TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - CAN THO UNIVERSITY

BẢN TIN

ÑAÏI HOÏC CAÀN THÔ
SỐ 01 (2019)

Kính bieáu
TRONG SỐ NÀY

TIN NỔI BẬT
CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN
Nguyễn Thanh Phương

TỔ CHỨC NỘI DUNG
Trần Thanh Điện
Lưu Trùng Dương

BIÊN TẬP VÀ TRÌNH BÀY
Nguyễn Bạch Đan
Võ Ngọc Kiều Trinh
Thái Nhựt Thanh

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Tạp chí Khoa học
ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Lầu 4, Nhà Điều hành
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Tổng kết công tác năm 2018 và

triển khai Nghị quyết nhiệm vụ năm 2019 của
Đảng ủy Trường ĐHCT
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

H

ội nghị Tổng kết công tác năm 2018,
triển khai Nghị quyết nhiệm vụ năm
2019 và Chương trình công tác Quý
1 năm 2019 của Đảng ủy Trường ĐHCT đã
diễn ra vào ngày 12/02/2019. Tham dự Hội
nghị có Đ/c Trần Việt Trường, Ủy viên Ban
Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành
ủy Cần Thơ cùng đại diện Ban Tổ chức và
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo
báo cáo của Đảng ủy về thực hiện nhiệm
vụ năm 2018, Nghị quyết nhiệm vụ năm
2019 và Chương trình công tác Quý 1 năm
2019 trên tất cả các mặt công tác về lãnh
đạo chuyên môn, công tác xây dựng Đảng
và công tác lãnh đạo các đoàn thể. Toàn
thể Hội nghị đã nhất trí thông qua các báo
cáo của Đảng ủy Trường, thể hiện sự đồng
thuận, khẳng định sự đoàn kết của tập thể
Trường ĐHCT, góp phần thực hiện thắng lợi
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ
XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị đã lắng nghe kế hoạch định
hướng công tác năm 2019 của Hiệu trưởng
Nhà trường về tổ chức thực hiện nhiệm vụ
công tác chính quyền. Hiệu trưởng bày tỏ
niềm vui mừng trước những thành tựu trong
các hoạt động của Nhà trường trong năm
qua, trong đó, nổi bật là hoạt động tuyển
sinh; kiện toàn bộ máy quản lý; triển khai
thực hiện tốt Dự án ODA; hoàn thiện cơ sở
vật chất phục vụ đời sống, học tập của sinh
viên; tạo cơ hội giao lưu, hội nhập quốc tế
cho sinh viên... Trong quá trình tự chủ phải
đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc
biệt khi Luật giáo dục đại học có hiệu lực
từ tháng 7 năm nay, Hiệu trưởng kêu gọi
sự đồng hành, nỗ lực, phối hợp chặt chẽ
của các đơn vị trong tất cả các hoạt động
để Trường ĐHCT tiếp tục giữ vững ổn định
về chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra,
nâng cao chất lượng Nhà trường, tiếp tục
khẳng định vị trí và vai trò là trung tâm giáo
dục đào tạo có uy tín của vùng ĐBSCL và
cả nước.
Nhân Hội nghị, Đảng ủy
Trường đã tiến hành khen
thưởng cho các tập thể và cá
nhân đạt thành tích tốt năm
2018 bao gồm: khen thưởng
cho các tổ chức đảng đạt tiêu
chuẩn “Trong sạch vững mạnh”
tiêu biểu năm 2018; khen
thưởng đảng viên đủ tư cách,
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
05 năm liên tục (2014-2018) và
trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi
Đảng.

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

1

TIN NỔI BẬT

Lễ Tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” và
Giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm học 2017-2018
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Toàn cảnh Lễ Tuyên dương "Sinh viên 5 tốt" và giải thưởng "Sao tháng Giêng" năm học 2017-2018 tại Hội trường
Rùa, Trường ĐHCT.

T

hiết thực lập thành tích mừng kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học
sinh-sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2019), nhằm
tăng cường giáo dục, khơi dậy niềm tự hào cho hội viên-sinh viên, kịp thời
ghi nhận thành tích của sinh viên trong các lĩnh vực, từ đó tạo thêm động lực
cho phong trào học tập, rèn luyện của sinh viên, tối ngày 09/01/2019, Ban Thư
ký Hội Sinh viên Trường ĐHCT tổ chức chương trình Sinh hoạt truyền thống kỷ
niệm 69 năm ngày học sinh-sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/195009/01/2019), tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” các cấp, giải thưởng Sao Tháng
Giêng năm học 2017-2018.

Tham dự chương trình có đại diện Ban Thư
ký Hội sinh viên thành phố Cần Thơ, đại diện
các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành
phố. Về phía Trường ĐHCT, có đại diện Ban
Giám hiệu; đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền
và đoàn thể các đơn vị trong trường, những
gương sinh viên tiêu biểu được tuyên dương
cùng với sự hiện diện của đông đảo sinh viên.
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Buổi lễ là dịp để toàn thể sinh viên cùng nhau
ôn lại truyền thống hào hùng của lớp lớp những
thế hệ học sinh, sinh viên đi trước, những con
người đã bất khuất, dũng cảm, đã không tiếc
hy sinh thân mình vì nền hòa bình, độc lập của
nước nhà, đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến
chống Mỹ cứu nước và những bước tiến của
học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT tuyên dương Hội Sinh
viên trường và chỉ đạo hoạt động của Hội trong thời gian tới.

với bề dày 69 năm hình thành, phát triển và
trưởng thành; đồng thời, đánh giá kết quả mà
Hội Sinh viên Trường ĐHCT đã đạt được trong
năm 2017-2018 và định hướng hoạt động Hội
Sinh viên trong thời gian tới.
Tại chương trình, Ban Thư ký Hội Sinh viên
trường đã báo cáo tổng kết những kết quả tiêu
biểu mà Hội Sinh viên trường đã đạt trong năm
qua. Cụ thể, với phong trào học tập, nghiên cứu
khoa học, có 112 đề tài nghiên cứu khoa học do
sinh viên làm chủ được Nhà trường cấp kinh phí
hơn 1,4 tỷ đồng. Với phong trào văn hóa văn
nghệ, thể dục thể thao, đơn vị Hội các cấp trong
trường đã tổ chức được hơn 200 hoạt động
văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao với hơn
50.000 lượt sinh viên tham gia, tạo môi trường
rèn luyện hiệu quả cho sinh viên toàn trường.
Các đội tuyển văn nghệ, thể thao của trường
tham gia nhiều hội thi, giải thể thao cấp thành
phố, khu vực và toàn quốc. Đặc biệt với phong
trào tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, sinh
viên toàn trường đã hiến máu tình nguyện hơn
3.200 đơn vị máu; Chiến dịch Mùa hè xanh với

hơn 1.000 chiến sĩ tình nguyện của các đơn vị
trực thuộc Hội sinh viên trường, tổ chức trên địa
bàn 13 tỉnh, thành ĐBSCL, nhận được đánh giá
cao từ cộng đồng; quyên góp “Vì biển đảo quê
hương”; chương trình Tiếp sức mùa thi; Tiếp
sức đến trường; “Kỳ nghỉ xanh”, hoạt động Vệ
sinh môi trường,...
Trong định hướng các hoạt động năm 2019
nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu
Hội Sinh viên toàn quốc lần thứ X, Hội Sinh
viên trường định hướng triển khai các nội dung:
(i) Triển khai sâu rộng phong trào “Sinh viên 5
tốt” trong toàn thể sinh viên Trường ĐHCT, tổ
chức các hoạt động thiết thực, bổ ích nhằm tạo
môi trường giúp sinh viên tích cực tham gia rèn
luyện các tiêu chuẩn của phong trào như “Đạo
đức tốt - Học tập tốt - Thể lực tốt – Tình nguyện
tốt và Hội nhập tốt”; (ii) Đổi mới cách thức tuyên
truyền, giáo dục đạo đức lối sống cho sinh viên,
nâng cao phẩm chất chính trị, kiến thức pháp
luật cho sinh viên, nhất là lực lượng Cán bộ Hội;
(iii) Đẩy mạnh phong trào học tập ngoại ngữ và
nâng cao kỹ năng, kiến thức xã hội cho sinh viên,
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giúp sinh viên tự tin hòa nhập vào môi trường
quốc tế; (iv) Tổ chức các hoạt động khơi nguồn
ý tưởng khởi nghiệp của sinh viên và phối hợp
với các đơn vị trong và ngoài trường hỗ trợ giúp
đỡ sinh viên phát triển ý tưởng.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Trung
Tính, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá
cao thành quả Hội Sinh viên trường đã đạt được
trên tất cả lĩnh vực như: học tập, nghiên cứu
khoa học, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...
Đại diện Ban Giám hiệu Nhà trường cũng ghi
nhận và biểu dương các em sinh viên đạt danh
hiệu “Sinh viên 5 tốt” trong năm học vừa qua.
Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã tạo môi trường
cho sinh viên rèn luyện, nỗ lực phấn đấu để đạt
các tiêu chí đặt ra: học tập tốt, đạo đức tốt, tình
nguyện tốt, thể lực tốt và hội nhập tốt, trong đó,
“hội nhập” là một trong những tiêu chí mà Nhà
trường đặc biệt quan tâm. Chính vì vậy, trong
thời gian qua, Nhà trường đã điều chỉnh các
chương trình đào tạo để sinh viên không chỉ học
tập về chuyên môn mà còn chú trọng phát triển
thể chất, ngoại ngữ và kỹ năng mềm. Bên cạnh
duy trì tổ chức chương trình học bổng cho sinh
viên đi giao lưu quốc tế hàng năm, Nhà trường
đã xây dựng “Không gian quốc tế” tại khu Vườn
Bàng nhằm tạo môi trường cho các em trao đổi,
luyện tập, phát triển khả năng ngoại ngữ.
Trong không khí sôi động của phong trào đổi
mới sáng tạo và khởi nghiệp trong cả nước,
Nhà trường mong muốn tiếp nhận và luôn tạo
mọi điều kiện hỗ trợ các em thực hiện ý tưởng
sáng tạo và chương trình nghiên cứu. Phó
Hiệu trưởng nhấn mạnh “Tiềm năng con người
vô hạn, việc kích hoạt và khai thác tiềm năng
này sẽ đem lại giá trị rất lớn cho xã hội”. Do
đó, Trường đã thành lập Trung tâm Tư vấn, Hỗ
trợ và Khởi nghiệp sinh viên và đang xây dựng
hệ sinh thái khởi nghiệp trong Nhà trường. Đây
hứa hẹn là môi trường để sinh viên phát triển
ý tưởng, tạo ra sản phẩm và giá trị đóng góp
cho xã hội. Phó Hiệu trưởng mong muốn các
em sinh viên nỗ lực nhiều hơn nữa, bên cạnh
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Đại diện nhà tài trợ trao học bổng cho 03 sinh viên.

