khóa đầu tiên). 
8 Ngành đại học: Công nghệ Sau thu hoạch, Kinh doanh Nông nghiệp, Khuyến nông, Xã hội học và Sư phạm Tin học 

(chưa tuyển sinh); Ngành thạc sĩ: Kinh tế học, ngành tiến sĩ: Tài chính ngân hàng, Quản lý đất đai. 
9 Ngành: Kinh doanh quốc tế (Khoa Kinh tế), Công nghệ Thông tin (Khoa CNTT và Truyền thông) và Công nghệ Kỹ 

thuật hóa học (Khoa Công nghệ). 
10 Ngành: Thống kê (Khoa Kinh tế), Hóa dược (Khoa Khoa học tự nhiên), Kỹ thuật Vật liệu (Khoa Công nghệ),  Kỹ 

thuật Công trình thủy và Kỹ thuật Công trình giao thông (Khoa Công nghệ), Địa lý học (Khoa Khoa học XH & NV). 
11 Ngành Thạc sĩ Kỹ thuật xây dựng Công trình thủy, Tiến sĩ Hệ thống Thông tin; 02 ngành đào tạo thạc sĩ tiếng Anh: 

Công nghệ Thực phẩm và Nuôi trồng Thủy sản. 
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Tổ chức rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung và quyết định ban hành Chương 

trình đào tạo của 97 ngành/chuyên ngành đào tạo bậc đại học theo Thông tư 

07/2015/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT12.  

Tổ chức rà soát, đánh giá, điều chỉnh, bổ sung và quyết định ban hành chương 

trình môn học Giáo dục thể chất được giảng dạy cho các ngành đào tạo bậc đại học 

của Trường theo yêu cầu của Thông tư 25/2015/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. 

Ban hành Chương trình đào tạo , Quy định đào tạo chất lượng cao trình độ đại 

học hệ chính quy; Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ theo Thông tư 15/2014/TT-

BGDĐT và Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT; Quy định tổ chức, quản lý và sử dụng 

phòng thí nghiệm, phòng thực hành. Triển khai Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT về 

quản lý bằng tốt nghiệp THCS, THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của 

hệ thống giáo dục quốc dân. 

Năm học 2014-2015 tổ chức 3 đợt xét và công nhận tốt nghiệp cao đẳng và đại 

học24 và 2 đợt xét và công nhận tốt nghiệp sau đại học25. Năm 2015 có 132/134 học 

sinh lớp 12 Trường THPT Thực hành Sư phạm khóa đầu tiên tốt nghiệp THPT (đạt tỷ 

lệ 98,51%), trong đó có 102 em trúng tuyển vào đại học đợt 1 (đạt tỷ lệ 77,27%).  

Phê duyệt và ký hợp đồng biên soạn 166 giáo trình. Ban hành Kế hoạch tuyển 

sinh đào tạo Sau đại học26 đợt 1 năm 2016.  

Công tác Đảm bảo chất lượng 

Chương trình đào tạo Công nghệ Sinh học tiên tiến và Nuôi trồng Thủy sản tiên 

tiến đã chính thức được AUN công nhận đạt chuẩn AUN-QA27. 

Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đảm bảo chất lượng và triển khai công tác 

tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN năm 2015. Tiếp tục thực hiện kế 

hoạch tự đánh giá chất lượng Trường, thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong 

xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng. Khảo sát học viên cao học tốt nghiệp về chất 

lượng chương trình đào tao.  

Thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ hợp tác về đảm bảo chất lượng với 

các trường đại học Cộng hòa Liên bang Đức và Việt Nam. Kiểm định chất lượng nội 

bộ 03 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA và đánh giá thử 02 chương 

trình đào tạo kỹ thuật theo tiêu chuẩn ABET. 

2. Công tác NCKH và Chuyển giao công nghệ 

Triển khai nhiệm vụ KHCN cấp Trường theo 5 lĩnh vực ưu tiên. Tuyển chọn và 

đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 21 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 

                                           
12 Bổ sung các học phần ngoại ngữ tăng cường (10 tín chỉ) vào nhóm kiến thức tự chọn về ngoại ngữ không chuyên; học 

phần Kỹ năng mềm (2 tín chỉ) vào nhóm kiến thức tự chọn về khoa học xã hội tự chọn thuộc khối kiến thức giáo dục 

đại cương.  
24 Năm học 2014-2015 có 7.214 SV đại học, cao đẳng hệ chính quy tốt nghiệp (trong đó 40 sinh viên bậc cao đẳng).  
25 Tốt nghiệp Sau đại học: Đợt 1: 424 ThS và 03 TS; Đợt 2: 579 ThS và 11 TS.  
26 Đợt 1/2016 thi vào ngày 26-27/3/2016, Thạc sĩ 36 ngành, Tiến sĩ 15 ngành, Tiến sĩ theo Đề án 911 là 10 ngành.  
27 Hiện nay, Trường có 3 chương trình đào tạo bậc đại học được công nhận đạt chuẩn AUN (Kinh tế Nông nghiệp, 

Công nghệ Sinh học và Nuôi trồng Thủy sản). 
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năm 2016. Phê duyệt 107 đề tài28 NCKH cấp Trường do cán bộ thực hiện và 77 đề 

tài29 NCKH do sinh viên thực hiện năm 2015. Triển khai đăng ký nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ cấp cơ sở năm 2016. Phê duyệt và công bố kế hoạch báo cáo seminar 

của các đơn vị năm 2015. Xúc tiến đấu thầu chương trình KHCN Tây Nam Bộ năm 

2015; kết quả đã có 02 đề tài được xét duyêt làm chủ nhiệm và tham gia 01 đề tài. 

