
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 KHOA KHOA H ỌC TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
                   Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2018 
 

BIÊN BẢN 
(Về việc tổ chức lấy kiến) 

 

Thời gian: Thời gian 18h00 ngày 31 tháng 01 năm 2018. 

Địa điểm: Phòng chuyên đề 

Thành phần: Đảng ủy Khoa, Ban chủ nhiệm Khoa, đại diện lãnh đạo Bộ môn, Chánh 

văn phòng, Cố vấn học tập, Ban thường vụ Đoàn khoa và mỗi lớp cử 02 đại diện cho Ban cán 

sự lớp và BCH Chi đoàn.  

Vắng họp: 

- Cố vấn học tập (không báo lý do): Thầy Huỳnh Anh Duy, Thầy Lê Thanh Tùng, Cô 

Nguyễn Kim Đua, Cô Nguyễn Thị Dơn, Thầy Lâm Phước Điền. 

Nội dung: Những thông tin chung về trường, những vấn đề về công tác sinh viên (chế 

độ, chính sách, học vụ, ký túc xá, …), những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp sinh 

hoạt Đoàn – Hội theo học chế tín chỉ, xây dựng trường lớp, vệ sinh môi trường, tinh thần kỷ 

luật, ý thức tự quản, phong trào sinh viên, các ý kiến đề xuất, kiến nghị và các vấn đề khác có 

liên quan đến công tác chung của thầy và trò trường Đại học Cần Thơ, …. 

Những vướng mắc của sinh viên được giải đáp: 

Câu 1: Wifi dãy nhà học yếu ảnh hưởng việc tra cứu một số môn học. Cho chúng em 

hỏi có thể lắp thêm wifi được không? 

Trả lời:  Thực hiện kết luận của thầy Hiệu Trưởng trong buổi tiếp xúc sinh viên năm 

2016 về việc tăng cường phủ sóng wifi phục vụ học tập và nghiên cứu của sinh viên. Trong 

thời gian qua, Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng (TTTT-QTM) đã phối hợp với các đơn 

vị bổ sung phủ sóng wifi các khu vực phục vụ sinh viên và phục vụ các hoạt động chung của 

Trường, ở Khoa Khoa học Tự nhiên được phủ sóng wifi ở các vị trí sau: 

1. Thư viện Khoa. 

2. Sảnh Khoa. 

3. Hội trường Khoa. 

(Chi tiết danh sách các khu vực phủ sóng wifi tại http://helpdesk.ctu.edu.vn/khu-vuc-

phu-song-wifi ) 



- Các khu vực phòng học, phòng thực hành/thí nghiệm Trường sẽ KHÔNG chủ 

trương phủ sóng Wifi, do đó các khu vực này trong thời gian qua nếu đã có phủ sóng Wifi 

Trường sẽ điều chuyển đến các vị trí khác theo qui định. 

Khoa xin thông báo đến sinh viên và đề nghị các em tập trung sử dụng wifi tại các khu 

vực đã được bổ sung như trên (các khu vực này được đảm bảo chất lượng về cường độ 

sóng, số người dùng đồng thời, tốc độ kết nối), trong quá trình sử dụng nếu (1) Phát hiện 

khu vực nào không sử dụng được các bạn giúp phản ảnh tới email 

helpdesk@student.ctu.edu.vn  để TTTT-QTM kiểm tra và khắc phục (2) Nhận thấy khu vực 

nào mà các bạn tập trung học tập, sinh hoạt thường xuyên các bạn giúp thông tin tới 

email helpdesk@student.ctu.edu.vn Trung tâm sẽ khảo sát và xin ý kiến nhà Trường để bổ 

sung. 

Nếu nhu cầu lắp thêm wifi để phục vụ nhu cầu học tập thì đề xuất cụ thể gởi cho Khoa, 

khi đó Khoa khảo sát và đề nghị nhà Trường xem xét bổ sung. 

Câu hỏi 2: Khi nào thì bằng anh văn A2 sẽ thay thế cho bằng A anh văn quốc gia?   

Trả lời: Hiện chưa có văn bản hay công văn hướng dẫn về việc Chứng chỉ A2 (là chứng 

chỉ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) sẽ thay Chứng chỉ Tiếng 

Anh quốc gia A.  

