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Công tác Quý I năm 2017
-----------I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CHUYÊN MÔN
1. Công tác Đào tạo – Đảm bảo chất lượng
a) Công tác đào tạo đại học:
Đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo đại học (chính quy, VLVH, đào tạo bằng đại
học thứ hai, đào tạo liên thông), thạc sĩ và tiến sĩ năm 2017 1. Phát hành thông báo
thông tin tuyển sinh, kế hoạch và tài liệu tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm
2017. Phát hành thông báo tuyển sinh bằng đại học thứ 2 và liên thông từ cao đẳng
lên đại học hệ chính quy năm 2017. Triển khai các hoạt động tư vấn tuyển sinh. Tổ
chức sinh viên đăng ký và ban hành Quyết định cho phép sinh viên học chương trình
đào tạo thứ hai.
Thực hiện kế hoạch giảng dạy HK2 năm học 2016-2017. Triển khai giảng dạy
học phần Kỹ năng mềm (2 tín chỉ) thuộc nhóm kiến thức tự chọn khoa học xã hội của
CTĐT bậc đại học. Xét và ban hành Quyết định tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt
1, năm 2017. Triển khai cho sinh viên các ngành sư phạm khóa 39 thực tập. Tổ chức
thi HK1 cho học sinh các lớp bồi dưỡng kiến thức 01 năm thuộc diện xét tuyển thẳng
năm 2016. Ban hành Kế hoạch giảng dạy và tổ chức đăng ký học phần HK3, năm học
2016 – 2017.
Tiếp tục hoàn chỉnh các đề án mở ngành đào tạo chất lượng cao 2 và đại trà3 bậc
đại học. Các đơn vị quản lý học phần kiểm tra, điều chỉnh, phê duyệt đề cương chi
tiết học phần và cập nhật vào trang thông tin điện tử của Trường. Xét duyệt và công
bố Quyết định ban biên soạn giáo trình và tài liệu học tập năm 2017.
Tham gia tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 theo phân công của Bộ Giáo
dục và Đào tạo.
b) Công tác đào tạo Sau đại học:
Tổ chức giảng dạy HK2; tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đợt 1 năm
2017. Tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp và xét tốt nghiệp thạc sĩ đợt 1 năm 2017. Triển

Chỉ tiêu được đăng ký theo Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học.
2
05 đề án mở ngành chất lượng cao trình độ đại học: ngành Công nghệ thực phẩm, ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Quản
trị kinh doanh, ngành Tài chính – Ngân hàng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
3
02 đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học: ngành Thống kê và ngành Quy hoạch vùng và đô thị.
1
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khai xây dựng Nghị quyết "Về tăng cường quản lý chất lượng đào tạo và mở rộng đào
tạo sau đại học".
c) Công tác đào tạo hệ VLVH và Từ xa:
Thực hiện ký kết hợp đồng đào tạo với các đơn vị liên kết, phát hành thông báo
tuyển sinh hệ VLVH và Đào tạo từ xa đợt 1/2017, xét tuyển hệ Đào tạo từ xa.
Thông báo định mức học phí áp dụng từ 01/01/2017 các hệ VLVH, từ xa cho các
đơn vị liên kết và sinh viên; tổ chức thu học phí và nhập học các lớp; thanh quyết toán
các Hợp đồng đào tạo và ký kết các Hợp đồng đào tạo mới.
d) Công tác kiểm định chất lượng:
Tiếp tục theo dõi và đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 1561 ngày 08/8/2016 của
Ban Giám hiệu "Về tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng Trường năm 2016-2017".
Khảo sát học viên tốt nghiệp trên hệ thống trực tuyến, triển khai công tác kiểm
định nội bộ chương trình nội bộ năm 2017.
2. Công tác NCKH và Chuyển giao công nghệ
Xét duyệt và công bố nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp trường do cán bộ thực hiện
năm 2017, tổ chức đăng ký và xét duyệt đề tài NCKH cấp trường do sinh viên thực hiện
năm 2017 và tổ chức đăng ký, tuyển chọn nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp Nhà
nước, Quốc gia và cấp Bộ năm 2018. Phát hành Tạp chí Khoa học số 47, số 48, Báo cáo
Thường niên năm 2016 của Trường.