Đồng thời đề xuất 8 nhiệm vụ KHCN của chương trình nầy cho năm 2016. Kết quả 

có 5 nhiệm vụ được phê duyệt. 

Phát hành Tạp chí khoa học số 36, 37, 38, 39, 40 và 2 số chuyên ngành Công 

nghệ thông tin, chuyên ngành Môi trường; duy trì Bản tin Trường ĐHCT hằng tháng. 

Phát hành Báo cáo Thường niên năm 2014 bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Triển khai 

công tác Sở hữu trí tuệ năm 2015, rà soát xây dựng các chính sách, văn bản quy định 

về sở hữu trí tuệ. 

Tổ chức nhiều hội thảo thảo khoa học trong nước và quốc tế. Tiếp tục triển khai 

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". 

Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ Khoa học – Công nghệ Trường ĐHCT. Tổ 

chức tập huấn hướng dẫn sử dụng Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN. 

Xúc tiến tăng cường hợp tác NCKH và CGCN với các tỉnh Miền Đông nam Bộ; kết 

quả đã có 1 đề tài nghiên cứu và 1 hợp đồng CGCN đã được ký kết với tỉnh Tây 

Ninh. 

3. Công tác Hợp tác quốc tế - Quản lý dự án 

Dự án ODA nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ đã được ký kết và đi vào hoạt 

động, Ban Quản lý dự án tổ chức hội nghị công bố 36 chương trình nghiên cứu khoa 

học của Dự án. Tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện Chương trình 

Mekong301000. Tiếp tục triển khai Học phần Nhiệt đới. 

Phối hợp Tổng lãnh sự Nhật Bản tổ chức Chương trình giới thiệu văn hóa Nhật 

Bản tại Trường. Phối hợp với AUF tổ chức Ngày Hội Pháp ngữ khu vực ĐBSCL năm 

2015. Phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ tổ chức sự 

kiện giao lưu Văn hóa Việt Nam-Indonesia tại Trường. 

Thực hiện rà soát các MOU đã ký kết với các đối tác để có kế hoạch liên hệ, 

khai thác hiệu quả. Tổ chức tốt công tác hỗ trợ, tiếp các đoàn khách Quốc tế đến thăm 

và làm việc tại Trường, tiếp đón 238 đoàn với 918 lượt khách. Đặc biệt, có nhiều 

đoàn, tổ chức quan trọng như: Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Đại sứ Israel tại Việt 

Nam, đoàn viên chức Văn hoá Đại sứ quán và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ, đoàn Đại sứ 

quán Vương quốc Bỉ, Đoàn Tổng lãnh sự Hàn Quốc... 

                                           
28 Kinh phí 2,66 tỷ đồng 
29 Kinh phí 01 tỷ đồng 
30 Qua 10 thực hiện đã gởi đi đào tạo 552 ứng viên (trong đó có 50 NCS) với tổng kinh phí gần 20 triệu USD. 
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Tiếp tục triển khai Chương trình hành động 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". 

Thành lập Trung tâm Hàn Quốc học trực thuộc Phòng Hợp tác Quốc tế, khai 

trương Viện Vua Sejong Cần Thơ đặt tại Nhà Điều hành. Tổ chức hội thảo về xây 

dựng dự án Bảo tàng lịch sử tự nhiên ĐBSCL. 

Khởi động 4 đề tài nghiên cứu khoa học thuộc vốn viện trợ không hoàn lại của 

JICA. Tổ chức Hội nghị Hợp tác quốc tế giai đoạn 2012-2015. Ban hành Quy chế 

Quản lý sinh viên nước ngoài đến học tập và nghiên cứu tại Trường. 

4. Công tác Xây dựng cơ bản và Quản trị thiết bị 

Khánh thành và đưa vào sử dụng Nhà điều hành, lắp đặt hệ thống wifi và camera 

an ninh, hoàn thành trang trí nội thất và đưa vào sử dụng hội trường 160 chỗ tầng 6, 

300 chỗ tầng 8. 

Hoàn thành các hạng mục công trình của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng tại 

khu Hòa An. Hoàn thành cải tạo, sửa chữa nhiều công trình Tổng kiểm tra, sửa chữa 

thiết bị tại các nhà họcKhởi công xây dựng Ký túc xá sinh viên Hậu Giang tại Khu 

Hòa An, công trình Trung tâm Phát triển kỹ năng sư phạm tại Khu II, sửa chữa dãy 

nhà Văn phòng Đoàn thanh niên và nâng cấp sân khấu ngoài trời trước Văn phòng 

Đoàn. 

Thông qua kế hoạch mua sắm, sửa chữa và xây dựng cơ bản; phê duyệt kết quả 

chào giá cạnh tranh văn phòng phẩm, hoá chất, dụng cụ thí nghiệm năm 2015. Mua 

sắm 2 máy chủ phục vụ hệ thống thông tin tích hợp; 47 máy tính trang bị cho tiến sĩ; 

triển khai kế hoạch mua sắm trang thiết bị và sửa chữa năm 2016. 

Hoàn thành công tác kiểm kê tài sản tại các đơn vị và Trường; triển khai chuẩn 

hóa dữ liệu, kết hợp xác lập danh mục tài sản cố định theo tiêu chuẩn mới và dán mã 

vạch quản lý tài sản trong toàn trường. 

Tổ chức 2 đợt kiểm tra công tác an toàn, bảo hộ lao động, sử dụng trang thiết bị 

và công tác PCCC ở các đơn vị; tổng kiểm tra, sửa chữa thiết bị tại các nhà học vào 

dịp cuối học kỳ. 