Theo quy định số 5624/QĐ-ĐHCT về việc Quy định xét miễn và công nhận điểm học 

phần trong chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy. Các học phần Anh văn căn bản 

được miễn nếu đạt một trong các điều kiện sau đây: 

+ Sinh viên có một trong các Chứng chỉ Tiếng Anh quốc gia A, B, hoặc C do Trường 

ĐHCT cấp. 

+ Sinh viên có chứng chỉ bậc 2 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho 

Việt Nam. 

Câu hỏi 3: Nhà vệ sinh gần phòng 101/KH bị hư không thể sử dụng được, vậy khi nào 

sẽ tiến hành sửa chữa? 

Trả lời: Bồn cầu bị nghẹt không xã nước được đã khắc phục. 

Câu hỏi 4: Sinh viên nếu không tiến hành tự đánh giá điểm rèn luyện vậy có bị ảnh 

hưởng gì không? 

Trả lời: Từ học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 trường đã triển khai công tác đánh giá điểm 

rèn luyện trực tuyến.  



Hiện tại hệ thống đánh giá điểm rèn luyện gồm 3 đối tượng tham gia đánh thực hiện: 

cán bộ quản lý (Cán bộ Đoàn, hội, ...), sinh viên và CVHT. Do đó nếu sinh viên không tự 

tham gia đánh giá điểm rèn luyện thì điểm rèn luyện của sinh viên sẽ phụ thuộc: 

+ Nếu cán bộ quản lý và CVHT không thực hiện đánh giá cho sinh viên khi đó sinh viên 

sẽ không có điểm rèn luyện. 

+ Nếu cán bộ quản lý và CVHT có thực hiện đánh giá, sinh viên vẫn có điểm rèn luyện. 

==> Sinh viên cần tham gia trong quá trình đánh giá rèn luyện để phản hồi khi việc 

đánh giá chưa đầy đủ (nếu có), cũng như bổ sung những thành tích của mình để điểm rèn 

luyện đạt kết quả tốt nhất. Sinh viên phải đăng nhập vào hệ thống quản lý điểm và chọn phân 

hệ Đánh giá điểm rèn luyện để thực hiện một số việc sau: 

+ Sinh viên tự cập nhật lên hệ thống các chứng chỉ ngoại ngữ, Tin học và các bài báo 

NCKH (nếu có);  

+ Sinh viên được quyền cập nhật điểm rèn luyện ở các mục đã ghi cụ thể trong hướng 

dẫn và kế hoạch xét điểm rèn luyện. 

+ Sinh viên xem và phản hồi về điểm rèn luyện nếu có sai sót, để được kịp thời điều 

chỉnh. 

* L ưu ý:  

+ Sinh viên không thực hiện bảng đánh giá kết quả rèn luyện đúng theo thời gian quy 

định sẽ bị xếp loại rèn luyện kém ở Học kỳ đó. 

+ Sinh viên bị xếp loại rèn luyện yếu, kém trong 2 học kỳ liên tiếp sẽ bị đình chỉ học tập 

một học kỳ. Các thông tin khác về Điểm rèn luyện ở điều 25 ở Quy định về công tác học vụ. 

Câu hỏi 5: Tại sao thời gian học các môn thực tập lại ít hơn thời gian trong thời khoá 

biểu ?  

Trả lời: Thời khóa biểu xếp 4 tiết hoặc 5 tiết một buổi để Bộ môn thuận lợi trong việc 

chia nhóm thực tập; tùy theo nội dung môn học thực tập và số lượng sinh viên của nhóm thực 

tập thì Bộ môn sẽ bố trí thời gian thực tập phù hợp. Do đó, thời gian học các môn thực tập 

thường ít hơn hoặc bằng thời gian trong thời khoá biểu. 

Câu hỏi 6: Tại sao tiền thưởng văn nghệ lại ít rất nhiều lần so với chi phí mà mỗi lớp bỏ 

ra để chuẩn bị (thuê mướn đạo cụ, thuê mướn trang phục) ? 