rèn luyện bản lĩnh chính trị, phấn đấu trong học
tập, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học còn phải tự
tin, nắm bắt cơ hội xây dựng hình ảnh bản thân
để tồn tại và phát triển trong thời kỳ hội nhập.
Nhằm kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học
sinh sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, Ban
Thư ký Hội Sinh viên trường đã tổ chức và tham
gia chuỗi hoạt động để tạo sân chơi bổ ích cho
sinh viên và giúp sinh viên phát huy tính năng
động, sáng tạo của bản thân như: Tham gia Hội
thi tiếng hát học sinh sinh viên thành phố Cần
Thơ với 6 tiết mục dự thi, kết quả chung cuộc
đạt giải Nhất toàn đoàn; tổ chức Lớp tập huấn
Cán bộ Hội Sinh viên trường lần thứ II, năm học
2018 - 2019 cho hơn 460 học viên; tổ chức Hội
thi hát ca khúc truyền thống với mục đích tuyên
truyền sâu rộng hơn nữa trong Hội viên, sinh
viên những ca khúc đã đi liền với những năm
tháng lịch sử hào hùng của dân tộc và đặc biệt
hơn nữa là gợi nhớ về một thời thanh niên, sinh
viên sôi nổi với phong trào “Tiếng hát những
đêm không ngủ, Hát cho đồng bào tôi nghe” thu
hút hơn 1.000 cán bộ Hội, hội viên, sinh viên
tham gia thi diễn ở 27 tiết mục; tham gia Hội
thao sinh viên thành phố Cần Thơ ở các môn thi
đấu (Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Việt dã)
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với thành tích 01 giải nhất, 04 giải nhì, 02 giải
ba, 09 giải khuyến khích và đạt được giải Nhất
toàn đoàn; tổ chức Giải Việt dã kiểm tra sinh
viên khỏe cấp trường năm học 2018-2019 thu
hút hơn 500 hội viên.
Một trong những nhiệm vụ của công tác Hội
Sinh viên là chăm lo đời sống vật chất và tinh
thần cho sinh viên. Trong năm vừa qua, Hội Sinh
viên đã chủ động vận động các nguồn học bổng
hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhân
buổi lễ, 03 sinh viên đã nhận được sự hỗ trợ
của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay
Việt Nam, với mức học bổng tài trợ 20.000.000
đ/suất.

Tại chương trình, Ban Thư ký Hội Sinh viên
trường đã trao 425 giấy chứng nhận cho sinh
viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường
năm học 2017-2018; tuyên dương 01 sinh viên
đạt Giải thưởng “Sao tháng Giêng” do Trung
ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng và 14
sinh đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành
phố. Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu trường cũng
khen thưởng cho 15 sinh viên đạt danh hiệu
“Sinh viên 5 tốt” cấp trường 03 năm liền, Đoàn
Thanh niên trường khen thưởng cho 59 sinh
viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường
trong 02 năm.

Các cá nhân và đội thi đạt giải tại Hội thao Sinh viên thành phố Cần Thơ nhận giấy khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường.

Bên cạnh danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tuyên dương những cá nhân sinh viên đạt thành
tích tiêu biểu được xét ở 05 tiêu chí “Học tập tốt, Đạo đức tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện
tốt và Hội nhập tốt” thì giải thưởng Sao tháng giêng là một giải thưởng cao quý dành cho
các Cán bộ Đoàn, Cán bộ Hội Sinh viên có những thành tích xuất sắc trong học tập cũng
như trong công tác Đoàn- Hội. Năm 2018, Trường ĐHCT có 01 sinh viên vinh dự nhận giải
thưởng này là bạn Hà Trần Quang, lớp Kỹ thuật công trình xây dựng-Liên chi hội trưởng
Liên chi hội sinh viên Kiên Giang.

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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Ngày 28/12/2018, Trung ương
Đoàn và Bộ Khoa học-Công
nghệ tổ chức trao Giải thưởng
Khoa học và Công nghệ Thanh
niên Quả Cầu Vàng và Giải
thưởng Nữ sinh viên Tiêu biểu
trong lĩnh vực kỹ thuật năm
2018. Qua 3 vòng bình chọn,
căn cứ Quy chế và đề xuất của
Hội đồng Giải thưởng, Ban Bí
thư Trung ương Đoàn đã quyết
định trao Giải thưởng Quả Cầu
Vàng cho 10 tài năng trẻ xuất
sắc và 20 nữ sinh viên có thành
tích học tập tiêu biểu, đạt nhiều
danh hiệu của trường, tỉnh và
quốc gia.

Tham dự lễ trao giải Quả Cầu Vàng
và Nữ sinh tiêu biểu năm 2018

Nguyễn Bảo Ngọc, Sinh viên Khoa Công nghệ
thông tin và Truyền thông

T

rong đó, Trường ĐHCT có 1 cán bộ đạt
Giải thưởng Khoa học và Công nghệ
Thanh niên Quả Cầu Vàng là TS. Đinh
Minh Quang, Trưởng Phòng Thí nghiệm Động
vật học, Khoa Sư phạm. Sinh viên Nguyễn Bảo
Ngọc, ngành Công nghệ thông tin Chất lượng
cao, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền
thông của trường đạt Giải thưởng Nữ sinh viên
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Tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật năm 2018.
Năm 2018, Trung ương Đoàn trao giải cho 20
nữ sinh tiêu biểu thuộc các lĩnh vực: công nghệ
thông tin, điện, điện tử và cơ khí, là món quà
động viên, khuyến khích cho các sinh viên nữ
lựa chọn theo các ngành học này. Phần thưởng
này cũng đã nhận được sự góp mặt của 71 hồ
sơ từ 29 trường đại học, học viện trên khắp cả

TIN NỔI BẬT

Sinh viên Nguyễn Bảo Ngọc (ngoài cùng, bên phải) nhận bằng khen tại Lễ trao giải vào sáng ngày 28/12/2018

nước và được trao cho 20 nữ sinh viên xuất
sắc. Sinh viên nữ tham dự xét phần thưởng đều
xếp loại học tập các năm học với điểm trung
bình các môn chuyên ngành từ khá trở lên và là
các sinh viên giỏi, xuất sắc, đạt nhiều danh hiệu
của các trường, học viện. Trường ĐHCT đã có
nhiều sinh viên nhận được phần thưởng như
sinh viên Trần Võ Khánh Ngân năm 2016, sinh
viên Lê Thị Thúy An và Lê Nguyễn Kim Ngọc
năm 2017. Năm 2018, cơ hội được trao đến cho
sinh viên Nguyễn Bảo Ngọc, Bảo Ngọc là thế hệ
sinh viên đầu tiên của Chương trình Chất lượng
cao ngành Công nghệ thông tin, đạt nhiều thành
tích dưới sự giảng dạy được đầu tư và chú trọng
của chương trình, được rèn luyện cả về ngoại
ngữ và chuyên môn, nhận được các cơ hội giao
lưu, trao đổi nước ngoài do khoa, trường hỗ trợ.
Nhờ đó mà Bảo Ngọc tự tin đăng ký và góp mặt
trong giải thưởng năm nay.
Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh
niên Quả Cầu Vàng được tổ chức từ năm 2003,
trao thường niên cho những tài năng trẻ trong
lĩnh vực khoa học công nghệ. Qua nhiều năm
hình thành và phát triển, Giải thưởng hiện triển
khai cho 5 lĩnh vực: công nghệ thông tin và truyền
thông; công nghệ y-dược; công nghệ sinh học;
công nghệ môi trường và công nghệ vật liệu
mới. Đây là năm đầu tiên giải thưởng Quả Cầu
Vàng áp dụng hình thức bình chọn trực tuyến.
Hội đồng giám khảo đã chọn ra 10 trong số 61

tài năng trẻ có thành tích xuất sắc. Lần đầu tiên
Trường ĐHCT được nhận giải thưởng danh giá
này, sau nhiều vòng xét duyệt hồ sơ, đặc biệt
là vòng bình chọn, TS. Đinh Minh Quang là một
trong 10 gương mặt được chọn trao Quả Cầu
Vàng năm 2018.
TS. Đinh Minh Quang chia sẻ trong buổi giao
lưu trực tuyến với Báo Thanh niên: “Mình đi học
ở Úc, sau đó quay về Việt Nam nghiên cứu mới
hiểu rõ hơn ĐBSCL nơi mình sinh ra và lớn lên.
Mình mong muốn ngày nào đó đóng góp một
phần cho sự phát triển chung, với lý do đơn giản
là góp công sức nhỏ trước tiên cho địa phương
và muốn truyền lửa đam mê nghiên cứu tới các
bạn sinh viên.” – Theo Báo Thanh niên.
Cán bộ, sinh viên Trường ĐHCT đã có những
trải nghiệm đáng nhớ trong thời gian tham gia
như được dự Lễ Dâng hương Bác và lắng nghe
câu chuyện về cuộc đời Bác ở Bảo tàng Hồ Chí
Minh; được tham gia giao lưu trực tuyến lắng
nghe những suy nghĩ và thành tựu của những
gương mặt tiêu biểu,… được gặp gỡ, giao lưu,
học hỏi và kết bạn với những thành viên xuất
sắc ở các tỉnh thành khác nhau khắp cả nước.
Đó cũng là động lực để các bạn sinh viên có thể
noi gương phấn đấu và là cơ hội cho các Quả
Cầu Vàng thành lập mạng lưới nối kết với nhau,
trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau để cùng đạt nhiều
thành tựu hơn nữa.

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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H

ọc viện An ninh Nhân
dân (ANND) đã phối hợp
cùng Trường ĐHCT tổ
chức Lễ bế giảng khóa cao học
25 - khu vực Tây Nam Bộ vào
ngày 12/01/2019.