5. Công tác Tài chính 

Tổ chức hội nghị đánh giá sử dụng ngân sách năm 2014 và giao kinh phí năm 

2015 cho các đơn vị. Tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí và thực hiện điều chỉnh 

kinh phí giữa năm. Ban hành quy định mức học phí các hệ và bậc đào tạo năm học 

2015-2016. 

Tổng kết tình hình thu nhập, giờ giảng của CCVC trường năm 2014. Công bố 

thu nhập của CCVC dưới mức quy định thu nhập tối thiểu và thực hiện chi trả theo 
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quy chế Chi tiêu nội bộ31. Tổng hợp thu nhập cá nhân năm 2014 và hỗ trợ CCVC nộp 

thuế thu nhập cá nhân đúng thời hạn.  

Hoàn thành Báo cáo tài chính hoạt động sản xuất - dịch vụ năm 2014 và kiểm 

tra tài chính nội bộ của Trường năm 2014. Tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động sản 

xuất – dịch vụ năm 2014 và triển khai kế hoạch32 năm 2015.  

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 2014 cho Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng kế hoạch. 

Xây dựng kế hoạch và Dự toán thu chi ngân sách năm 2016 và lộ trình vốn đối 

ứng Dự án ODA Chính phủ Nhật Bản gởi Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. 

Triển khai thực hiện Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02-10-2015 quy định về 

cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến 

năm học 2020 - 2021. 

Triển khai tổng hợp thu nhập cá nhân cuối năm 2015 làm cơ sở xác định thuế 

thu nhập cá nhân; kế hoạch sử dụng ngân sách năm 2016, lập kế hoạch sản xuất dịch 

vụ năm 2016 của các đơn vị sản xuất - dịch vụ.  

6. Công tác 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; Tết cổ truyền Chol Chnam 

Thmay và 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 (3,817 tỷ đồng), học bổng khuyến khích học tập (13,5 tỷ 

đồng). Công tác đánh giá kết quả rèn luyện, khen thưởng, kỷ luật của sinh viên được 

thực hiện đúng quy định, động viên kịp thời và giữ nghiêm kỷ luật.  

Tổ chức cho sinh viên đăng ký ở Ký túc xá vào đầu năm học. Tổ chức tiếp nhận 

sinh viên K41, kiểm tra ngoại ngữ đầu vào, khám sức khỏe đầu khóa và triển khai lập 

kế hoạch học tập toàn khóa cho sinh viên K41. 

Thực hiện kiểm tra văn bằng tốt nghiệp THPT hoặc văn bằng tương đương đối 

với sinh viên K40. Tuyển chọn và tổ chức đưa 48 nam sinh viên tốt nghiệp tham dự 

khóa đào tạo sĩ quan dự bị năm 2015.  

Các khoa tổ chức tiếp xúc giữa lãnh đạo khoa và đại biểu sinh viên, tổ chức buổi 

tiếp xúc giữa lãnh đạo Nhà trường và đại diện sinh viên. Duy trì chế độ họp giao ban 

về công tác sinh viên với cơ quan Công an 3 cấp của địa phương. 

                                           
31 Thu nhập bình quân của CBVC (làm việc đủ 12 tháng)  năm 2014 là 11.681.930 đồng/tháng, thu nhập bình quân của 

CBVC có trình độ đại học là 9.066.476/tháng, gấp 7,88 lần Mức lương cơ sở (1.150.000 đồng) .  
32 Doanh thu năm 2014 là 157.805,6 triệu đồng, chi phí 141.327,1 triệu đồng, nộp thuế TNDN 2.317,9 triệu đồng, nộp 

Trường 4.494,1 triệu đồng, để lại đơn vị 10.009,4 triệu đồng.  
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Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/ĐU ngày 04-6-2012 

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

Đại học Cần Thơ". 

Phối hợp với cơ quan BHXH TPCT, Bệnh viện Tim Mạch TPCT tư vấn, hướng 

dẫn SV về khám chữa bệnh BHYT; phối hợp với Bệnh viện Da liễu tổ chức tư vấn 

chăm sóc da cho sinh viên. Phối hợp với các phòng chức năng Công an TPCT tuyên 

truyền phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc trong sinh viên nội trú. Phối 

hợp các đơn vị kiểm tra, khảo sát công tác Cố vấn học tập. Hoàn thiện về cơ cấu tổ 

chức và kế hoạch hoạt động của Trung tâm Tư vấn – Hỗ trợ Sinh viên; Hợp đồng 

khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu 24/24 phục vụ cho sinh viên với Bệnh 

viện Tim Mạch TP Cần Thơ (Trung tâm Chẩn đoán Y khoa). 

7. Công tác khác 

Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Tết Nguyên Đán 2015 an toàn, tiết kiệm. 

Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Trường, tiếp tục triển khai kế 

hoạch Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường vào năm 2016. Tổ chức Hội diễn văn 

nghệ truyền thống Trường năm33 2015 nhân dịp kỷ niệm 125 năm Ngày sinh của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh; Hội thi "Tiếng hát Đại học Cần Thơ năm 2015" nhân Ngày Nhà 

giáo Việt Nam (20/11); tham gia Hội diễn "Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông" tại Cà 

Mau và biểu diễn phục vụ tại huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. 