Trả lời: Do kinh phí hoạt động xã hội (hoạt động hướng tới lợi ích công đồng, thể dục 

thể thao, văn nghệ, … ) của Khoa chủ yếu từ đóng góp của Quý Thầy Cô và sinh viên, nên 

Khoa chỉ hỗ trợ kinh phí tổ chức và phát giải. Tiền giải thưởng chỉ tượng trưng và khích lệ 

tinh thần cho các đội tham gia. Không chỉ riêng hội diễn văn nghệ của Khoa mà hội diễn văn 

nghệ truyền thống trường Đại học Cần Thơ cũng có giải thưởng ít so với kinh phí tập dợt và 

chuẩn bị (mướn đạo cụ, trang phục, dàn dựng, …). 

Câu hỏi 7: Tại sao vừa tham gia thể thao lại phải đóng tiền tổ chức? 

Trả lời: Do kinh phí hoạt động xã hội (hoạt động hướng tới lợi ích công đồng, thể dục 

thể thao, văn nghệ, … ) của Khoa chủ yếu từ đóng góp của Quý Thầy Cô và sinh viên, nên 

Khoa chỉ hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức và phát giải. Do Khoa chỉ có sân bóng chuyền tổ 

chức được môn bóng chuyền Nam – Nữ, các môn thi đấu còn lại (cầu lông, đá cầu, bóng đá) 

đều phải thuê mướn, nên yêu cầu các đội tham gia đóng góp thêm kinh phí tổ chức và phát 

giải. 

Trong thời gian tới, Ban chủ nhiệm Khoa sẽ họp với Trợ lý thể thao và BTV Đoàn Khoa 

để bàn lại các môn thi đấu trong hội thao truyền thống theo hướng hạn chế tổ chức các môn 

cần phải thuê sân, bãi để không cần huy động kinh phí thêm từ các lớp nữa. 

Câu hỏi 8: Xin hỏi Đoàn khoa có còn tổ chức lao động đợt 2 cho sinh viên ở Học kỳ II 

năm 2017 -2018 nữa không? (Vì một số lý do nên sinh viên vắng lao động đợt 1 và có nguyện 

vọng muốn tham gia lao động ở khoa). 

Trả lời: Đoàn khoa dự kiến tổ chức lao động vệ sinh toàn khoa ở cuối học kỳ 2, năm 

học 2016 – 2017 gồm nhặt rác trong khuôn viên khoa, vệ sinh các phòng học, phòng thí 

nghiệm và văn phòng của các bộ môn. Như việc tổ chức lao động sẽ phụ thuộc và nhu cầu 

của Bộ môn và Khoa. 

Câu hỏi 9: Xin thay máy chiếu bằng tivi. 

Tr ả lời: Khoa sẽ nghiên cứu và khảo sát nhu cầu của sinh viên và cán bộ giảng dạy về 

việc có nên thay máy chiếu bằng tivi hay không. 

Câu hỏi 10: Hoạt động cắm trại ngày 26/3 có bắt buộc sinh viên tham gia đầy đủ hay 

không? 

Tr ả lời: Hội trại Văn hóa Thanh niên của Trường Đại học Cần Thơ định kỳ tổ chức hai 

năm một lần, không bắt buộc sinh viên tham gia. Nhưng hoạt động Hội trại Văn hóa Thanh 

niên năm 2018 là một hoạt động chính trị, xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao quan trọng và 



đặc biệt của tháng thanh niên năm 2018. Do đó, khi các sinh viên tham gia vừa là “một kỷ 

niệm đẹp của thời sinh viên”, vừa được rèn luyện thêm các “kỹ năng mềm” và bên cạnh đó 

quyền lợi của sinh viên tham gia hoạt động cắm trại hay một hoạt động khác là được cộng 

điểm rèn luyện theo quy định, như khuyến khích các sinh viên tham gia trên tinh thần “tự 

nguyện”. 

Câu hỏi 11: Xin lắp ổ điện ở gần các bàn ở sảnh khoa. (để thuận tiện cho việc sạc 

laptop học nhóm ở sảnh khoa vào những lúc thư viện khoa không làm việc.Ví dụ: ngày chủ 

nhật). 

Tr ả lời: Khoa sẽ theo dõi trong thời gian tới nếu sinh viên có nhu cầu sử dụng nhiều, 

Khoa sẽ nghiên cứu lắp đặt thêm các ổ điện. 

Câu hỏi 12: Xin Bộ môn thêm Đà Lạt vào lịch trình đi thực tế. (100% sinh viên lớp xin 

bộ môn Hóa học).  