Khóa đào tạo trình độ thạc sĩ đầu tiên Liên kết giữa
Học viện An ninh Nhân dân và Trường ĐHCT
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao
cho lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là một đòi hỏi
cấp bách của thực tiễn, nhất là trong bối cảnh
tình hình thế giới và khu vực hiện nay có nhiều
diễn biến phức tạp. Đặc biệt, việc đào tạo, bồi
dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng cao trên
địa bàn Tây Nam Bộ là vấn đề cấp bách nhằm
nâng cao hiệu quả công tác của công an ở vùng
đất có vị trí chiến lược quan trọng của quốc gia.
Học viện ANND là trung tâm đào tạo, bồi
dưỡng, nghiên cứu khoa học hàng đầu của
ngành công an, việc tổ chức đào tạo sau đại
học là thế mạnh của Học viện. Sau hơn 25 năm
đào tạo sau đại học, Học viện ANND đã tổ chức
27 khóa cao học với trên 2.000 học viên và
23 khóa nghiên cứu sinh với 265 nghiên cứu
sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Hiện
nay, nhiều thạc sĩ, tiến sĩ đang giữ những vị trí
quan trọng trong lực lượng công an nhân dân.
Trường ĐHCT là cơ sở đào tạo đại học, sau đại
học lớn và có uy tín của khu vực Tây Nam Bộ và
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của cả nước. Việc liên kết giữa Học viện ANND
và Trường ĐHCT trong đào tạo sau đại học an
ninh là chủ trương đúng đắn của Bộ Công an
trong lộ trình nâng cao trình độ, học vấn cho cán
bộ công an công tác tại khu vực Tây Nam Bộ.
Khóa cao học 25 khu vực Tây Nam Bộ đã
tuyển sinh năm 2016, đây là khóa học đầu
tiên được liên kết tổ chức đào tạo bởi Học viện
ANND và Trường ĐHCT với số lượng 82 học
viên nhằm thực hiện nhiệm vụ đào tạo đội ngũ
cán bộ công an có trình độ cao cho khu vực Tây
Nam Bộ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc
gia trong thời kỳ hội nhập và mở rộng quan hệ
hợp tác quốc tế. Các học viên đến từ Công an
Thành phố Cần Thơ, Bạc Liêu, An Giang, Kiên
Giang, Tiền Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh
Long, Sóc Trăng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động
Tây Nam Bộ, Cục A91, A98 - Tổng Cục An ninh
và Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 3. Sau
hai năm học tập, với thái độ học tập nghiêm túc,
sự tận tình của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản
lý, sự quan tâm của lãnh đạo của hai trường,
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khóa học đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Về kết
quả học tập, 100% học viên đạt điểm trung bình
từ loại khá trở lên, trong đó, có 78 học viên đã
bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Đây là một
trong những khóa học có tỉ lệ học viên bảo vệ
luận văn cao nhất của Học viện ANND. Bên
cạnh khối lượng kiến thức đã được bổ sung,
học viên khóa cao học 25 còn được trang bị,
rèn luyện phương pháp tư duy, phương pháp
nghiên cứu khoa học, giúp học viên có khả năng
độc lập chủ trì nghiên cứu đề tài khoa học, khả
năng phát hiện và giải quyết những vấn đề mới
mẻ một cách sáng tạo, có cơ sở khoa học.
Tại Lễ bế giảng khóa học, GS.TS. Hà Thanh
Toàn, Hiệu trưởng đã gửi lời chúc mừng đến 78
tân thạc sĩ khóa 25, đồng thời gửi lời cảm ơn
chân thành đến Học viện ANND đã đồng hành,

phối hợp cùng Nhà trường trong việc đào tạo
nguồn nhân lực công an nhân dân chất lượng
cao cho vùng ĐBSCL. Trong quá trình tổ chức
liên kết đào tạo thạc sĩ cho các tỉnh khu vực
Tây Nam Bộ, Trường ĐHCT luôn hỗ trợ, hợp
tác chặt chẽ với Học viện ANND. Điều này thể
hiện trách nhiệm của Nhà trường đối với sự
nghiệp giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất
lượng cao cho vùng. Hiệu trưởng tin rằng sự
bổ sung về kiến thức chuyên môn, sự nâng cao
về trình độ lý luận và phương pháp nghiên cứu
khoa học sẽ làm nền tảng tốt cho các tân thạc sĩ
phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành
tốt nhiệm vụ, đóng góp nhiều hơn nữa trong sự
nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, đảm bảo trật tự
xã hội của vùng Tây Nam Bộ nói riêng và đất
nước nói chung.

Thiếu tướng, PGS.TS. Phí Đức Tuấn và GS.TS. Hà Thanh Toàn trao Bằng và tặng hoa chúc mừng các tân thạc sĩ.

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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Lễ ra quân Thực tập Sư phạm

Khóa 41 - năm học 2018-2019
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

PGS.TS. Nguyễn Văn Nở, Trưởng Khoa Sư phạm, Trưởng Ban Chỉ đạo
Thực tập Sư phạm ân cần dặn dò, động viên sinh viên sắp đi thực tập.

H

ằng năm, nhằm giúp sinh viên rèn luyện
về nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm, Trường
ĐHCT đều tổ chức Thực tập Sư phạm cho
sinh viên thuộc 04 đơn vị gồm: Khoa Sư phạm,
Khoa Ngoại ngữ, Khoa Khoa học Chính trị và Bộ
môn Giáo dục thể chất. Các sinh viên được thực
tập sư phạm tập trung tại các điểm trường trung
học phổ thông và tiểu học thuộc các tỉnh, thành
vùng ĐBSCL.
Trong năm học 2018-2019, chương trình thực
tập sư phạm của sinh viên khóa 41 diễn ra trong
thời gian 08 tuần, từ ngày 11/02 đến 07/4/2019
với tổng số sinh viên thực tập là 821. Đợt thực
tập được tổ chức tại 20 điểm trường trung học
phổ thông và tiểu học thuộc thành phố Cần Thơ
và tỉnh Hậu Giang.
Công tác thực tập sư phạm luôn nhận được
sự quan tâm của lãnh đạo Trường ĐHCT, được
Nhà trường tổ chức hàng năm nhằm tạo điều
kiện cho sinh viên sư phạm năm cuối có cơ
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hội trải nghiệm thực tế trong công
tác giảng dạy các cấp học tại các
trường ở địa phương, từ đó giúp
các em rèn luyện về chuyên môn
nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm. Tại
buổi lễ, các giáo sinh thực tập đã
được nghe những chia sẻ, động
viên từ Ban Chỉ đạo Thực tập Sư
phạm và được giao lưu, trao đổi,
học hỏi kinh nghiệm với giáo viên ở
các trường phổ thông và sinh viên
đã đi thực tập sư phạm trong năm
qua về kinh nghiệm trong công tác
chủ nhiệm, công tác giảng dạy, kinh
nghiệm quản lý lớp và ứng xử giữa
giáo sinh thực tập với giáo viên và
học sinh ở trường phổ thông.

Ban Chỉ đạo Thực tập Sư phạm đã ân cần
nhắc nhở, động viên sinh viên tận dụng cơ hội
tốt trong đợt thực tập để trau dồi, học hỏi từ các
giáo viên đi trước, những người có kinh nghiệm;
trao đổi, áp dụng nội dung, kiến thức, phương
pháp giảng dạy mới; có tinh thần cầu thị, khiêm
tốn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được phân công trong quá
trình thực tập; tuân thủ quy định tại đơn vị, ứng
xử đúng mực và tích cực phối hợp, đoàn kết,
chia sẻ với các thành viên trong đoàn để cùng
nhau hoàn thành tốt chương trình thực tập. Bên
cạnh đó, Ban Chỉ đạo thực tập sư phạm nhấn
mạnh vai trò quan trọng của giảng viên hướng
dẫn đoàn thực tập, các trưởng, phó đoàn sinh
viên trong việc phối hợp với các trường trong
quá trình thực tập, phát huy sức mạnh tập thể,
nêu cao tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để
hoàn thành tốt công tác thực tập sư phạm năm
nay.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hội thảo khởi động Dự án
“Phát triển chương trình đào tạo trong lĩnh vực
Khoa học Phân tử và Vật liệu theo định hướng nghiên cứu”
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Từ ngày 19-21/02/2019, tại Trường ĐHCT, Hội thảo khởi động Dự án “Phát triển chương trình
đào tạo trong lĩnh vực Khoa học Phân tử và Vật liệu theo định hướng nghiên cứu” (Research-based
curriculum development in molecular and materials sciences) được diễn ra. Hội thảo có sự tham
dự của đại diện đơn vị điều phối Đại học KU Leuven (Bỉ) và các trường đại học thành viên của Dự
án phía châu Âu và Việt Nam.

K

hoa học Phân tử và Vật
liệu (Molecular and Materials Sciences, MMS)
là khoa học liên ngành giữa Vật
lý, Sinh học, Hóa học và Công
nghệ, nhằm mục tiêu nghiên
cứu vật liệu ở mức độ phân
tử để phát triển các ứng dụng
hiện đại phục vụ con người
trong y học, dược học, kỹ thuật
điện tử, xử lý môi trường, năng
lượng mới,... Ở Việt Nam, việc
lồng ghép các học phần thuộc
lĩnh vực MMS vào các chương
trình đào tạo đã bắt đầu được
thực hiện trong một số năm
gần đây. Tuy nhiên, mức độ và
khối lượng của các học phần
MMS trong các chương trình
đào tạo là chưa đáng kể so với
tầm quan trọng của chúng. Vì
thế, hiệu quả của các chương
trình đào tạo này chưa đạt
được như mong muốn.

hiện với mong muốn nâng cao
chất lượng đào tạo trong lĩnh
vực MMS để các chương trình
đào tạo đáp ứng tốt hơn nhu
cầu của xã hội. Cụ thể, Dự án
nhằm tăng cường năng lực cho
đội ngũ cán bộ giảng dạy cũng
như nâng cấp trang thiết bị
phòng thí nghiệm, qua đó giúp
nâng cao chất lượng đào tạo
lĩnh vực MMS ở 04 trường đại
học Việt Nam bao gồm: ĐHCT,
Đại học Quy Nhơn, Đại học Sư
Phạm Hà Nội và Đại học Sư
Phạm-Đại học Đà Nẵng. Dự án

được thực hiện với sự hợp tác
hỗ trợ của ba trường đại học
Châu Âu bao gồm: Đại học KU
Leuven (Bỉ), Đại học Twente
(Hà Lan) và Đại học Rostock
(Đức).
Dự án được thực hiện trong
vòng 04 năm (2019-2022) với
kinh phí là 999.695 EUR, trong
đó, 30% kinh phí của Dự án sẽ
được dành cho nâng cấp trang
thiết bị phòng thí nghiệm thuộc
lĩnh vực khoa học phân tử và
vật liệu của 04 trường đối tác
Việt Nam.