Tổ chức Hội sách nhân "Ngày sách Việt Nam 21/4" và "Ngày sách và bản quyền 

thế giới 23/4". Tổ chức trồng cây nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6). Tổ chức sơ 

kết Quy chế phối hợp giữa công an thành phố Cần Thơ với Trường về bảo đảm an 

ninh trật tự. Thành lập Trạm Y tế tại Khu II phục vụ CCVC và sinh viên. 

 

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG  

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

Duy trì sự ổn định chính trị tư tưởng; an ninh, trật tự an toàn trong Nhà trường; 

Kịp thời nắm bắt thông tin, ngăn chặn phát tán thông tin trái với chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tăng cường công tác thông tin 

và nắm bắt dư luận xã hội trong Nhà trường. Tổ chức triển khai, quán triệt nghị 

quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, của Thành ủy Cần Thơ trong cán bộ, 

đảng viên và sinh viên. Tình hình chính trị tư tưởng và an ninh, trật tự an toàn trong 

Nhà trường được ổn định, thường xuyên cập nhật danh sách các website, từ khóa có 

nội dung phản động vào hệ thống tường lửa, kịp thời ngăn chặn thư điện tử có nội 

dung xấu phát tán trên hệ thống mạng của Trường. 

Tổ chức 2 buổi báo cáo chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 

Chí Minh" năm 2015 cho đảng viên và ban hành kế hoạch triển khai học tập chuyên 

đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, 

                                           
33 Kết quả: Khoa Luật và Viện Công nghệ Sinh học đồng giải nhất; Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, 

Khoa Công nghệ đồng giải nhì. 
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trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". 

Tổ chức sơ kết 4 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" và tuyên dương các 

tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh. 

Tiếp tục thực hiện quy định chuẩn mực đạo đức của công chức, viên chức và 

sinh viên Trường Đại học Cần Thơ trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai tốt Nghị quyết số 59 của Đảng ủy về "Tăng cường 

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

Tổ chức tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn và kỷ niệm trong năm. Duy trì 

phong trào "Nếp sống văn minh, Trường xanh - sạch - đẹp" phong trào thể dục thể 

thao, văn hóa văn nghệ; tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội: HIV/AIDS, ma 

túy... Tiếp tục phát động, tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", 

"Uống nước nhớ nguồn"….Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóanghệ thuật với 

các đoàn nghệ thuật, sinh viên - thanh niên trong và ngoài khu vực, góp phần giữ 

vững mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhà trường với các đơn vị, trường học. Tuyên truyền 

về đại hội Đảng các cấp; ý nghĩa các ngày lễ lớn và các sự kiện diễn ra trong Trường. 

Tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần 

thứ 10, 11, 12 (khóa XI), tuyên truyền, chào mừng Đại hội Đảng các cấp. 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy tốt quyền làm chủ tập thể của 

CBVC và sinh viên, Triển khai công tác xây dựng và thực hiện mô hình dân vận 

khéo; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Triển khai kế hoạch chào mừng kỷ 

niệm 50 năm ngày thành lập trường. 

2. Công tác Tổ chức - Cán bộ 

Triển khai Điều lệ trường đại học và kế hoạch thành lập Hội đồng trường. Ban 

hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các 

đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Trường; Quy định tiếp công dân; Quy định bảo 

vệ bí mật nhà nước và Danh mục tài liệu, vật mang bí mật Nhà nước trong Trường. 

Triển khai thẩm định Quy trình công tác các phòng ban, đơn vị chức năng của 

Trường. Hoàn thành việc xây dựng Đề án Vị trí việc làm, xác định số người làm việc 

năm 2016 của Trường gởi cho Bộ GD & ĐT.  

Thành lập Khoa Ngoại ngữ và bổ nhiệm lãnh đạo khoa. Điều chỉnh công tác tổ 

chức và cán bộ ở một số đơn vị: Khoa Sư Phạm, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

Khoa CNTT và Truyền thông, Khoa Khoa học Tự nhiên, Khoa Môi trường và Tài 

nguyên Thiên nhiên. Thành lập Ban Quản lý Dự án ODA và bổ nhiệm lãnh đạo Ban 

Quản lý Dự án (đơn vị thuộc trường). Thành lập Trung tâm Tư vấn–Hỗ trợ sinh viên 

trực thuộc Phòng Công tác Sinh viên; Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ 

trên cơ sở Tòa soạn Tạp chí Khoa học thuộc Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng; 

Trung tâm Hàn Quốc học trực thuộc Phòng Hợp tác Quốc tế. Đổi tên Khoa Kinh tế 

và Quản trị Kinh doanh thành Khoa Kinh tế. Thành lập các Tổ học phần Đại cương 
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thuộc các khoa: Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa CNTT và Truyền thông, Khoa 

Sư phạm và Khoa học Tự nhiên. 

Thành lập Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý Dự án ODA Nâng cấp Trường Đại học 

Cần Thơ bằng vốn vay của Chính phủ Nhật Bản. Bổ nhiệm Ban Giám đốc Trung tâm 

Đánh giá năng lực Ngoại ngữ khu vực34, bổ nhiệm 01 cấp trưởng và 10 cấp phó35 các 

đơn vị trực thuộc Trường. Tổ chức tốt việc lấy phiếu tín nhiệm đối với lãnh đạo Nhà 

trường. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an TPCT và 

Trường ĐHCT về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong Trường 

Đăng ký cho 28 viên chức học lớp Quản lý Hành chính Nhà nước ngạch Chuyên 

viên. Cử 17 cán bộ đi học lớp Quốc phòng An ninh đối tượng 3, 35 cán bộ đi học thạc 

sĩ, 55 cán bộ đi học tiến sĩ. Ngoài ra, Trường đã đề cử 21 ứng viên dự tuyển học tiến 

sĩ nước ngoài theo Đề án 911 năm 2015 (đã có 17 cán bộ phê duyệt trúng tuyển). Tổ 

chức lớp Bồi dưỡng Triết học36; lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên37 

và lớp Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý khoa, phòng, bộ môn38. 

