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năm 2020 22

GÓC SINH VIÊN

Xuân yêu thương - Xuân tình nguyện 23
Trở lại khung trời huyền thoại CTU 24



1BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TIN NỔI BẬTTIN NỔI BẬT

Trường ĐHCT được QS xếp hạng 251-300 
trên thế giới về Nông-Lâm nghiệp

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Theo kết quả xếp hạng đại học thế giới theo 
lĩnh vực của QS (QS World University 
Rankings by Subject) năm 2020 công 

bố ngày 04/3, nhóm ngành Nông-Lâm nghiệp 
(Trồng trọt, Chăn nuôi, Đất đai, Thủy sản) của 
Trường ĐHCT được xếp hạng 1 tại Việt Nam và 
xếp trong nhóm hạng 251-300 thế giới. Đây là 
lần đầu tiên Việt Nam có đại diện trên bảng xếp 
hạng thế giới ở nhóm ngành này và thứ hạng 
nhóm ngành Nông-Lâm nghiệp của Trường 
ĐHCT là thứ hạng cao nhất trong các nhóm 
ngành của các trường đại học Việt Nam được 
QS xếp hạng năm 2020.

Được biết bảng xếp hạng đại học thế giới 
theo lĩnh vực của QS năm 2020 công bố thứ 
hạng của 1.368 viện trường từ 158 quốc gia và 
vùng lãnh thổ. Để có bảng xếp hạng này, nhóm 
chuyên gia QS đã phân tích hơn 22 triệu bài báo 
khoa học có tổng cộng gần 200 triệu trích dẫn 
trên phạm vi toàn cầu.

Bảng xếp hạng đánh giá thứ tự các trường 
đại học tốt nhất theo 48 nhóm ngành thuộc 5 
lĩnh vực gồm: Nghệ thuật và Nhân văn, Kỹ thuật 
và Công nghệ, Khoa học đời sống và Y Khoa, 
Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Quản 
trị.

Phương pháp xếp hạng dựa trên kết quả của 
4 chỉ báo là: (i) Danh tiếng học thuật, (ii) Danh 
tiếng tuyển dụng, (iii) Trích dẫn trên bài báo và 
(iv) Chỉ số H. Các trọng số ấn định cho 5 lĩnh vực 
của xếp hạng theo nhóm ngành của QS cũng 
rất khác nhau. Nhóm ngành Nông-Lâm nghiệp 
thuộc lĩnh vực Khoa học đời sống và Y Khoa 

có trọng số các chỉ báo 
lần lượt là: 40%, 10%, 
25%, 25%.

Việc có mặt trong 
bảng xếp hạng uy tín 
hàng đầu thế giới là 
niềm tự hào và vinh 
dự của Trường ĐHCT, 
một lần nữa khẳng 
định vị trí cũng như thế 
mạnh và chất lượng 
của Trường trong khu 
vực và trên thế giới. 

Bảng xếp hạng 
Đại học thế giới 

Quacquarelli Symonds (QS World University 
Rankings) là bảng xếp hạng thường niên về 
thứ hạng các trường đại học trên thế giới của 
tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds, Anh 
Quốc. Bên cạnh xếp hạng đại học thế giới, hàng 
năm, QS còn xếp hạng đại học theo khu vực, 
theo nhóm ngành, top 50 trường dưới 50 tuổi, 
thành phố lý tưởng dành cho sinh viên,…
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Lễ công bố và trao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn 
chức danh Phó giáo sư năm 2019, Quyết định bổ nhiệm 

chức danh Phó giáo sư năm 2020
Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Trên cơ sở việc công nhận 
đạt tiêu chuẩn chức danh 
GS và PGS năm 2019 

của Hội đồng Giáo sư Nhà 
nước, Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT đã ra Quyết định bổ 
nhiệm chức danh PGS cho 14 
nhà giáo. Ngày 17/01/2020, Lễ 
công bố và trao Quyết định công 
nhận đạt tiêu chuẩn chức danh 
PGS năm 2019, Quyết định bổ 
nhiệm chức danh PGS năm 
2020 được long trọng tổ chức.