Dự án thuộc Chương trình
tài trợ của Liên minh Châu
Âu thông qua Cơ quan Điều
hành Giáo dục, Nghe nhìn và
Văn hóa (EACEA) được thực

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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Hội thảo Nâng cao năng lực tham gia tuyển chọn
nhiệm vụ khoa học và công nghệ - Trường ĐHCT
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

N

hằm mục đích thúc
đẩy hoạt động nghiên
cứu khoa học (NCKH),
chuyển giao công nghệ (CGCN)
và khả năng tiếp cận đăng ký
thực hiện các nhiệm vụ khoa
học và công nghệ (KH&CN) của
Trường ĐHCT năm 2019, ngày
28/2/2019, Trường ĐHCT tổ
chức Hội thảo Nâng cao năng
lực tham gia tuyển chọn nhiệm
vụ KH&CN-Trường ĐHCT.
Tham dự Hội thảo có GS.TS.
Tạ Ngọc Đôn, Vụ trưởng Vụ
KHCN và Môi trường, Bộ
Giáo dục và Đào tạo; PGS.
TS. Nguyễn Phú Hùng, Phó Vụ
trưởng Vụ KH&CN và các ngành
kinh tế kỹ thuật, Bộ KH&CN. Về
phía Trường ĐHCT có đại diện
Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo
các đơn vị trực thuộc và các nhà
khoa học, cán bộ, giảng viên.
Nhiệm vụ KH&CN là sứ mạng
quan trọng của Nhà trường

12

nhằm nâng cao chất lượng đào
tạo và góp phần vào phát triển
kinh tế xã hội của vùng ĐBSCL
và cả nước. Trong thời gian qua,
cán bộ, sinh viên Trường ĐHCT
đã tập trung thực hiện nhiệm vụ
KH&CN, nhất là hoạt động NCKH
và CGCN đã tạo ra những công
trình khoa học, giải quyết được
các vấn đề thực tiễn của địa
phương, đáp ứng yêu cầu phát
triển Nhà trường và tạo điều kiện
để Nhà trường tham gia thực
hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cao,
bộ, ngành và nhà nước, đặc biệt
là các chương trình dự án nghiên
cứu khoa học và hợp tác quốc tế.
Từ khi thành lập, Trường
ĐHCT đã được định hướng là
trường đại học nghiên cứu để
đào tạo nguồn nhân lực có trình
độ cao, phục vụ có hiệu quả cho
sự nghiệp công nghiệp hóa và
hiện đại hóa đất nước. Trong xu
hướng hội nhập và yêu cầu ngày
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càng cao của hoạt động KH&CN,
việc nâng cao chất lượng tham
gia tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN
nhất là nhiệm vụ cấp cao là rất
cần thiết. Việc tiếp cận và tranh
thủ các chương trình, dự án của
bộ, ngành, nhà nước và nâng
cao kỹ năng xây dựng đề xuất,
thuyết minh, đề tài NCKH là công
tác rất quan trọng để Nhà trường
có cơ hội thực hiện nhiều hoạt
động KH&CN trong thời gian tới.
Do đó, Hội thảo là cơ hội để các
nhà khoa học trao đổi, chia sẻ
thông tin, tìm giải pháp góp phần
nâng cao năng lực NCKH, tham
gia tuyển chọn thành công các
nhiệm vụ KH&CN các cấp.
Theo đó, tại Hội thảo, các đại
biểu đã nghe báo cáo về tiềm
lực thực hiện nhiệm vụ KH&CN
của Trường ĐHCT, kết quả thực
hiện hoạt động KH&CN giai đoạn
2014-2018, nhiệm vụ KH&CN
của Trường giai đoạn 2018-2022
tầm nhìn 2030 và đề xuất nâng
cao năng lực thực hiện nhiệm
vụ KH&CN của Trường. Bên
cạnh đó, đại diện Vụ KH&CN và
các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ
KH&CN đã giới thiệu các chương
trình dự án KH&CN cấp quốc
gia và khả năng tiếp cận, đăng
ký thực hiện nhiệm vụ của các
trường đại học; Vụ KHCN&MT,
Bộ GD&ĐT trình bày một số
định hướng, triển khai nhiệm vụ
KH&CN cấp Bộ của Bộ GD&ĐT
giai đoạn 2020-2025.

HOẠT ĐỘNG KHÁC

H

ội đồng trường Trường ĐHCT được
thành lập chính thức vào ngày 06/3/2018.
Đây là một bước phát triển mới để hoàn

luận và thông qua dự thảo quy chế tổ chức và
hoạt động Trường ĐHCT. Khi được thông qua,
quy chế tổ chức và hoạt động Trường sẽ được

Kỳ họp lần 3

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hội đồng trường Trường ĐHCT

thực thi đến cuối tháng 6/2019,
sau đó được sửa đổi, bổ sung cho
phù hợp với Luật Giáo dục đại học năm 2018.

thiện bộ máy, cơ cấu tổ chức cũng như thực
hiện tiến trình tự chủ của Nhà trường. Theo đó,
Hội đồng trường Trường ĐHCT nhiệm kỳ đầu
tiên (2017-2022) gồm 25 thành viên, trong đó,
GS.TS. Nguyễn Thanh Phương được bổ nhiệm
giữ chức vụ Chủ tịch.
Ngày 22/01/2019, tại Hội trường Ban Giám
hiệu-Nhà Điều hành, Hội đồng trường Trường
ĐHCT nhiệm kỳ 2017-2022 tổ chức kỳ họp lần
ba. Có 23/25 thành viên Hội đồng dự họp, đạt
tỷ lệ 92%.
Tại kỳ họp lần 3, các thành viên Hội đồng
trường nhiệm kỳ 2017-2022 đã tiến hành thảo

Hội đồng trường cũng thông qua tờ trình của
Hiệu trưởng về xác định chỉ tiêu tuyển sinh, kế
hoạch mở ngành năm 2019, dự kiến đến năm
2022; báo cáo hoạt động của Hội đồng trường
năm 2018 về kết quả khảo sát hoạt động nghiên
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của
Trường ĐHCT giai đoạn 2015-2017 làm cơ
sở để Hội đồng trường thông qua nghị quyết
phát triển hoạt động khoa học của trường trong
giai đoạn sắp tới; báo cáo kết quả trao đổi
kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động Hội đồng
trường với một số cơ sở giáo dục trong nước
và thông qua kế hoạch công tác của Hội đồng
trường năm 2019.

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Hiệu trưởng
và các Phó Hiệu trưởng
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

T

hực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BCSĐ ngày
08/01/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục
và Đào tạo (GD&ĐT) về việc lấy phiếu tín nhiệm
đối với lãnh đạo Bộ GD&ĐT và cán bộ lãnh đạo, quản lý
của các đơn vị trực thuộc Bộ GD&ĐT, ngày 26/02/2019,
Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm Hiệu
trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường năm 2019. Đến
tham dự Hội nghị có ông Trần Văn Thịnh, Phó Vụ trưởng
Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ GD&ĐT và đại diện Văn phòng
Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT. Về phía Trường ĐHCT có
các thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng
trường, Ban Giám hiệu; trưởng các đơn vị trực thuộc cùng
Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên và Chủ tịch
Hội Cựu chiến binh Trường.
Chủ trì Hội nghị, GS.TS. Hà Thanh Toàn, Phó
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã
trình bày tóm tắt Hướng dẫn số 18-HD/BCSĐ
ngày 08/01/2019 của Ban Cán sự Đảng Bộ
GD&ĐT, trong đó nhấn mạnh về nguyên tắc và
nội dung lấy phiếu tín nhiệm; trách nhiệm của
người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu
tín nhiệm, việc công khai và sử dụng kết quả
phiếu tín nhiệm. Sau đó, từng thành viên Ban
Giám hiệu được lấy phiếu tín nhiệm báo cáo
kết quả công tác theo lĩnh vực được phân công
phụ trách. Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự
Hội nghị đã trao đổi, thảo luận và góp ý cho các
báo cáo kết quả công tác của người lấy phiếu
tín nhiệm.

14
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Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm được triển
khai theo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo
trong công tác quản lý cán bộ, đảm bảo dân chủ,
khách quan, công bằng, minh bạch. Nội dung lấy
phiếu tín nhiệm liên quan đến phẩm chất chính
trị, đạo đức, lối sống lập trường, quan điểm, tư
tưởng chính trị trong thực hiện đường lối nghị
quyết của Đảng, việc chấp hành nguyên tắc quy
định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nước; tinh thần trách nhiệm trong công việc,
thái độ phục vụ nhân dân và chấp hành sự phân
công của tổ chức; tính trung thực, động cơ trong
sáng, công bằng, công tâm, khách quan, giữ
vững nguyên tắc trong công việc, khả năng quy
tụ đoàn kết nội bộ, tự phê bình, phê bình; việc
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chống tham nhũng, trục lợi cá nhân; về năng lực
thực tiễn; kết quả lãnh đạo, cụ thể hóa đường lối
nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của
Nhà nước vào các nhiệm vụ được phân công;
tính năng động, quyết đoán, dám nghĩ dám làm,
trách nhiệm trong lãnh đạo điều hành; năng lực
dự báo xử lý tình huống khó, phức tạp; về khối
lượng chất lượng hiệu quả công việc, mức độ
hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc
trường trong phạm vi phụ trách.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là một trong
những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho
việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ theo quy
định, giúp hoàn thiện hơn công tác quản lý Nhà
trường trong thời gian tới, đồng thời giúp các

thành viên Ban Giám hiệu tiếp tục rèn luyện,
nâng cao năng lực công tác và phẩm chất đạo
đức chính trị của bản thân.
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm được công
khai thông báo đến các đại biểu ghi phiếu tín
nhiệm và được tổng hợp báo cáo Ban Cán
sự Đảng và Vụ Tổ chức Cán bộ-Bộ GD&ĐT.
Các đại biểu tham dự Hội nghị đã lấy phiếu tín
nhiệm đối với các chức danh Hiệu trưởng, Phó
Hiệu trưởng Nhà trường. Phiếu tín nhiệm có
03 mức đánh giá: tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín
nhiệm thấp và tiến hành theo hình thức bỏ phiếu
kín. Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm
túc, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm cán bộ lãnh
đạo Nhà trường đã thành công tốt đẹp.
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Sơ kết 04 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa
Trường ĐHCT và Công an tỉnh Hậu Giang