Cử 22 viên chức đi huấn luyện tự vệ cơ quan năm 2015, tổ chức tập huấn về PCCC 

cho 100 viên chức; lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh cho đối tượng 4 

cho 226 CCVC. Có 4 cán bộ học xong lớp cao cấp chính trị. 

Quyết định tuyển dụng 116 ứng viên làm việc tại các đơn vị trong Trường. Triển 

khai xây dựng Đề án vị trí việc làm, xác định số lượng người làm việc của Trường 

năm 2016, đã xây dựng Đề án tinh giảm biên chế giai đoạn 2016-2020. Tuyển dụng 

17 viên chức, thu nhận sau khi đào tạo xong 28 thạc sĩ và 19 tiến sĩ. Quyết định cho 

30 viên chức nghỉ hưu. Buộc thôi việc 02 giảng viên do đi học quá hạn không về, sa 

thải 01 giảng viên, trong đó có 02 là đảng viên39. 

Quyết định nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên vượt khung (năm 2014) cho 605 

viên chức, người lao động thuộc Trường ĐHCT và đề nghị Bộ nâng lương cho 03 

CCVC thuộc Bộ quản lý. Xét và đề nghị Bộ GD&ĐT tặng Kỷ niệm chương "Vì sự 

nghiệp Giáo dục" năm 2015 cho 26 viên chức. Bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch Phó 

Giáo sư cho 15 tiến sĩ và đề nghị Bộ GD&ĐT bổ nhiệm và xếp lương vào ngạch Giáo 

sư cho 01 PGS đạt chuẩn năm 2014. Xét duyệt trang bị bảo hộ lao động và phụ cấp 

độc hại, nguy hiểm năm 2015 cho CCVC. Hoàn thành công tác đánh giá CCVC và 

                                           
34 Ban Giám đốc gồm 4 người: GS-TS Nguyễn Thanh Phương (Giám đốc, kiêm nhiệm), TS Trần Văn Lựa (PGĐ, kiêm 

nhiệm), ThS Trần Thị Châu Pha (PGĐ, kiêm nhiệm), ThS Võ Thị Bích Thảo (PGĐ, kiêm nhiệm). 
35 TS Lê Ngọc Triết (Q.Trưởng khoa Khoa học Chính trị), TS Trần Thanh Điền (Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và 

Quản trị mạng), PGS-TS Nguyễn Hiếu Trung (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu), ThS Nguyễn Thị 

Phương Thảo (Phó Trưởng phòng Công tác Sinh viên); TS Nguyễn Võ Châu Ngân và ThS Phạm Xuân Bình (Phó 

Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế), PGS-TS Nguyễn Phú Son (Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và CGCN), ThS Hồ 

Ngọc Tri Tân (Phó Trưởng khoa Công nghệ), PGS-TS Lê Văn Vàng (Phó Trưởng khoa Nông nghiệp và SHUD), TS 

Trương Xuân Việt (Phó Giám đốc Trung tâm CNPM), ThS Đào Phong Lâm (Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và 

Đảm bảo chất lượng). Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã bổ nhiệm ThS Nguyễn Văn Duyệt làm Kế toán trưởng Trường 

ĐHCT nhiệm kỳ 2012-2017. 
36 Có 16 giảng viên và nghiên cứu viên của Trường đăng ký học, kết quả đạt 15/16. 
37 Có 26 giảng viên tham dự 
38 Có 71 cán bộ tham dự. 
39 Nhan Anh Thái đi học tiến sĩ tại Ireland từ tháng 01/2010, Phan Minh Hùng đi học tiến sĩ tại Hoa Kỳ từ tháng 

01/2006. 
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xét thi đua–khen thưởng năm học 2014-2015. Năm 2015, có thêm 17 tiến sĩ đạt 

chuẩn Phó Giáo sư. 

Đang ở giai đoạn cuối về xây dựng quy trình công tác của các đơn vị tham mưu, 

giúp việc cho Ban Giám hiệu. Triển khai lập kế hoạch tuyển dụng lao động và kế 

hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC năm 2016. 

3. Công tác Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng 

Tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2014, triển khai Nghị quyết 

nhiệm vụ năm 2015, ban hành Chương trình công tác hằng quý. Tổ chức kiểm điểm, 

tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo và quản lý năm 2014. Ban 

hành nghị quyết "Về việc thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí trong sử dụng cơ 

sở vật chất, nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị". 

Thành lập Đảng bộ khoa Ngoại ngữ với 6 chi bộ trực thuộc, củng cố cấp ủy 

Đảng bộ khoa Sư phạm, nâng cấp Chi bộ Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng 

sông Cửu Long lên đảng bộ với 4 chi bộ trực thuộc. Thực hiện rà soát chính trị nội bộ 

phục vụ đại hội đảng cấp cơ sở và cấp Trường nhiệm kỳ 2015-2020. Hoàn thành tổ 

chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ trường nhiệm kỳ 

2015-2020. Ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, thành lập 

các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy. Đổi tên Đảng bộ Khoa Kinh tế và 

Quản trị Kinh doanh thành Đảng bộ Khoa Kinh tế.  