Như vậy, cùng với 11 GS, 
Trường ĐHCT hiện có tổng số 
144 PGS. Đây là niềm tự hào 
của Trường ĐHCT, cũng là sự 
ghi nhận những nỗ lực đóng 
góp không ngừng của các nhà 
giáo trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của 
Nhà trường nói riêng và cả nước nói chung.

Trường ĐHCT ngày càng chứng tỏ sự lớn 
mạnh với việc hàng năm đều có một số lượng 
nhà giáo được công nhận đạt chuẩn và được 
bổ nhiệm chức danh GS, PGS. Đây là nguồn 
lực vô cùng quý giá của Trường ĐHCT để xây 
dựng Trường đạt chuẩn mực chất lượng quốc 
gia và quốc tế. 

Nhằm ghi nhận và tuyên dương sự nỗ lực, 
phấn đấu của 14 nhà giáo để được công nhận 
và bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư (PGS), 
Trường ĐHCT long trọng tổ chức buổi Lễ công 
bố và trao Quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn 
chức danh PGS năm 2019, Quyết định bổ nhiệm 
chức danh PGS năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Hà Thanh Toàn, 

Hiệu trưởng Trường ĐHCT trân trọng ghi nhận 
những nỗ lực phấn đấu bền bỉ của các tân PGS 
trong suốt thời gian qua, bênh cạnh sự hỗ trợ, 
động viên, thậm chí là sự hy sinh từ các gia đình 
và sự hỗ trợ từ các đơn vị để tạo nên khối “tài 
sản quý giá” của nhà trường. Gửi lời chúc mừng 
đến các tân PGS, GS.TS. Hà Thanh Toàn đồng 
thời gửi gắm nhiệm vụ chung cho các tân PGS 
là đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ. Mong rằng các tân PGS sư vừa 
được bổ nhiệm sẽ phát huy thật tốt năng lực 
của mình, có nhiều cống hiến và thực hiện vai 
trò đầu tàu trong mọi hoạt động của nhà trường, 
là tấm gương tốt cho các cán bộ trẻ của Trường 
noi theo, để cùng chung tay thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ chiến lược của nhà trường, đưa 
Trường ĐHCT phát triển lên tầm cao mới.

GS.TS. Hà Thanh Toàn trao Biểu trưng vinh danh của Ban vì sự tiến bộ  
phụ nữ Trường ĐHCT cho hai nữ nhà giáo được công nhận PGS năm 2019.
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Stt Họ và tên Ngành, chuyên ngành
1 Hồ Thanh Thâm Chăn nuôi
2 Phương Hoàng Yến Giáo dục học
3 Đặng Huỳnh Giao Hóa học
4 Nguyễn Hữu Đặng Kinh tế
5 Huỳnh Việt Khải Kinh tế
6 Phan Đình Khôi Kinh tế
7 Nguyễn Đắc Khoa Nông nghiệp
8 Nguyễn Xuân Lộc Nông nghiệp
9 Nguyễn Khởi Nghĩa Nông nghiệp

10 Võ Quốc Tuấn Nông nghiệp
11 Trần Minh Phú Thủy sản
12 Võ Văn Tài Toán học
13 Lê Thanh Tùng Toán học
14 Bùi Lê Anh Tuấn Xây dựng

Danh sách các nhà giáo của Trường ĐHCT được bổ nhiệm chức danh PGS 
năm 2020
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Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 09/01/2020, tại Hội trường Ban Giám hiệu, Nhà Điều hành, Hội đồng Trường ĐHCT nhiệm 
kỳ 2017-2022 tổ chức kỳ họp lần thứ 4. Có 20/25 thành viên Hội đồng trường dự họp, đạt tỷ lệ 80%. 
GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng, chủ trì phiên họp.