Phối hợp tổ chức Hội nghị khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc 2017, hội thảo
nghiên cứu khoa học về Giáo dục thể chất Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng lần thứ
4. Tiếp tục Chương trình hành động thực hiện Nghi quyết số 96 NQ/ĐU.
3. Công tác Hợp tác quốc tế - Quản lý dự án
Tiếp tục rà soát, cập nhật các MOU đã ký kết với các đối tác để giới thiệu với các
đơn vị và tham mưu cho Ban Giám hiệu có kế hoạch khai thác. Tiếp tục thực hiện
Chương tình Mekong 1000, Học phần Nhiệt đới.
Báo cáo tình hình thực hiện Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT năm 2016 cho Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
4. Công tác Xây dựng cơ bản và Quản trị thiết bị
Tổng kiểm kê tài sản các đơn vị và Trường. Phê duyệt kết quả chào giá cạnh tranh
văn phòng phẩm, hoá chất, dụng cụ thí nghiệm. Triển khai thực hiện kế hoạch sửa chữa
công trình, nhà cửa, vật kiến trúc đã được Ban Giám hiệu phê duyệt năm 2017; kế hoạch
mua sắm, sửa chữa thiết bị thí nghiệm, dụng cụ cho các đơn vị từ nguồn Quỹ phát triển
hoạt động sự nghiệp năm 2017.
Thanh lý tài sản trong Trường (đợt 1). Kiểm tra công tác an toàn, bảo hộ lao động,
sử dụng trang thiết bị (đợt 1); công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng,
lãng phí. Khánh thành và đưa vào sử dụng các công trình Phát triển Kỹ năng Sư phạm
tại Khu II, Ký túc xá sinh viên tại Khu Hòa An.
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5. Công tác Tài chính
Thực hiện thu học phí HK2 năm học 2016-2017; chi trả tiền giảng vượt giờ đợt
cuối và quyết toán kinh phí tiền giảng, mời giảng năm 2016; chi trả tiền Tết Nguyên đán
và hỗ trợ phụ cấp thâm niên đối với viên chức không giảng dạy. Báo cáo tài chính Quý
4/2016 và quyết toán ngân sách tài chính năm 2016; tình hình thực hiện ngân sách năm
2016 và kế hoạch ngân sách năm 2017. Tổ chức Hội nghị phân giao kinh phí thường
xuyên năm 2017.
Tổng hợp thu nhập viên chức trong trường, xác định số thuế phải nộp và quyết toán
thuế thu nhập cá nhân năm 2016 với Cục thuế. Báo cáo thu nhập bình quân năm 2016
của công chức, viên chức, người lao động.
Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ báo cáo tài chính hoạt động sản xuất
dịch vụ năm 2016 cho Trường, tổ chức kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2016 của các đơn
vị hoạt động sản xuất – dịch vụ.
Triển khai xây dựng Nghị quyết "Về tăng cường quản lý tài chính".
6. Công tác Sinh viên
Xét cấp học bổng khuyến khích học tập HK1 năm học 2016-2017, trợ cấp xã hội
HK2 năm học 2016-2017, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. Họp giao ban về
công tác sinh viên với địa phương. Dự thảo quy định cấp học bổng cho sinh viên đi học
tập ở nước ngoài.
Chăm lo hỗ trợ sinh viên ở lại Ký túc xá trong dịp Tết Nguyên đán, tổ chức các
hoạt động nhằm phòng ngừa và giữ gìn an ninh, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm
trong dịp Tết.
7. Công tác khác
Trung tâm Ngoại ngữ khai giảng các lớp ngoại ngữ khóa 98, 99, 100. Tổ chức các
hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; nghỉ Tết an toàn, tiết kiệm.
II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG
1. Công tác Chính trị tư tưởng - An ninh trật tự
Giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự an toàn trong trường; kịp thời nắm bắt
thông tin, ngăn chặn việc phát tán những thông tin trái với chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trên hệ thống mạng và trong khuôn viên
của Trường.
Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung
ương 4 (khóa XII) "Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự
chuyển hóa" trong nội bộ"; Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị "Về một số việc
cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên"; xây dựng
chương trình và kế hoạch hành động Nghị quyết. Tổ chức học tập chuyên đề "Những nội

4
dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và xây dựng kế hoạch
học tập toàn khóa.
