VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG
BỘ MÔN CNKTMT
----------------

DỰ KIẾN CÔNG TÁC THÁNG 10/2020
-------------------------I. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO & SINH VIÊN:
1. Công tác đào tạo
Hệ Đại học, Cao đẳng
-

Tiếp tục triển khai kế hoạch nhập môn ngành cho tân sinh viên K62 CNSH và KTMT
Yêu cầu: Hoàn thành các hoạt động, đưa tin bài và báo cáo kết quả cho LĐ viện trước
20/10/2020
Phân công: CVHT K62 và các thầy cô đã được phân công.

-

Giảng dạy các HP lý thuyết theo TKB HK1 NH 2020-2021, áp dụng e-learning và
giảng dạy trực tuyến thông báo 651 ngày 02/10/2020.
Phân công: Tất cả các GV đã được phân công giảng dạy, bao gồm cả các HP đồ án.

-

Xây dựng hoàn thiện TBK thực hành cho tất cả các HP được phân công quản lý và
triển khai thực hành.
Yêu cầu: TKB dự kiến được lập, phê duyệt và đăng lên website bộ môn trước
20/10/2020

Hệ Sau đại học
-

Phối hợp với viện Nuôi và phòng SĐH phát triển chương trình đào tạo thạc sĩ về
Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản.

2. Công tác sinh viên
-

Báo cáo phân tích tình hình học tập của sinh viên từng lớp
Phân công: CVHT

-

Xây dựng kế hoạch hoạt động của CVHT theo đặc thù của từng lớp.
Phân công: CVHT

-

Xây dựng kế hoạch hoạt động của đoàn thanh niên
Phân công: thầy Đại, phối hợp với các CVHT và thành viên BCN CLB

-

Xây dựng kế hoạch hoạt động của Câu lạc bộ sinh viên
Phân công: Cô Ngọc Thanh phối hợp với thành viên BCN CLB

-

Triển khai công tác sinh viên đầu học kỳ, chào cờ đầu năm học
Phân công: Trợ lý sinh viên thầy Bùi Vĩnh Đại theo sự phân công của VP, thầy
Nguyễn Văn Duy
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-

Thành lập đội thi tham gia cuộc thi về giảm thiểu rác thải nhựa do trường phối hợp
với sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa tổ chức.
Phân công: CVHT

-

Phân tích dữ liệu đầu vào K62
Phân công: CVHT K62

-

Lễ tốt nghiệp K58, Sáng 13/10/2020
Phân công: Toàn thể giảng viên và thư ký viện.

II. CÔNG TÁC NCKH, HTĐN VÀ DỊCH VỤ:
-

Tiếp tục triển khai các đề tài đang thực hiện
Phân công: Các thầy cô được phê duyệt.

-

Triển khai đăng ký và rà soát các đề xuất thực hiện nhiệm vụ KHCN của GV và SV
cấp bộ môn
Phân công: Các thầy cô CVHT và thầy cô hiện chưa chủ trì một nhiệm vụ KHCN
nào. Dự kiến họp: chiều thứ 6 ngày 16/10/2020.

-

Phối hợp tổ chức cuộc thi về giảm thiểu rác thải nhựa do trường phối hợp với sở
TN&MT tỉnh Khánh Hòa tổ chức.
Phân công: Các thầy cô đã được giao nhiệm vụ, cô Ngọc Thanh và thầy Danh xâu
đầu mối.

-

Lên kế hoạch phối hợp tổ chức cuộc thi MTX 2021 và một số hoạt động HTĐN
khác với các đơn vị trong trường (TTQHDN&HTSV, P.HTĐN, TTPVTH).
Phân công: Cô Thanh Thư, cô Ngọc Thanh và cô Tâm.

-

Xây dựng và xin phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường cho TT NC&PT sản phẩm
thực phẩm
Phân công: thầy Nguyễn Thanh Sơn

-

Cập nhật tin bài liên quan đến đón tiếp K62 lên trang web và các kênh quảng bá.
Phân công: cô Tâm, thầy Ngọc Anh và thầy Tùng

-

Tham dự hội thảo trực tuyến trong khuôn khổ dự án Tunasia ngày 8/10/2020
Phân công: cô Thư, cô Dương và thầy Nghĩa.

III. CÔNG TÁC CÁN BỘ:
-

Phê duyệt kế hoạch năm học của cá nhân.
Phân công: Tất cả các thành viên. Hoàn thành trước 15/10/2020

-

Phổ biến và quán triệt kết luận của BCT về An ninh lương thực
Phân công: thầy Kiên

IV. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG:
-

Xây dựng kế hoạch làm việc năm học 2020-2021 cho BCN ngành KTMT.
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Phân công: Thầy Ngô Đăng Nghĩa
-

Tham gia báo cáo tham luận tại hội thảo cấp trường về lĩnh vực giáo dục đại cương
theo thông báo 629 ngày 25/9/2020.
Phân công: thầy Kiên, cô Thư và Tâm.

-

Tổ chức hội thảo cấp bộ môn về công tác cải tiến và nâng cao chất lượng giảng dạy
HP Biến đổi khí hậu.
Phân công: thầy Nghĩa chủ trì về mặt chuyên môn; thầy Kiên phụ trách công tác đăng
ký tổ chức; tất cả các thành viên cùng tham gia chuẩn bị.

-

Xây dựng kế hoạch mở lớp tập huấn về xử lý số liệu cho GV và SV trong viện.
Phân công: Thầy Ngô Đăng Nghĩa và cô Ngô Thị Hoài Dương

V. CÁC CÔNG TÁC KHÁC:
-

Cập nhật trang web mới của bộ môn
Phân công: thầy Tùng
Thời hạn: Trước 20/10/2020

-

Tổng hợp tài liệu học tập và đăng ký biên soạn/mua mới theo thông báo số 635 ngày
28/09/2020
Phân công: thầy Tùng tổng hợp từ tất cả các thành viên.

-

Thanh quyết toán kinh phí cuộc thi MTX 2020.
Phân công: cô Phương và cô Thư
Thời hạn: Trước 10/10/2020

-

Thanh quyết toán kinh phí nhiệm vụ thực hiện với khu CN Suối Dầu
Phân công: cô Phương
Thời hạn: Trước 120/10/2020

-

Thanh toán kinh phí thực hiện nhập môn ngành cho tân sinh viên K62 CNSH và
KTMT
Phân công: cô Phương và các thầy cô trưởng nhóm
Thời hạn: Trước 20/10/2020
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