Tại kỳ họp lần thứ 4, các 
thành viên Hội đồng 
trường nhiệm kỳ 2017-

2022 đã tiến hành thảo luận và 
thông qua các nội dung chính 
như: điều chỉnh, bổ sung Quy 
định Chế độ làm việc đối với 
giảng viên Trường ĐHCT, Quy 
chế chi tiêu nội bộ của Trường; 
thông qua dự thảo Quy chế 
dân chủ cơ sở Trường ĐHCT. 
Hội đồng trường cũng thông 
qua tờ trình của Hiệu trưởng 
về chủ trương xây dựng Đề 
án tiếp nhận và chuyển đổi 
Trường Cao đẳng Sư phạm 

Long An thành một đơn vị mới 
của Trường ĐHCT tại tỉnh Long 
An; xác định chỉ tiêu tuyển sinh 
năm 2020; mở ngành Nuôi 
trồng thủy sản đào tạo bằng 
tiếng Anh và thông qua Kế 
hoạch hoạt động của Hội đồng 
trường năm 2020.

 Theo đó, một số định hướng 
công tác của Trường trong 
thời gian tới như: xây dựng 
kế hoạch, triển khai, nâng cao 
hiệu quả công tác quản trị nhà 
trường, trong đó hướng đến 
năm 2021 thực hiện hành 
chính điện tử; điều chỉnh, sắp 

xếp các đơn vị hướng đến tinh 
gọn bộ máy, đồng thời xây 
dựng và giám sát việc thực 
hiện tài chính, tài sản công phù 
hợp với quy định hiện hành 
trong năm 2020; xây dựng 
chiến lược truyền thông, nhận 
dạng và quảng bá thương hiệu 
Trường ĐHCT; xây dựng các 
quy chế, quy định tạo điều kiện 
thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ 
tự chủ; phấn đấu giữ vững vị 
trí xếp hạng nhà trường theo 
QS Ranking năm 2020 và cải 
thiện dần trong những năm tiếp 
theo. 

Phiên họp Hội đồng Trường ĐHCT 
nhiệm kỳ 2017-2022 lần thứ 4
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Phòng Công tác Chính trị

Khóa cao học 26 do Học viện ANND liên 
kết với Trường ĐHCT nhằm đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ có trình độ thạc sĩ cho lực 

lượng công an nhân dân các tỉnh, thành thuộc 
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. Ngày 06/01/2020, Lễ 
bế giảng khóa học đã diễn ra tại Trường ĐHCT. 

Khóa cao học 26 khu vực Tây Nam Bộ đã 
tuyển sinh và khai giảng vào tháng 01/2018, 
đây là khóa học thứ hai do Học viện ANND và 
Trường ĐHCT liên kết tổ chức đào tạo với số 
lượng 67 học viên (gồm 46 học viên chuyên 
ngành Quản lý Nhà nước về An ninh trật tự, 21 
học viên chuyên ngành Tội phạm học và Phòng 
ngừa tội phạm). Các học viên đến từ công an 

các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên 
Giang và Bạc Liêu. Sau hai năm học tập, với 
tinh thần học tập nghiêm túc của các học viên; 
sự tận tình của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản 
lý; sự quan tâm của lãnh đạo viện, trường, khóa 
học đã hoàn thành mục tiêu với kết quả 100% 
học viên đạt điểm trung bình từ loại khá trở lên 
và bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ. Đây là 
một trong những khóa học có tỷ 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 26 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 
một cách sáng tạo, có cơ sở khoa học.

Lễ Bế giảng khóa cao học 26 liên kết đào tạo 
giữa Học viện ANND và Trường ĐHCT

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu tại buổi lễ.
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GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT đại diện cho đơn vị liên kết đào tạo đã 
gửi lời chúc mừng đến 67 tân thạc sĩ khóa 26, 
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 khu vực Tây 
Nam Bộ. GS.TS. Hà Thanh Toàn Toàn khẳng 
định “Trường ĐHCT luôn hỗ trợ, hợp tác chặt 
chẽ với Học viện ANND trong quá trình đào tạo. 
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 và tin tưởng 
với sự bổ sung về kiến thức chuyên môn, sự 
nâng cao về trình độ lý luận và phương pháp 
nghiên cứu khoa học sẽ là nền tảng tốt để 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”.

Chụp ảnh lưu niệm với các học viên chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.
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Lễ trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2019-2020
Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 10/01/2020, Trường ĐHCT phối hợp cùng Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa Việt Nam 
(VNHELP) tổ chức Lễ Trao học bổng Nguyễn Trường Tộ, năm học 2019-2020.