Tổ chức tuyên truyền "Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Đinh Dậu - 2017!"
(Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2017),
các hoạt động mừng Tết Nguyên đán). Tuyên truyền "Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh
Tổng Bí thư Trường Chinh (09/02/1907 – 09/02/2017)". Phối hợp với Báo Tuổi trẻ tổ
chức "Ngày hội Tư vấn tuyển sinh – Hướng nghiệp năm 2017" tại ĐHCT (ngày
05/0/2017). Tuyên truyền các ngày lễ: Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; Kỷ niệm 86
năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2017)…
Tổ chức Hội diễn văn nghệ truyền thống Trường năm 2017, chào mừng Kỷ niệm
ngày thành lập Trường (31/3). Thực hiện các chương trình văn nghệ tham gia phục vụ
các lễ hội lớn của thành phố Cần Thơ và của Trường.
2. Công tác Tổ chức - Cán bộ
Bổ nhiệm chức danh GS, PGS đủ tiêu chuẩn 2016. Xét duyệt chỉ tiêu tuyển dụng
công chức viên chức năm 2017, triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm năm 2018. Tổ
chức lớp bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ nguồn (đợt 1). Tổng hợp kê khai tài sản thu
nhập cá nhân năm 2016. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về chất lượng công chức viên
chức, người lao động có đến ngày 31/12/2016.
Triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý các cấp nhiệm kỳ 20172022.
3. Công tác Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng
Tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2016, triển khai Nghị quyết
nhiệm vụ năm 2017 và Chương trình công tác Quý 1/2017. Tổng hợp kết quả kiểm tra
lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị cho đảng viên mới tháng 12/2016 và cấp Giấy chứng
nhận cho đảng viên đạt yêu cầu. Làm thủ tục phát thẻ đảng viên đợt 3/2.
Tổ chức 01 lớp bồi dưỡng Nhận thức về Đảng cho cảm tình đảng là CBVC, 01 lớp
Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp. Tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và
phê bình tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo và quản lý cấp trường năm 2016.
4. Công tác Kiểm tra, giám sát
Tham mưu cho đảng ủy xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra
giám sát trong năm 2017. Tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị
lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, việc xây dựng chương trình hành
động và kế hoạch thực hiện Nghị quyết; việc tổ chức học tập chuyên đề "Những nội
dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; công tác xây dựng đảng
và việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn chủ yếu của Trường trong năm 2017.
Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát Quý 1-2017.
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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 Quý. Thăm và tặng quà cho cán bộ hưu trí, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó
khăn.
Khai mạc Hội thao truyền thống toàn Trường lần thứ 37. Tiếp tục theo dõi thực
hiện Dự án khu đất ở, nhà ở của CBVC trường. Tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ Nữ công.
2. Lãnh đạo Đoàn TNCSHCM
Lãnh đạo Đoàn Thanh niên tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống Học
sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, ngày thành lập Đoàn, các hoạt động trong
Tháng Thanh niên năm 2017.
Triển khai Hội thi Olympic các môn Khoa học chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh
trong sinh viên. Triển khai các hoạt động tư vấn tuyển sinh, giới thiệu chương trình đào
tạo và hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông. Tổ chức buổi tiếp xúc giữa lãnh
đạo Nhà trường và đại biểu sinh viên năm 2017.
Tổ chức các đoàn đi giao lưu, thăm hỏi, chúc Tết bộ đội biên giới. Tiếp đoàn cán
bộ, sinh viên trường đại học Chiang Mai (Thái Lan) và cao đẳng Kyungbuk (Hàn
Quốc) đến giao lưu, hoạt động tình nguyện tại trường.
3. 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 công chức, viên chức. Tham gia các hoạt động
giữ gìn an ninh trật tự trong dịp lễ, Tết.
Thực hiện các hoạt động theo chỉ đạo của Hội cấp trên, chuẩn bị cho Đại hội nhiệm
kỳ 2017 – 2022 của Hội Cựu Chiến binh Trường.
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, tổ chức đoàn thể;
- Các ban của Đảng ủy, P.CTCT;
- Lưu: VP.
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