Hiện nay, toàn Đảng bộ có 33 tổ chức cơ sở đảng (trong đó 13 đảng bộ cơ sở 

với 89 chi bộ trực thuộc, 20 chi bộ cơ sở) với 1.611 đảng viên40 (trong đó đảng viên 

là sinh viên và học viên cao học là 787, chiếm 48,85% ). 

Tổ chức 2 lớp Nhận thức về Đảng cho 356 cảm tình đảng, 2 lớp đảng viên mới 

cho 291 đảng viên dự bị. Kết nạp 178 đảng viên (trong đó có 135 là sinh viên, tỷ lệ 

75,84%), chuyển đảng chính thức 312 đảng viên dự bị, cấp 275 thẻ đảng viên. Xét đề 

nghị tặng 6 Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng41, 02 Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng42. Hoàn 

thành công tác đánh giá xếp loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2015; bổ sung lý lịch 

đảng viên năm 2015.  

Xét cho 01 đảng viên xin ra khỏi đảng (kết hôn và dự định xuất cảnh), xóa tên 

01 đảng viên dự bị và 04 đảng viên chính thức với lý do bỏ sinh hoạt đảng. 

Tổ chức Sơ kết Nghị quyết 80-NQ/ĐU ngày 18/4/2013 của Đảng ủy "Về tiếp tục 

đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ". 

4. Công tác Kiểm tra, giám sát 

Ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2015 và triển khai thực hiện. Giám 

sát công tác chuẩn bị tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020; giám sát tổ chức 

Đại hội điểm Đảng bộ khoa Khoa học Tự nhiên và các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm 

                                           
40 Ngoài ra còn 78 đảng viên chuyển đảng chính thức đi học nâng cao trình độ. 
41 Các đ/c: Trần Phong Phú, Lê Văn Hòa, Trần Vũ Phến, Nguyễn Quang Tuyến, Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Xuân Soạn. 
42 Đồng chí  Đinh Ngọc Quyên và đồng chí Lê Duy Sơn. 
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kỳ 2015-2020. Kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở 

các đơn vị. 

Tham mưu cho các cấp ủy Đảng về nhân sự UBKT các cấp trong Trường. Giám 

sát quy trình chuẩn bị nhân sự và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ trường lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2015-2020. Tổ chức nắm bắt dự luận của CCVC và sinh viên trước, trong 

và sau Đại hội.  

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Trường Đại học Cần 

Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 

2015-2020. 

Qua công tác Kiểm tra, giám sát nhận thấy:  

Công tác tổ chức Đại hội đảng các cấp thực hiện tốt, tuy nhiên kết quả bầu ban 

chấp hành các cấp chưa đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, do đó trong công tác quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo trong thời gian tới phải chú ý đến 2 đối tượng này. 

 Một số cấp ủy chưa có nhiều giải pháp hiệu quả để triển khai thực hiện các nghị 

quyết chuyên đề của Đảng ủy khóa X như Nghị quyết số 95, Nghị quyết số 96 và Chỉ 

thị số 01 của Đảng ủy. 

Đa số cấp ủy làm tốt công tác tổ chức, xây dựng đảng. Có một đảng ủy họp lệ 

còn ít (chỉ 6 lần trong năm), không tổ chức họp toàn đảng bộ. 

 

III. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CÁC ĐOÀN THỂ 

1. Lãnh đạo Công đoàn 

Chỉ đạo Công đoàn tổ chức tốt các hoạt động đón Tết Nguyên đán và các ngày 

Lễ trong năm. Thăm và tặng quà cho cán bộ hưu trí, CCVC có hoàn cảnh khó khăn, 

tặng quà cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.  

Tổ chức họp mặt cán bộ Công đoàn trường qua các thời kỳ và biên soạn cuốn 

sách “40 năm Công đoàn Đại học Cần Thơ, những năm tháng không thể nào quên”.  

Hướng dẫn tổ chức Hội nghị giữa nhiệm kỳ Công đoàn, hội nghị CCVC các đơn 

vị, phối hợp BGH tổ chức thành công Hội nghị CCVC cấp Trường. Tổ chức Hội nghị 

giữa nhiệm kỳ của Công đoàn trường, bổ sung nhiệm vụ đến năm 2017. Tổ chức Hội 

thảo "Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học". Tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn 

các cấp. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật trong CCVCNLĐ. 

Tổ chức lấy ý kiến trong toàn thể CCVC đóng góp cho dự thảo Quy định chế độ 

làm việc của giảng viên trường ĐHCT. 

Phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức khám sức khỏe năm 

2015 cho CCVC; Bệnh viện Phụ sản TPCT khám tầm soát bệnh cho nữ CCVC. Tổ 

chức 2 đợt tham quan, nghỉ mát năm 2015 cho 120 CCVC và thân nhân. 

Tổ chức bốc thăm nền nhà đợt 1/2015, tiếp tục theo dõi thực hiện dự án khu đất 

ở, nhà ở của CCVC trường. Tổ chức Hội thao truyền thống Công đoàn Trường lần 
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thứ 35. Tham gia giao lưu công tác Công đoàn và thi đấu giao lưu thể thao với 4 

trường đại học tại Đại học Đồng Tháp. 

Vận động CCVC ủng hộ đồng bào bị lũ lụt tỉnh Quảng Ninh (111 triệu đồng), 

Quỹ xã hội từ thiện năm 2015 (673 triệu đồng), ủng hộ giúp đỡ các trường hợp 

CBVC bị bệnh hiểm nghèo. Xây dựng 2 căn nhà ở công vụ cho trường THCS Tân 

Long (Phụng Hiệp, Hậu Giang). 

Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường. 