Nhằm góp phần hỗ trợ, động viên, khích 
lệ các em sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn, có ý chí vươn lên trong học tập và 

rèn luyện, VNHELP đã trao 100 suất học bổng 
Nguyễn Trường Tộ năm học 2019-2020, mỗi 
suất trị giá 4.500.000 đồng cho sinh viên năm 
thứ nhất của Trường ĐHCT, ưu tiên sinh viên 
thuộc các nhóm ngành kỹ thuật-công nghệ. Đây 
là học bổng thường niên của Quỹ Y tế, Giáo dục 
và Văn hóa Việt Nam dành cho sinh viên các 
trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Nguồn 
học bổng này sẽ tiếp tục duy trì cho các em sinh 
viên trong ba năm học còn lại tại Trường ĐHCT 
nếu các em có kết quả học tập bằng hoặc tốt 
hơn năm trước.

Nguồn học bổng từ phía VNHELP đã góp 
phần rất quan trọng và thiết thực cùng với 
Trường ĐHCT chăm lo đời sống vật chất và tinh 
thần cho các em sinh viên, giúp các em giảm 
bớt nỗi lo về tài chính, tiếp thêm động lực để các 
em yên tâm, nỗ lực học tốt, vươn lên trong cuộc 
sống. Những món quà tuy nhỏ nhưng chứa 
đựng sự yêu thương, sẻ chia và nâng đỡ các 
em trên con đường học tập hướng đến tương 
lai tươi đẹp của mình. Mong rằng các em luôn 
ra sức học tập và rèn luyện thật tốt để xứng 
đáng với sự quan tâm đó và sau này khi thành 
đạt, các em cũng sẽ đóng góp lại, cùng chung 
tay hỗ trợ cho thế hệ tiếp theo.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hội thảo-Tọa đàm “Giải pháp ứng phó hạn, mặn cho cây 
trồng và vật nuôi vùng ĐBSCL”

Tạp chí Khoa học Trường ĐHC

Ngày 20/02/2020, Trường ĐHCT tổ chức Hội thảo-Tọa đàm “Giải pháp ứng phó hạn, mặn cho 
cây trồng và vật nuôi vùng ĐBSCL” với sự tham dự của hơn 300 đại biểu từ các viện, trường, sở, 
chi cục, trung tâm khuyến nông các tỉnh, thành trong vùng. 

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa 
học của Trường ĐHCT đã trình bày các 
nội dung: Xâm nhập mặn vùng ĐBSCL-

Thách thức và giải pháp; Giải pháp hạn chế 
ảnh hưởng của mặn cho cây trồng ở ĐBSCL; 
Quản lý đất canh tác trong điều kiện hạn, mặn; 
Canh tác cây trồng trong điều kiện hạn, mặn; 
Chăn nuôi và các giải pháp ứng phó hạn, mặn ở 
ĐBSCL; Ứng dụng mạng kiểm biến trong giám 
sát xâm nhập mặn.

Theo đó, các chuyên gia đã đánh giá tình 

hình hạn, mặn tại vùng ĐBSCL, từ đó đề xuất 
nhiều giải pháp ứng phó cho cây trồng và vật 
nuôi như: theo dõi thủy triểu để lấy nước ngọt, 
phòng ngừa vườn cây bị mặn bằng các biện 
pháp gia cố cống đập, đê bao và bờ bao ngăn 
mặn; trữ nước ngọt trong mương vườn; đo 
mặn; ngăn thất thoát nước, bên cạnh đó, khi 
vườn cây bị mặn cần làm giảm nhu cầu nước 
của cây (tỉa cành, bông, trái), hạn chế bốc thoát 
hơi nước (che phủ mặt đất), tăng khả năng chịu 
mặn (phun hormone) và cung cấp dinh dưỡng 
cho cây (bón phân hữu cơ). Đối với các biện 

Toàn cảnh Hội thảo tại  Hội trường 4, Nhà Điều hành, Trường ĐHCT.
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pháp ứng phó hạn, mặn trong chăn nuôi, các 
chuyên gia đề xuất chọn cây trồng thích ứng, 
bảo tồn và tận dụng hệ sinh thái rừng ngập mặn 
để chăn nuôi; lựa chọn những giống vật nuôi 
phù hợp với địa phương, thích ứng hạn, mặn; 
chọn mô hình chăn nuôi công nghiệp mới, mô 
hình chăn nuôi kết hợp thông minh, tạo nguồn 
thức ăn cho chăn nuôi hướng đến sản phẩm 
hữu cơ, an toàn, chất lượng và giảm khí thải,...