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

N

hằm nâng cao hiệu quả công tác đảm
bảo an ninh trật tự tại Khu Hòa An, Ban
Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang và
Ban Giám hiệu Trường ĐHCT thống nhất và
tiến hành ký kết Quy chế phối hợp giữa hai đơn
vị về công tác bảo đảm về an ninh trật tự vào
ngày 13/11/2014. Sau 04 năm thực hiện, sáng
ngày 24/01/2019, Trường ĐHCT phối hợp với
Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ
kết thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai đơn
vị tại Khoa Phát triển nông thôn, Khu Hòa An,
Trường ĐHCT. Tham dự Hội nghị, có đại diện
lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, các
phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Hậu Giang;
Công an huyện Phụng Hiệp; Công an xã Hòa
An. Về phía Trường ĐHCT có đại diện lãnh đạo
các khoa, phòng ban trực thuộc.
Tại Hội nghị, đại diện Phòng An ninh chính trị
nội bộ, Công an tỉnh Hậu Giang đã báo cáo kết
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quả 04 năm triển khai thực hiện Quy chế phối
hợp giữa Công an tỉnh Hậu Giang và Trường
ĐHCT, đồng thời trình bày những thuận lợi, khó
khăn và đưa ra các kiến nghị để công tác phối
hợp đảm bảo an ninh trật tự tại Khu Hòa An,
Trường ĐHCT trong thời gian tới được thuận
lợi.
Hội nghị cũng đã nghe hai tham luận của
Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu
nạn, cứu hộ và Công an huyện Phụng Hiệp về
kết quả thực hiện Quy chế phối hợp, đưa ra một
số kiến nghị, đề xuất để công tác phối hợp giữa
các đơn vị và nhà trường được thực hiện tốt
hơn trong thời gian tới.
Nhân Hội nghị, Trường ĐHCT và Công an tỉnh
Hậu Giang đã tiến hành khen thưởng cho 02
tập thể và 06 cá nhân đã có thành tích xuất sắc
trong thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an
tỉnh và Nhà trường về đảm bảo an ninh trật tự.
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Tổng kết phong trào
hiến máu tình nguyện năm 2018 và
Phát động Lễ hội Xuân hồng năm 2019

B

an chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện
Trường ĐHCT đã tổ chức tổng kết phong
trào hiến máu tình nguyện năm 2018,
tuyên dương các cá nhân có nhiều thành tích
trong tổ chức, vận động hiến máu năm 2018
và phát động Lễ hội Xuân hồng năm 2019 vào
ngày 16/01/2019.
Hiện tại, Trường ĐHCT có 03 Câu lạc bộ Hiến
máu tình nguyện (HMTN) gồm Câu lạc bộ HMTN
Trường do Hội Sinh viên trường phụ trách, Câu
lạc bộ HMTN Khoa Công nghệ và Câu lạc bộ
HMTN Khoa Nông nghiệp do các Đoàn khoa
phụ trách, cùng với sự chung tay góp sức của
nhiều đơn vị Đoàn, Hội trong trường, phong trào
hiến máu tình nguyện tại Trường ĐHCT được
duy trì tổ chức tốt hằng năm. Trong năm 2018,
trường đã tổ chức được 22 đợt tiếp nhận máu,
thu được 3.360 đơn vị máu với sự tham gia tích
cực của cán bộ và sinh viên trong toàn trường,
trong đó, có nhiều cán bộ và sinh viên đã cho
máu nhiều lần trong năm. Song song với hoạt
động tiếp nhận máu, các Câu lạc bộ cũng quan
tâm tập huấn về công tác tuyên truyền và vận
động hiến máu và nâng cao chất lượng công tác
tổ chức và chăm sóc, tư vấn sức khỏe người
hiến máu.

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Tổng kết công tác vận động hiến máu tình
nguyện năm 2018, Ban chỉ đạo vận động hiến
máu tình nguyện Trường ĐHCT đã tuyên dương
cấp trường đối với 02 tập thể và 35 cá nhân có
thành tích tốt trong việc vận động, tổ chức hiến
máu; 148 cá nhân tham gia hiến máu nhiều lần.
Tại buổi tổng kết, Ban chỉ đạo vận động hiến
máu tình nguyện trường kêu gọi cán bộ, sinh
viên toàn trường tiếp tục hưởng ứng phong trào
HMTN năm 2019, đặc biệt là hưởng ứng Lễ hội
Xuân hồng, bổ sung nguồn máu dự trữ cho Tết
Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.
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N

hằm nâng cao chất lượng và hiệu quả
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo
sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức,
ý thức tôn trọng pháp luật và nghiêm chỉnh chấp
hành pháp luật của đội ngũ công chức, viên
chức và người lao động (CCVC&NLĐ), Công
đoàn Trường ĐHCT tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu
kiến thức pháp luật trong Công đoàn Trường
ĐHCT-năm 2018” với hình thức thi trực tuyến,
thu hút sự tham gia của đông đảo CCVC&NLĐ.
Cuộc thi diễn ra làm hai đợt, đợt 1 từ ngày 0115/12/2018, đợt 2 vào ngày 15/01/2019, tổng
kết và trao giải diễn ra vào sáng cùng ngày.
Các thí sinh trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm
trong thời gian 20 phút về các nội dung xoay

các nghị định về cơ chế tự chủ tài chính của các
trường đại học công lập; Nghị định số 56/2015/
NĐ-CP về đánh giá viên chức, Bộ luật Lao động
năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012, Luật
Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật Bảo hiểm y tế
năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014) và Luật
Hộ tịch năm 2014; Luật Giáo dục đại học năm
2012 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thực
hiện Luật Giáo dục đại học; Nghị quyết Đảng bộ
ĐHCT nhiệm kỳ 2015-2020.
Tại buổi tổng kết và trao giải cho hai đợt thi,
trong tổng số trên 600 thí sinh thuộc 40 đơn vị
tham gia, Ban tổ chức đã trao 02 giải Nhất (mỗi
giải trị giá 1.000.000 đồng), 02 giải Nhì (mỗi giải
trị giá 800.000 đồng), 02 giải Ba (mỗi giải trị giá
500.000 đồng) và 29 giải
Khuyến khích (mỗi giải
trị giá 200.000 đồng),
ngoài ra Ban tổ chức
còn trao giải cho 03 tập
thể có số lượng thí sinh
tham gia đông nhất (mỗi
giải trị giá 1.000.000
đồng).

Cuộc thi diễn ra sôi
nổi, nhận được sự
quan tâm của đông đảo
CCVC&NLĐ trong toàn
trường, không chỉ góp
phần tuyên truyền, vận
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng động công đoàn viên,
người lao động của
trường tìm hiểu và thực
hiện các quy định của
pháp luật có liên quan
đến quyền, lợi ích, đời
sống và liên quan đến công tác trong Trường,
quanh: Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của
mà các phần thưởng trong cuộc thi còn là một
Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo
món quà khích lệ tinh thần của cán bộ nhân dịp
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;
xuân về. Với ý nghĩa mà cuộc thi mang lại, nhiều
Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013
cán bộ bày tỏ mong muốn cuộc thi sẽ được duy
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
trì hàng năm để tạo điều kiện cho nhiều cán bộ
chính trong lĩnh vực giáo dục; Tự chủ đại học và
tìm hiểu và tham gia.  

Cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật
trong Công đoàn Trường ĐHCT - năm 2018”
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Chăm sóc các gia đình chính sách,
người lao động có hoàn cảnh khó khăn
dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019!
Phòng Công tác Chính trị

T

rong không khí hân hoan, phấn khởi, rộn ràng và vui tươi của cả
nước đón chào Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, Trường ĐHCT đã tổ
chức đoàn đi thăm hỏi và chúc Tết các bà mẹ Việt Nam anh hùng;
đồng thời chia sẻ, động viên tặng quà những viên chức và người lao động
(VC.NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn để tất cả cùng hưởng một cái tết đầm
ấm, đầy đủ bên gia đình và người thân. Đây là hoạt động thường niên có
ý nghĩa đặc biệt nhằm thể hiện lòng tri ân sâu sắc của Nhà trường đến
các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, quý thầy, cô giáo, VC.NLĐ có hoàn cảnh
khó khăn trước thềm năm mới.
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Hiện tại, Trường ĐHCT đang nhận phụng
dưỡng 03 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Được
biết, để các Mẹ có điều kiện đón Tết, vui Xuân
một cách đầy đủ và ấm cúng, các đơn vị nhận
phụng dưỡng đã tích cực vận động và đóng góp
để tặng mỗi Mẹ một phần quà gồm 01 giỏ quà
Tết, 4.000.000 đồng tiền mặt, lịch treo tường
và nước yến, gạo, đường sữa, bột ngọt... Nhìn
những món quà Xuân cùng “bầy con” quây quần
sum họp bên mình, giúp các Mẹ tăng thêm niềm
vui, bù đắp cho những hy sinh, mất mát của các
trước đây.
Ngoài nhóm đi thăm, chúc Tết và tặng quà
03 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng còn có Đoàn cán
bộ lãnh đạo đi thăm, chúc Tết và tặng quà các
cán bộ hưu trí và những VC.NLĐ có hoàn cảnh
khó khăn. Được biết, trong dịp Tết Nguyên Đán
Kỷ Hợi 2019, Công đoàn Trường ĐHCT đã hỗ
trợ cho 24 VC.NLĐ đã nghỉ hưu, nghỉ hết tuổi
lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với
mức hỗ trợ 500.000 đồng/người; 32 VC.NLĐ có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ
1.000.000 đồng/người.
Trong không khí thân mật và ấm áp đầu
Xuân, đại diện lãnh đạo Nhà trường đã gửi lời
thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới vui
tươi, đầm ấm, hạnh phúc
đến VC.NLĐ đã nghỉ hưu;
đồng thời phấn khởi chia
sẻ thông tin về những
thành tựu mà Trường
ĐHCT đã đạt được trong
năm qua trên tất cả các
mặt công tác và những
định hướng phát triển của
Nhà trường trong thời gian
tới. Đây cũng là dịp để các
lớp thế hệ sau trò chuyện,

20

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

lắng nghe những chia sẻ từ các bài học kinh
nghiệm quý báu và những kỷ niệm đáng nhớ
của quý thầy, cô thế hệ đi trước khi còn công tác
tại Trường. Tuy đã là cán bộ hưu trí nhưng quý
thầy, cô thế hệ đi trước vẫn nhiệt tình dành nhiều
tình cảm, tiếp tục gắn bó, quan tâm theo từng
bước thay đổi, phát triển của Trường ĐHCT và
rất vui mừng, tự hào trước sự phát triển không
ngừng của Nhà trường. Đối với những VC.NLĐ
có hoàn cảnh khó khăn, đây là món quà Xuân
rất có ý nghĩa, nó thể hiện sự quan tâm sâu sát,
sự chia sẻ, động viên của Nhà trường đối với
gia đình, giúp những gia đình VC.NLĐ có hoàn
cảnh khó khăn có thể đón Tết một cách vui vẻ,
đầm ấm và đầy đủ.
Với sự đồng thuận, tận tâm, sự quan tâm,
chia sẻ, động viên nhau vượt qua mọi khó khăn
để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục,
tất cả thầy, cô giáo, VC.NLĐ đều tin tưởng rằng
Trường ĐHCT sẽ không ngừng phát triển lớn
mạnh và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn
nữa trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đặc
biệt năm 2019 là năm triển khai xây dựng những
công trình trọng điểm của Dự án ODA để nâng
cấp Trường ĐHCT thành trường đại học xuất
sắc của khu vực và quốc tế.
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KHU HÒA AN: MÙA XUÂN YÊU THƯƠNG
Khoa Phát triển nông thôn