Công đoàn Trường chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân trường thực hiện kiểm toán 

nội bộ và kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị CCVC năm học 2014-

2015 đúng kế hoạch.  

2. Lãnh đạo Đoàn TNCSHCM 

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên thực hiện tốt chủ đề năm học: "Nâng cao hiệu quả 

công tác giáo dục, phong trào thanh niên tình nguyện và hội nhập". 

Chỉ đạo Đoàn Thanh niên tiếp tục tham gia Cuộc vận động "Học tập và làm theo 

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo chuyên đề năm 2015 và quy định chuẩn mực 

đạo đức của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ trong việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tổ chức cuộc thi Olympic các môn Khoa học chính trị 

và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2015. Phát động sinh viên tham gia cuộc thi “Ánh 

sáng soi đường” do Trung ương Đoàn, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng và Bộ Giáo 

dục và Đào tạo phối hợp tổ chức. Kết quả có hơn 17.359 sinh viên đăng ký dự thi; 02 

sinh viên được chọn dự thi vòng chung kết cá nhân toàn quốc; Trường ĐHCT đạt giải 

nhì tập thể toàn quốc. 

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả các cuộc 

vận động, các chương trình: "4 đồng hành" và "5 xung kích", "Sinh viên 5 tốt", "Sinh 

viên xây dựng môi trường giáo dục thân thiện lành mạnh", "Hiến máu tình nguyện". 

Xây dựng môi trường học đường văn hóa, văn minh, thân thiện, góp phần đẩy lùi các 

tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; 

nắm bắt dự luận và tình hình chính trị tư tưởng trong sinh viên để có biện xử lý kịp 

thời. 

Chỉ đạo Hội sinh viên tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội sinh viên trường 

Đại học Cần Thơ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2018. Chỉ đạo Đoàn Thanh niên tổ 

chức hoạt động Tiếp sức mùa thi và "Thanh niên tình nguyện hè 2015" tại 12 tỉnh, 

thành vùng ĐBSCL với sự tham gia của hơn 2.000 sinh viên.  

Lãnh đạo Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống 

Học sinh - Sinh viên 09/01, 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các 

hoạt động tình nguyện trong Tháng Thanh niên năm 2015. Phát động "Lễ hội Xuân 

hồng 2015" hiến máu dự phòng cấp cứu dịp Tết Nguyên đán và các buổi vận động 

Hiến máu tình nguyện trong sinh viên, cán bộ toàn trường. Tổ chức cho sinh viên 

tham gia "Hành trình bài ca sinh viên" do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tổ 

chức, "Hành trình sinh viên với di tích lịch sử văn hóa TP Cần Thơ", Ngày hội văn 
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hóa Nhật Bản tại Cần Thơ. Tiếp tục triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm 

hỏi gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, phối hợp các đơn vị tổ 

chức đoàn cán bộ và sinh viên đi thăm, giao lưu, chúc Tết Bộ đội biên giới, hải đảo. 

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động giao lưu quốc tế: Tổ chức cho sinh viên đại học 

Cần Thơ giao lưu với các cán bộ, sinh viên các nước đến công tác, học tập tại trường. 

Giao lưu văn hóa Việt Nam – Indonesia tại Trường; phối hợp với trường đại học ở 

Hàn Quốc lập kế hoạch giao lưu, tổ chức Hè tình nguyện tại Việt Nam cho sinh viên 

Trường và sinh viên Hàn Quốc; tuyển chọn sinh viên tham gia Diễn đàn văn hóa lần 

thứ 13 của ASEAN và lần thứ 3 của ASEAN+3 năm 2015 tại Philippines. 

3. Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh 

Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động 

viên các thế hệ Cựu Chiến binh giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội 

Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, 

xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi 

ích chính đáng và hợp pháp của cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ nhau trong cuộc 

sống, gắn bó tình bạn chiến đấu và làm tốt công tác phát triển Hội viên. 

Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tham mưu cho các cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt 

trong phong trào của Nhà trường, vận động hội viên tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ 

chính trị của Nhà trường; tham gia giám sát hoạt động của chính quyền và CCVC. 

Tổ chức cho Hội viên đăng ký thực hiện thi đua lập thành tích chào mừng Đại 

hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm 2015, tham gia các hoạt động giữ gìn 

an ninh trật tự trong dịp lễ, Tết. 

Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị, Thành hội Cựu Chiến binh và các cơ 

quan truyền thông tổ chức Kỷ niệm 40 năm ngày Chiến thắng 30/4 với chủ đề "Đại 

thắng mùa Xuân – Bước chân 2 thế hệ". Tổ chức kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập 

Quân đội Nhân dân Việt Nam, 26 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 

Tổ chức thực hiện và sơ kết công trình thi đua: "Hoạt động khoa học của Hội 

Chiến binh Trường Đại học Cần Thơ lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp 

và các ngày lễ lớn năm 2015". 

Nhận xét đánh giá chung: 

- Công tác chính trị tư tưởng, an ninh trật tự trong Trường được giữ ổn định. 

Tuy nhiên tình trạng mất cắp tài sản vẫn còn.  Tình hình Đảng viên tham dự học nghị 

quyết đạt tỉ lệ chưa cao.  

- Công tác chuyên môn được thực hiện đúng tiến độ quy định, mở ngành mới 

vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác tổ chức thi tuyển sinh được thực hiện nghiêm túc, đúng 

quy chế; công tác xét tuyển vào đại học chu đáo, đúng quy trình và đạt chỉ tiêu đề ra. 