Tr ả lời: Về việc đi thực tế Khoa đề nghị Lãnh đão bộ môn nghiên cứu lịch trình đi sao 

cho ít tốn kém, an toàn, hiệu quả và chịu tránh nhiệm trong khẩu tổ chức. 

Câu hỏi 13: Máy chiếu hay bị hư, mờ và hiển thị sai màu phòng 208/KH? 

Tr ả lời: Khoa sẽ sử dụng kinh phí Trường phân giao hàng năm để sửa chữa và mua cáp 

mới để thay thế. 

Câu hỏi 14: Nên dùng khăn lau thay cho bông lau bảng. 

Tr ả lời: Khoa đã trang bị khăn lau từ học kỳ 2 năm học 2016 – 2017. Hiện tại, nhà học 

có 2 loại khăn lau và bông lau. Bên cạnh đó, Ban chủ nhiện khoa cũng đề nghị sinh viên các 

lớp học phần thường xuyên giặt bông lau hoặc khăn lau trước khi giáo viên lên lớp 

Câu hỏi 15: Ý kiến ngành Toán Thống Kê cần thầy cô biên soạn từ điển Toán Thống 

Kê Anh - Việt để có thể học với tài liệu tiếng Anh tốt hơn? 

Tr ả lời: Hiện tại, Bộ môn có từ điển chuyên ngành từ năm 1976 và sẽ gởi files đến các 

sinh viên trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các sinh viên có thể tra cứu trên các website tra 

cứu từ điển, hoặc tìm đọc ở Trung tâm Học liệu, thư viện Khoa và ở văn phòng Bộ môn 

Toán. 

Câu hỏi 16: Nhà trường nên xem xét về việc bố phòng học: Theo thời khoá biếu của 

lớp Toán Ứng Dụng 43 vào ngày thứ 3, tiết 1-2-3 lớp em học Toán Rời Rạc ở nhà học B1, 

nhưng vào tiết 4-5 lớp lại có tiết học Xác suất Thống kê ở nhà học C2, chỉ có 5 phút nghỉ 

giữa tiết nên lớp di chuyển không kịp để vào học đúng giờ. 



Tr ả lời:  Trong quá trình xếp thời khỏa biểu đã có xem xét và hạn chế mức thấp nhất về 

việc di chuyển quãng đường xa ở thời gian nghỉ giải lao của giảng viên và sinh viên. Tuy  

nhiên, sau khi trợ lý đào tạo hoặc Phòng đào tạo xếp thời khóa biểu thì có thể xảy ra trường 

hợp cán bộ giảng dạy điều chỉnh nên không tránh khỏi việc sinh viên phản ánh như trên.  

Đối với các học phần chuyên ngành, trong thời gian công bố thời khóa biểu các lớp học 

phần mở trong học kỳ sinh viên liên hệ Trợ lý đào tạo để được hướng dẫn đổi thời khóa biểu 

hoặc đổi phòng khi gặp trường hợp tương tự. 

Câu hỏi 17: Điều kiện tốt nghiệp cần chứng chỉ ngoại ngữ hoặc tin học gì?  

Tr ả lời:  Sinh viên có đủ các điều kiện sau đây được xét công nhận tốt nghiệp (điều 32 ở 

Quy định về công tác học vụ): 

- Tích lũy đủ các học phần và số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo; ĐTBCTL 

của các học phần từ 2.00 trở lên (theo thang điểm 4); 

- Hoàn thành các học phần điều kiện (ngoại ngữ, tin học, thể chất). Ngoài ra, điểm trung 

bình chung các học phần GDQP – AN phải đạt từ 5.0 trở lên (theo thang điểm 10); 

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập trong 

năm học cuối. 

Do đó, không có yêu cầu sinh viên phải đạt chứng chỉ ngoại ngữ và tin học. Nếu sinh 

viên đạt chứng chỉ ngoại ngữ và tin học do trường Đại học Cần Thơ cấp, thì theo quy định số 

5624/QĐ-ĐHCT về việc Quy định xét miễn và công nhận điểm các học phần ngoại ngữ và 

tin học căn bản.  

 

 Thư ký  Chủ tọa 
 

    

 Nguyễn Văn Pha  Bùi Thị Bửu Huê 

  