Đ

ây là
năm
t h ứ
3 Đoàn Khoa
Phát
triển Nông
thôn,
Trường ĐHCT tổ chức chương
trình “Mùa xuân yêu thương”
với mục đích trao tặng quà
Tết cho các đối tượng có hoàn
cảnh khó khăn vui Xuân đón
Tết. Năm nay, đối tượng được
hỗ trợ là sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn đang học tập tại Khoa
Phát triển Nông thôn. Chương
trình đã thể hiện sự quan tâm,
hỗ trợ kịp thời đối với sinh viên,

giúp
các bạn có
niềm tin vượt qua khó khăn,
học tập và rèn luyện tốt, vững
bước tới trường. Song song đó,
chương trình còn là sự khẳng
định vai trò của tổ chức Đoàn
Thanh niên luôn đồng hành,
chia sẻ với đoàn viên, sinh viên.
Trong chương trình, Ban
Chấp hành Đoàn Khoa đã trao
tặng cho 11 sinh viên có hoàn
cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá
1.000.000 đồng. Chương trình

là một trong
nhiều hoạt động lớn của
Đoàn Khoa Phát triển Nông thôn
nhằm phát huy truyền thống
văn hóa tốt đẹp của dân tộc, thể
hiện tinh thần tương thân tương
ái, nghĩa cử cao đẹp trong cộng
đồng. Số tiền được quyên góp
từ các bạn đoàn viên, sinh viên,
cán bộ giảng viên trong Khoa
và sự hỗ trợ từ Quỹ học bổng
của Khoa đã mang lại một cái
Tết ấm áp cho các em học sinh,
sinh viên.
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Kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên
và Hội Sinh viên Việt Nam
Võ Hữu Lộc, Văn học khóa 42

H

ội Sinh viên Trường ĐHCT đã tổ chức
chuỗi chương trình gồm các hoạt động
như Tổ chức hội thi hát ca khúc Truyền
thống, Hội thi chạy Việt dã Sinh Viên, Sinh hoạt
truyền thống-Lễ tuyên dương, ngày Hội Sinh
Viên Hòa An nhằm chào mừng Kỷ niệm 69 năm
ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội
Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2019).
Diễn ra từ ngày 7/01 đến ngày 13/01/2019,
chuỗi hoạt động đã thu hút hơn 2.000 sinh viên
đến từ các Chi hội Sinh viên trực thuộc Hội Sinh
viên trường.
Thông qua các hoạt động trên, sinh viên
được rèn luyện nhiều kỹ năng trong cuộc sống;
ôn lại nhiều truyền thống tốt đẹp về phong trào,
hoạt động của học sinh, sinh viên và Hội sinh
viên Việt Nam từ những ngày đầu thành lập
cho đến nay; rèn luyện thể lực, nâng cao sức
khỏe để đảm bảo có một sức khỏe thật tốt đáp
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ứng được nhu cầu học tập và công tác; biết quý
trọng và tự hào hơn về truyền thống cha anh, từ
đó không chỉ chăm lo học tập tốt mà còn phải
rèn luyện sức khỏe của mình; đồng thời trau dồi
và rèn luyện hướng đến tiêu chí của sinh viên 5
tốt bao gồm: học tập tốt, đạo đức tốt, thể lực tốt,
tình nguyện tốt, hội nhập tốt.
Tuy thời gian của chuỗi hoạt động chỉ trong
một tuần nhưng cũng đủ để các bạn sinh viênnhững người xa lạ của những chi Hội khác nhau
trực thuộc tại Trường ĐHCT trở nên gắn bó và
thân quen hơn. Hy vọng rằng, Hội Sinh viên
trường sẽ tạo ra nhiều hoạt động ý nghĩa và
thiết thực như thế để sinh viên có cơ hội giao
lưu, học hỏi và rèn luyện, qua đó có thể trưởng
thành hơn và góp sức mình tô thêm trang sử
hào hùng và vẻ vang của Đoàn-Hội trong thời
gian tới.
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Học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn thành phố Cần Thơ
tham quan trải nghiệm tại Trường ĐHCT
Phòng Công tác Chính trị

N

hằm tạo điều kiện cho các em học
sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn
làm quen với môi trường học tập
của các anh chị sinh viên Trường ĐHCT,
tạo điều kiện cho các em học sinh tham
gia các hoạt động vui nhộn và trải
nghiệm thực tế, qua đó giúp các em
rèn luyện tính tự lập, sáng tạo và yêu
thích lao động; được sự đồng ý của
Ban Giám hiệu, đầu năm mới 2019,
Công đoàn Trường ĐHCT đã phối
hợp với Ban Giám hiệu trường tiểu
học Lê Quý Đôn tổ chức hoạt động
tham quan trải nghiệm tại Trường
ĐHCT năm học 2018 – 2019 cho
học sinh trường tiểu học Lê Quý
Đôn.
Được sự hỗ trợ của 10 giảng
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viên, 70 sinh viên Khoa Sư phạm và Khoa Nông
nghiệp Trường ĐHCT cùng 60 thầy cô giáo trường
tiểu học Lê Quý Đôn đã hướng dẫn gần 1.400
học sinh (ngày 03/01/2019 hơn 600 học sinh
khối lớp 4,5 và ngày

04/01/2019 hơn 700 học sinh khối
lớp 1,2,3) trường tiểu học
Lê Quý Đôn tham gia đợt
trải nghiệm bổ ích này. Ngày
trải nghiệm, sau phần văn
nghệ mở màn của học sinh
Trường tiểu học Lê Quý Đôn
là phần các giảng viên ĐHCT
trình bày báo cáo về các chủ
đề “Sự muôn màu của Hóa
học”, “Sự đa dạng của sinh
vật”, “Phương pháp trồng
cây”... Tiếp theo, các anh
chị sinh viên đến từ Khoa
Sư phạm, Trường ĐHCT tổ
chức cho các học sinh tham
gia trò chơi mang tên “Rung
chuông vàng”.
Ngoài những kiến thức
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và kĩ năng bổ ích mà các em học sinh tiếp thu
được qua việc tham gia các hoạt động trong
Hội trường, các em còn được tham gia các trò
chơi dân gian (Mang bóng đi
qua cầu khỉ, Kéo co, Nhảy
dây, Mang ly bằng bóng, Ném
vòng vào cột, Đá bóng vào
khung thành, Chuyền chanh,
Kết vòng tay bằng chuỗi hạt
cườm) cũng như các hoạt
động trải nghiệm thực tế
(hướng dẫn cách chuẩn
bị đất, cách trồng rau…)
do Ban Tổ chức chuẩn bị
tại khuôn viên Hội trường
Rùa. Đây là một hoạt động
trải nghiệm rất bổ ích và lý
thú cho các em học sinh
tiểu học. Qua lần tổ chức
thành công này, hy vọng
hoạt động tổ chức cho
học sinh tham quan trải
nghiệm này sẽ được hai
trường tiếp tục duy trì tổ chức
hàng năm với quy mô và chất lượng ngày càng
tăng.

HOẠT ĐỘNG KHÁC

Đoạt giải nhất toàn đoàn tại Hội thi
“Tiếng hát học sinh, sinh viên thành phố Cần Thơ
lần thứ XIII - năm 2019”
Phòng Công tác Chính trị

H

ội thi “Tiếng hát học sinh, sinh viên thành
phố Cần Thơ lần thứ XIII – năm 2019”
do Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ
phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành
phố Cần Thơ, Sở Lao động Thương binh và
Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức tại Nhà biểu
diễn-Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ từ
ngày 04/01 đến ngày 07/01/2019.
Hội thi Tiếng hát học sinh, sinh viên thành
phố Cần Thơ là hoạt động văn hóa, văn nghệ
thường niên được Ban Thường vụ Thành Đoàn
Cần Thơ duy trì đến nay là lần thứ 13. Đây là
hoạt động truyền thống của đoàn viên, thanh
niên khối trường học vào dịp kỷ niệm Ngày
truyền thống Học sinh, sinh viên (09/01) hàng
năm.
Đội Văn nghệ sinh viên Trường ĐHCT tham
gia Hội thi với 06 tiết mục. Với sự dàn dựng

công phu và tập luyện chu đáo cùng phần dự thi
đầy tự tin và quyết tâm, Đội Văn nghệ sinh viên
Trường đã xuất sắc giành được 04 giải Nhất
gồm các tiết mục: Tam ca “Hát vang lý tưởng
Việt Nam”, Múa “Dáng lụa quê hương”, Tốp ca
Nam Nữ Acapella “Lý đất giồng” và Ca múa “Đất
nước hôm nay”; 01 giải Nhì với tiết mục Tốp ca
“Hát cho dân tôi nghe” và 01 giải Ba với tiết mục
Đơn ca “Cần Thơ yêu thương”. Với kết quả này,
Đội Văn nghệ Trường ĐHCT đã được xếp hạng
Nhất toàn đoàn.
Hội thi đã góp phần đưa phong trào Văn hóa
văn nghệ trong lực lượng học sinh, sinh viên
thành phố Cần Thơ ngày càng phát triển; qua
đó, định hướng, giáo dục cho học sinh, sinh
viên những giá trị truyền thống tươi đẹp qua
từng lời ca, tiếng hát, điệu múa mang đậm khí
thế hào hùng, sục sôi lên đường cứu nước của
bao thế hệ đi trước.
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Với 38 năm giảng
dạy và nghiên cứu,
PGS.TS Nguyễn Thị
Hồng Nam đã truyền
nhiều cảm hứng cho
các học trò và cộng sự
của mình.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nam (đứng thứ 3 từ bên phải) cùng các đồng nghiệp tại
hội thảo quốc tế DEPISA ở Thái Lan.