Tuy nhiên chỉ tiêu tuyển sinh Sau đại học, tuyển sinh đào tạo bằng 2, tuyển sinh hệ 

Vừa làm – Vừa học chưa đạt do có nhiều trường cạnh tranh, số lượng thí sinh đăng 
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ký dự thi vào trường ngày càng giảm. Công tác cố vấn học tập chưa thực sự phát huy  

hiệu quả.  

- Công tác tổ chức cán bộ đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, 

năm 2015 có 17 tiến sĩ đạt chuẩn Phó Giáo sư đạt 170% chỉ tiêu; tỷ lệ giảng viên có 

trình độ sau đại học đạt 86.45% (chỉ tiêu 85%), tuy nhiên tỷ lệ giảng viên có trình độ 

tiến sĩ mới đạt 26,77% (chỉ tiêu 30%) do một số cán bộ phải gia hạn thời gian học 

tập.  

- Về công tác tổ chức xây dựng Đảng: Tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở và 

cấp trường nhiệm kỳ 2015-2020. Ban hành Quy chế làm việc của Đảng ủy nhiệm kỳ 

2015-2020, thành lập và củng cố các cơ quan, tham mưu giúp việc của Đảng ủy. Kết 

nạp được 178 đảng viên, đạt 118,7%. Tuy nhiên, việc xét chuyển đảng chính thức ở 

một số đơn vị còn trễ hạn, thủ tục đề nghị xét kết nạp đảng vẫn còn sai sót nhiều. 

Chưa tổ chức được lớp tập huấn cấp ủy.  

- Các đoàn thể trong hệ thống chính trị có nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực 

phù hợp với chỉ đạo của Đảng, và đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, hội 

viên. Các đoàn thể đều đạt tiêu chuẩn đoàn thể vững mạnh, xuất sắc. 
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PHỤ LỤC 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2015 

 

TT Chỉ tiêu Kết quả thực hiện Ghi chú 

1  
Có 50% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững 

mạnh, đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 95%. 

- Trong sạch vững mạnh: 20/33 (60,6%) 

- Đảng viên đủ tư cách HTTNV: 97,28% 
Đạt 

2  
Có ít nhất 95% đảng viên tham gia học tập nghị quyết, chỉ thị 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

- Triển khai chuyên đề năm 2015: Có 1.351/1.543 đảng viên dự, 

đạt 87,56% 
Chưa đạt 

3  Kết nạp 150 đảng viên, trong đó 70% là sinh viên. Kết nạp: 178 đảng viên, trong đó 135 là SV (tỷ lệ 75,84%) 
Vượt chỉ tiêu 

(có xu hướng tăng 

tỷ lệ là SV) 

4  
Các đoàn thể trong hệ thống chính trị đạt tiêu chuẩn đoàn thể 

vững mạnh. 

Công đoàn: Xuất sắc; Đoàn Thanh niên: Vững mạnh; Hội Cựu 

Chiến binh: Vững mạnh – Xuất sắc 
Đạt 

5  Mở thêm ít nhất 2 ngành bậc đại học, 3 ngành sau đại học. 

- Đã mở 5 ngành bậc ĐH (Công nghệ sau thu hoạch, Kinh doanh 

Nông nghiệp, Khuyến nông, Xã hội học, SP Tin học) 

- Đã mở 1 ngành thạc sĩ (Kinh tế học) và 2 ngành tiến sĩ (Tài 

chính ngân hàng, Quản lý đất đai). 

Vượt 

chỉ tiêu 

6  Mở 2 chương trình đào tạo thạc sĩ quốc tế.    

7  

Tuyển sinh đào tạo đại học 8.600 sinh viên chính quy, 1.050 

trình độ thạc sĩ, 130 trình độ tiến sĩ, 5.200 sinh viên hệ Vừa làm 

– vừa học, 5.000 hệ Đào tạo từ xa. 

- Tuyển sinh ĐH chính quy: 9.048 (vượt) 

- Tuyển sinh ThS: 1.026, tuyển sinh TS: 83 (chưa đạt) 

- Tuyển sinh hệ Vừa làm – vừa học: 3.913 (chưa đạt) 

- Tuyển sinh hệ ĐTTX: 2.029 (chưa đạt)  

Tuyển sinh 

ĐH chính quy 

vượt chỉ tiêu 

8  

Đội ngũ giảng viên có 85% đạt trình độ sau đại học ở hầu hết 

các đơn vị đào tạo, trong đó 30% có trình độ tiến sĩ và 55% có 

trình độ thạc sĩ, có ít nhất 10 giảng viên đạt chuẩn GS, PGS. 

- GV trình độ SĐH: 1.027, đạt 86,45% (trong đó: TS: 318 đạt 

26,77%, ThS: 709, đạt 59,68%) 

- GV đạt chuẩn PGS: 17 người, đạt 170% 

Đạt 
(riêng tỷ lệ TS chưa 

đạt) 

9  

Thu nhập bình quân của viên chức tăng ít nhất 10% so với năm 

2014. Thu nhập của viên chức có trình độ đại học bằng ít nhất 

4 lần mức lương cơ sở của Nhà nước. 

Chờ Phòng Tài vụ tổng hợp thu nhập của CCVC Ước đạt 

10  

Thực hiện sơ kết 02 nghị quyết (về công tác Đào tạo và về 

công tác Cán bộ). Ban hành nghị quyết Nâng cao hiệu quả sử 

dụng cơ sở vật chất trong toàn trường. 

- Ban hành NQ Nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất. 

- Sơ kết Nghị quyết 80 về đào tạo. 
Chưa đạt 

 