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nam
Người mang đến nguồn năng lượng tích cực cho sinh viên, học viên
Hà Yên, Khoa Sư phạm
TỪ GIẢNG DẠY…
Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, năm 1980 cô
Nguyễn Thị Hồng Nam vào công tác tại Trường
ĐHCT. Ba mươi tám năm trong sự nghiệp giảng
dạy, cô Nguyễn Thị Hồng Nam (hiện là PGS.
TS. Nguyễn Thị Hồng Nam) đã đào tạo nhiều
thế hệ nhà giáo ưu tú cho vùng ĐBSCL nói riêng
và cả nước nói chung. Giảng dạy các học phần
về Phương pháp dạy học, cô Nam luôn yêu
cầu học viên, sinh viên (SV) ngành Sư phạm
không ngừng đổi mới, sáng tạo, chủ động cải
tiến phương pháp dạy học và nâng cao năng lực
người học. Giờ lên lớp của cô luôn sinh động và
hào hứng, học viên và SV được đặt trong những
tình huống “có vấn đề” và phải cùng nhau thảo
luận để giải quyết vấn đề đó.
Không khó để nhận diện một giờ lên lớp của

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nam. Đấy là tiết học
mà bàn ghế trong phòng học được bố trí, sắp
xếp lại theo kiểu “mặt đối mặt”, bảng và tường
trở thành chỗ trưng bày các “sản phẩm” do người
học thiết kế, học viên không ngồi yên mà sẽ đi
vòng quanh quan sát, ghi chép, nhận xét, chiêm
nghiệm về sản phẩm, sau đó là phần đối thoại
giữa người học và người học, người học với
giảng viên để cùng đi đến kết luận. Bạn Nguyễn
Chí Nguyện, SV năm 3 ngành Sư phạm Ngữ văn
(hiện đang học học phần Nguyên lí dạy học Ngữ
văn) cho biết: “Chúng tôi luôn chờ đợi giờ học
với cô Nam. Cô luôn giao công việc trước và cho
một khoảng thời gian hợp lý để SV làm việc theo
nhóm; khi lên lớp SV sẽ tiến hành thuyết trình,
báo cáo hoặc trưng bày sản phẩm. Nhờ vậy, buổi
học trở nên thú vị và chúng tôi luôn được nói
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tiếng nói của riêng
mình”.
Không chỉ mang
lại cách dạy mới
mẻ ngay trong môi
trường giảng dạy
đại học, PGS.TS.
Nguyễn Thị Hồng
Nam còn truyền
ngọn lửa nhiệt
huyết này đến đội
ngũ thầy cô giáo ở
các trường THPT
trong những lần
Sinh viên thuyết trình về sản phẩm.
tập huấn chuyên
tình huống, thảo luận, đóng vai, tổ chức cho
môn hoặc giảng dạy thăng hạng. Thầy Hồ
sinh viên, học sinh thuyết trình, trải nghiệm..) đã
Hoàng Khải, giáo viên trường THPT chuyên Lý
giúp SV ngành Sư phạm có sự chủ động trong
Tự Trọng (TP. Cần Thơ) - hiện đang là học viên
việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm đáp
cao học khóa 24 và cũng từng tham gia các buổi
ứng chương trình, sách giáo khoa mới (áp dụng
tập huấn chuyên môn do cô Nam hướng dẫn,
sau năm 2020). Những phản hồi tích cực mà
nhận xét: “Cô luôn tạo ra không khí gần gũi, dân
giáo viên và học sinh các trường THPT dành
chủ, cởi mở giữa giảng viên và người học. Tôi
cho SV đến thực tập tại trường; sự thay đổi
cảm nhận ở cô nguồn năng lượng rất tích cực,
trong nhận thức cũng như những nỗ lực hành
chưa bao giờ thấy cô tỏ ra mệt mỏi hay thiếu sự
động để làm mới cách thức, phương pháp giảng
chỉn chu trong tiết dạy. Phải là người có sự đam
dạy môn Ngữ văn của đội ngũ giáo viên vùng
mê trong công việc, có tinh thần trách nhiệm
ĐBSCL - những người từng được cô dìu dắtcao mới làm được như vậy”.
chính là thành quả, là sự đền đáp xứng đáng
Như giọt nước mát lành thấm dần vào đất, cho những năm tháng miệt mài nghiên cứu và
những nỗ lực của PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng giảng dạy của PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nam
Nam trong việc vận dụng các phương pháp dạy trên giảng đường đại học.
học tích cực (thông qua dạy học dự án, dạy học
ĐẾN NGHIÊN CỨU…
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giảng dạy, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nam còn
là một nhà khoa học có uy tín, được các đồng nghiệp trong và ngoài nước đánh giá cao. Từ
năm 2012 đến nay, cô là thành viên của DEPISA (Developing Educational Professionals in
Southeast Asia - một mạng lưới học thuật được duy trì thường niên, liên kết giữa trường
Đại học Sydney và các trường Đại học ở khu vực Đông Nam Á nhằm nâng cao năng lực
nghiên cứu khoa học cho giảng viên các trường đại học ở khu vực Đông Nam Á). Năm
2016 và 2017, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nam là tác giả chính và đồng tác giả của 12
bài báo đăng trên các tạp chí khoa học của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư
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phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Sài Gòn, Đại học Cần Thơ, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc
gia,.. trong đó có hai bài viết bằng tiếng Anh đăng trong các Monograph no.4: Investigations into
Professional Practice learning from Action Research Projects Australia & Southeast Asia (ISBN 9780-9923846-3-0) và DEPISA Monograph no.5: Developing Educational Professionals in Southeast
Asia (ISBN 978-0-6483295-0-3). Nội dung các bài báo tập trung vào những vấn đề mới của giáo
dục Việt Nam cũng như tiếp cận những vấn đề mà giáo dục các nước quan tâm như phát triển
chuyên môn, cộng đồng học tập, phát triển năng lực cho SV và học sinh,..
Ngoài ra, từ tháng 3/2017 đến tháng 8/2018, PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nam là thành viên Ban
soạn thảo Chương trình Giáo dục phổ thông mới (Dự án RGREP của Bộ Giáo dục và Đào tạo);
đồng tác giả Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể môn Ngữ văn (Chương trình đã được Bộ
Giáo dục và Đào tạo công bố chính thức vào ngày 27.12.2018). Thời điểm hiện tại, cô Hồng Nam
cũng đang là thành viên nhóm tác giả biên soạn sách giáo khoa Trung học cơ sở môn Ngữ văn
theo chương trình mới (do Nhà xuất bản Giáo dục, chi nhánh TP.HCM tổ chức).
Một trong những đóng góp lớn khác của PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nam trong lĩnh vực nghiên
cứu khoa học chính là đã góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho các giảng viên trẻ.
Dù công việc giảng dạy và nghiên cứu gần như chiếm hết quỹ thời gian, nhưng cô Hồng Nam vẫn
động viên và tổ chức các nhóm nghiên cứu gồm một số giảng viên trẻ của khoa Sư phạm, Trường
ĐHCT thực hiện các nghiên cứu về dạy học (đã xuất bản một số bài báo bằng tiếng Anh). Cô còn
tạo điều kiện cho giảng viên trẻ có cơ hội báo cáo bằng tiếng Anh tại các Hội thảo quốc tế tổ chức
tại Hàn Quốc, Thái Lan,… để các giảng viên này rèn luyện kĩ năng thuyết trình, mạnh dạn trong
giao tiếp tại môi trường học thuật chuyên nghiệp. Tấm lòng và sự hỗ trợ của cô dành cho những
giảng viên trẻ của Bộ môn thể hiện không chỉ qua lời nói mà còn bằng hành động, khẳng định sự
tin tưởng của cô dành cho đồng nghiệp và cộng sự của mình.

VÀ ĐÔI CHÂN KHÔNG MỎI!
Đồng nghiệp và SV không còn bất ngờ về việc buổi chiều còn trò chuyện với cô tại Cần Thơ
nhưng ngày hôm sau đã thấy cô có mặt ở Đà Nẵng, hoặc ở Hà Nội, hoặc thậm chí ở Sydney (Úc)
để dự Hội thảo! Hoặc có khi cuối tuần gọi điện thoại, hỏi cô đang ở đâu thì mới biết cô đang ở Hà
Giang thăm trẻ vùng cao và chuẩn bị đem về Cần Thơ những trải nghiệm ý nghĩa trong các tiết dạy
sau đó… Bận rộn là thế nhưng trang cá nhân (facebook) của cô luôn là hoa, là lá, là hình ảnh giọt
sương tinh khôi, hoặc có khi là nụ cười vui vẻ, trẻ trung của cô bên học trò!
PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Nam như một thương hiệu, đủ để khi ai đó nhắc về Khoa Sư phạmTrường ĐHCT, câu đầu tiên mọi người thường hỏi là: “Cô Hồng Nam vẫn khỏe chứ? Cho tớ gửi lời
thăm cô!”. Cứ thế, hình ảnh một giảng viên tràn đầy năng lượng và luôn biết cách động viên, khơi
gợi người khác tiến lên luôn khắc ghi trong tâm trí bao thế hệ SV của Bộ môn Ngữ văn, Khoa Sư
phạm, Trường ĐHCT và những ai có dịp tiếp xúc, làm việc cùng cô.
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Thanh xuân của những giấc mơ…!
					

Trần Diệu My, Văn học 2 khóa 43

Viết cho những ngày tôi hai mươi…
Gió bấc về mang theo cái se se lạnh của những ngày đầu năm, chen vào đó là chút
nắng ấm khi mặt trời bắt đầu chạm ngõ. Thế là, một năm nữa lại trôi qua, cái tuổi đôi
mươi cũng vừa mới đến, những cô cậu sinh viên năm hai như chúng tôi đây cũng không
khỏi bùi ngùi, xúc động, đôi lúc nghĩ lại giật mình mà thốt lên trong tiếng thở dài sao thời
gian trôi nhanh đến thế! Nửa chặng đường đến giấc mơ đã đi qua, bản thân vẫn đang
ngày một cố gắng không ngừng. Nhớ ngày nào cái năm mười tám tuổi ấy, chúng tôi vẫn
còn là những cô cậu sinh viên đang ngơ ngác, mới chập chững bước vào cánh cổng
trường đại học. Cầm trên tay giấy báo trúng tuyển mà phơi phới trong lòng, có lẽ vì lòng
vui mà tháng chín năm ấy cũng xanh trong và nhộn nhịp đến lạ! Mỗi đứa đến từ những
vùng quê, tỉnh thành khác nhau rồi gặp được nhau, tôi vẫn thường gọi đó là một duyên
may, cùng nhau đồng hành trên chuyến xe cuộc đời chở đầy những giấc mơ thanh xuân
và hoài bão lớn ấy!
Người ta vẫn thường nói với nhau rằng thanh xuân sẽ là quãng thời gian đẹp nhất
nhưng cũng đầy sóng gió. Trên mỗi hành trình, sẽ chẳng có con đường nào là dễ dàng
cả, bởi vì khi đó chúng ta vẫn còn đang loay hoay không biết câu trả lời là gì. Chúng ta
không biết rõ bản thân mình muốn gì, ai sẽ thật lòng yêu mến ai. Đó là quãng thời gian
mà chúng ta mãi lẩn quẩn để tìm kiếm câu trả lời sao cho thỏa đáng. Bạn biết không, có
thể tôi là một người may mắn hơn trong số những ai vẫn còn đang bất hạnh ngoài kia.
Tôi được đến trường, được đặt chân vào cánh cổng của Trường ĐHCT. Thật sự, nơi đây
cho tôi quá nhiều điều mới mẻ, khác biệt, hai năm qua là khoảng thời gian không quá dài
nhưng ít ra tôi cũng đã rút ra được những bài học cho chính mình. Tôi học được cách
trầm tư, lặng nhìn và học hỏi từ những con người tài giỏi, tôi học được sự năng nổ, tự
tin từ bạn bè mà vốn dĩ trước đây tôi là người khá khép kín. Tôi học được kiến thức, kinh
nghiệm và kỹ năng sống từ thầy cô, từ những kinh nghiệm thực tế... Mái trường ĐHCT
đã cho tôi và nhiều bạn sinh viên cơ hội để viết thêm những trang sách của tuổi thanh
xuân-lứa tuổi đang tập lớn, tập trưởng thành, đã cho chúng ta được sống trọn vẹn những
ngày tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân nơi giảng đường có thầy cô, có bạn bè… Cảm
ơn nhé! Tôi và bạn của hôm nay và cả những ngày tháng về sau sẽ cùng nhau viết tiếp
những kỉ niệm về một thời để nhớ-chớ để lãng quên!
Tuổi trẻ - Đừng dừng mãi một chỗ mà phí hoài thanh xuân bạn nhé!
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SÔNG QUÊ
Quách Minh Vinh, Chính trị học Khóa 41
Trong ca khúc “Trở về dòng sông tuổi thơ”, có đoạn viết:
“Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà
Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi”
Đó không chỉ là tiếng lòng của riêng Hoàng Hiệp mà còn là tâm sự chung của những ai được
sinh ra và lớn lên nơi thôn quê. Có thể nói, tuổi thơ của những đứa trẻ quê bao giờ cũng trôi qua
bên dòng sông hiền hòa, chứng kiến những tháng ngày khó khăn, thiếu thốn nhưng luôn được bao
bọc, chở che bởi sự ấm áp của tình yêu thương.
Con sông quê tôi chỉ là một nhánh sông nhỏ, không có tên gọi cụ thể. Kể ra cũng lạ, từ khi cái
xóm Dừa được lập nên thì đã thấy dòng sông hiện hữu. Thế nhưng, cũng suốt ngần ấy năm, người
dân trong xóm không hề biết dòng sông ấy tên gì, cũng chẳng ai buồn đặt tên. Mà nếu có tên, chắc
hẳn cái tên của dòng sông sẽ chỉ được gói gọn trong một chữ: “Sông”. Có lẽ, vì đã quá thân thuộc
nên người ta xem nó là một điều hiển nhiên, không nhất thiết phải cố công tìm hiểu nữa. Tôi thấy
điều này thật thú vị! Bởi đôi khi, làm một dòng sông vô danh cũng tốt. Khi đấy, dòng sông sẽ được
sống một cuộc đời bình lặng, với dòng nước dịu ngọt được mang đi khắp nơi và tắm mát tâm hồn
bao thế hệ con người.
Tôi lớn lên đã nghe bà, nghe mẹ hát dân ca. Bà bảo “Các con nghe dân ca thì sẽ ngoan hơn,
chăm học hơn, sẽ không biết làm điều xấu, điều ác”. Đúng thật, lời dân ca ngọt ngào, đằm thắm
như vị dìu dịu của dòng sông quê tôi vậy. Nó cứ âm thầm đi sâu vào tiềm thức, hướng chúng tôi
đến những giá trị tốt đẹp ở đời. Mãi cho đến tận bây giờ, những lời ca điệu lý: Lý trái mướp, Lý con
cóc, Lý cái mơn... vẫn còn lưu giữ trong trí nhớ của tôi, như một liều thuốc tinh thần, xoa dịu, an ủi
tôi mỗi khi tôi gặp áp lực, buồn bã, thất vọng.
Một đặc trưng văn hóa của quê hương tôi là nghệ thuật Đờn ca tài tử. Cứ sau mỗi vụ mùa thu
hoạch, bà con hàng xóm lại cùng nhau ngồi dưới bóng dừa, uống ly rượu đế, giữa đêm trăng sáng
mà gảy đờn và say trong từng câu hát. Tôi không phải là một đứa trẻ giỏi Đờn ca tài tử, nhưng
cũng góp nhặt được vài ba câu quen thuộc:
“Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng...”
(Dạ cổ hoài lang-Cao Văn Lầu)
Trong tâm khảm người dân quê tôi, tiếng hát chính là phương tiện giúp xua tan bao phiền muộn,
mệt nhọc của những ngày dài lao động. Sự hòa quyện giữa tiếng đàn, tiếng hát và tiếng lòng con
người tạo nên một không gian du dương, thanh tao, thấm đẫm chất thơ của đất trời. Tôi có cảm
tưởng như tiếng đàn đang mềm mại khua sóng, đẩy từng giọt nước bay lên và nhảy múa trên mặt
sông. Dòng sông chở khúc dân ca. Sông dặt dìu ánh trăng, hương lúa. Sông bắt nhịp cầu tre lắc
lẻo. Và sông gắn kết hạnh phúc của những người nông dân.
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Năm tôi bảy tuổi, cha chặt cái bập dừa cho tôi tập lội. Chiều chiều, khi bìm bịp kêu nước lớn đầy
sông, cả đám trẻ, mỗi đứa ôm một cái bập dừa cùng vùng vẫy, khuấy động một khúc sông quê. Có
nhiều lúc, tôi lỡ buông tay khỏi cái bập dừa, cứ tưởng rằng mình sẽ bị chìm xuống tận đáy sông,
gặp Long Vương và công chúa thủy tề như trong mấy câu chuyện cổ tích vẫn thường đọc. Khi đấy,
cha nhảy xuống sông, ẵm tôi lên bờ bằng đôi tay rắn chắc, trong khi tôi cố gắng khóc thật to vì sặc
nước. Sau này, khi đã biết lội, chúng tôi vẫn thường rủ nhau tắm sông, rồi lặn ngụp chơi trốn tìm.
Dù ở thời điểm nào đi chăng nữa, dòng sông quê vẫn là miền bình an nhất, trong trẻo nhất để tôi
tìm về và xóa đi bao mộng mị.
Người nhà quê dễ ăn, dễ ngủ. Ngoại trừ những ngày mưa ra đồng soi ếch, bắt cá rô, cá lóc, tôi
thường hay ra bờ sông cắm câu, nước ròng thì mò cua, bắt cá. “Thành quả” của những buổi như
thế là một giỏ đầy cá rô phi, cá bống cát và vài con tôm thẻ. Vậy mới thấy, sông quê luôn chứa
đựng sự hào phóng cho những ai siêng năng, chịu khó. Còn những ngày hè nóng nực, tôi xách
võng ra chỗ cây mắm to đùng ở mé sông, cột vào hai nhánh cây, rồi chìm vào giấc ngủ. Lá cây reo
xào xạc, cùng với những bông hoa li ti rơi xuống mặt sông, nhẹ nhàng như một bài thơ chậm nhịp.
Những ngày gió lên, thú vui của đám trẻ quê là kéo nhau đi thả diều. Một nhóm bên này bờ sông,
một nhóm bên kia bờ sông, nối nhau bởi chiếc cầu tre khúc khuỷu. Những cánh diều no gió chao
liệng giữa không trung, mang những ước mơ trẻ thơ chạy dài theo con sóng, với tiếng í ới gọi nhau
trên cuộc hành trình xa tít tắp. Trong thâm tâm mỗi con người, tình yêu quê hương đất nước luôn
thấp thoáng hình bóng của dòng sông thơ ấu:
“Trong tim ai cũng có một dòng sông riêng mình
Tim tôi luôn gắn bó với dòng sông tuổi thơ
Con sông tôi tắm mát, con sông tôi đã hát
Con sông cho tôi đậm một tình yêu nước non quê nhà”
(Trở về dòng sông tuổi thơ- Hoàng Hiệp)
Tôi xa quê học Đại học cũng đã gần 4 năm. Trong ngần ấy thời gian, quê hương tôi đã có nhiều
thay đổi tích cực, sẵn sàng bước vào đời sống mới: Đó là con đường trải nhựa hoặc đường bê
tông nối liền các xóm, các xã với nhau. Là những chiếc cầu xi măng kiên cố thay thế cho cầu
dừa, cầu tre thô sơ, gập ghềnh. Là sự xuất hiện ngày càng nhiều ngôi nhà tường khang trang, ấm
cúng... Duy chỉ có một điều không bao giờ đổi thay, đó là dòng sông quê vẫn cứ trôi lặng lẽ và luôn
đóng một vai trò quan trọng trong đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân.
Sau những tháng ngày học tập tại Trường ĐHCT, tôi đã học hỏi được nhiều điều quý giá như:
kiến thức chuyên môn, kỹ năng hoạt động Đoàn, công tác xã hội, hình thành cái nhìn biện chứng
trước các sự vật, hiện tượng diễn ra xung quanh mình... Và điều quan trọng nhất, tôi nhận ra giá trị
thực sự của đam mê và cống hiến. Đó không phải là hô vang và hứa hẹn, mà là không ngừng nỗ
lực học tập và lao động, góp phần làm cho đời sống cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn. Do đó, khi
bạn bè hỏi “Mục tiêu sau khi ra trường là gì?”, tôi không chần chừ mà tâm sự rằng, tôi sẽ thường
xuyên trở về quê hơn, bên gia đình, bên dòng sông hiền hòa, cũng như góp sức mình xây dựng
quê hương bằng những hành động đơn giản và thầm lặng nhất.
Chiều nay, trong khi ngồi đợi vào tiết học, bất chợt nhận ra cậu sinh viên bên cạnh tai mang
headphone, miệng hát lẩm nhẩm: “Ôi những con thuyền giấy, những năm tuổi thơ đã đi về đâu để
mình tôi nhớ nhung bây giờ”. Tôi mỉm cười, thầm nghĩ giữa nhịp sống sôi động này, đâu chỉ có riêng
tôi hoài niệm về dòng sông của tuổi thơ, nghĩ về dòng sông ấy cũng chính là đang nuôi dưỡng một
giá trị sống tốt đẹp!
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