ĐBSCL là vùng sản xuất nông nghiệp trọng 
điểm của cả nước, tuy nhiên, trong những năm 
gần đây, diễn biến phức tạp của vấn đề hạn mặn 
đã ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất và chất 

lượng của nhiều giống cây trồng và vật nuôi. Từ 
cuối năm 2019, nhiều chuyên gia đã nhận định 
"ĐBSCL sắp đối mặt với mùa hạn, mặn đến sớm 
và nghiêm trọng hơn mọi năm” và thực tế đã cho 
thấy sự xâm nhập mặn trong hai tháng đầu năm 
2020 đã diễn ra gay gắt hơn so với mức trung 
bình nhiều năm trước. Do đó, Hội thảo-Tọa đàm 
“Giải pháp ứng phó hạn, mặn cho cây trồng và 
vật nuôi vùng ĐBSCL” mang ý nghĩa thiết thực 
nhằm chia sẻ thông tin nghiên cứu và tạo cơ hội 
trao đổi giữa nông dân, cơ quan quản lý và nhà 
khoa học về các giải pháp góp phần quan trọng 
vào việc chủ động đối phó với vấn đề hạn, mặn. 
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Lễ ký kết hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo 
cho Hệ thống sản xuất thông minh (AIMS), Đài Loan

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 17/01/2020, Trường ĐHCT tổ chức Lễ Ký kết hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ 
nhân tạo cho Hệ thống sản xuất thông minh (Artificial Intelligence for Intelligent Manufacturing 
System Research Center - AIMS), thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan. Tham dự lễ có đại 
diện Ban Giám hiệu và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Tại buổi lễ, GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời chào 
mừng nồng nhiệt đến đoàn công tác 

của AIMS, đồng thời giới thiệu thông tin tổng 
quan về Trường. Hiệu trưởng bày tỏ niềm vui 
mừng vì sự hợp tác đang trên đà phát triển giữa 
Trường ĐHCT và các đối tác Đài Loan. Theo đó, 
Trường đã ký 41 ghi nhớ và thỏa ước hợp tác 
với 31 trường đại học, công ty và tập đoàn công 
nghiệp Đài Loan. Về đào tạo, Trường có 45 cán 
bộ (23 tiến sĩ, 22 thạc sĩ) đã tốt nghiệp tại Đài 
Loan. Hiện tại, 27 cán bộ (25 nghiên cứu sinh, 

2 học viên cao học) đang học tập tại đây. Ngoài 
ra, mỗi năm, hàng trăm sinh viên của Trường 
tham gia các chương trình thực tập tại Đài Loan. 
Đặc biệt, nhờ sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục, Văn 
phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc, Trường đã cử 
các đoàn công tác đến thăm và làm việc với các 
trường đại học Đài Loan hằng năm. Hiệu trưởng 
tin rằng các chuyến thăm và trao đổi văn hóa lẫn 
nhau sẽ đóng góp cho sự phát triển bền vững 
giữa các đối tác Đài Loan với Trường ĐHCT nói 
riêng và vùng ĐBSCL nói chung.
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Đại diện lãnh đạo hai đơn vị, GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT và ông Chien 
Chen-Fu, Giám đốc AIMS đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy các đề tài, dự án nghiên 
cứu khoa học chung; tăng cường cơ hội giao lưu, học tập thông qua các hoạt động trao đổi cán 
bộ, giảng viên, sinh viên và nghiên cứu sinh; đào tạo sau đại học; tổ chức hội nghị, hội thảo; trao 
đổi tài liệu học thuật và giảng dạy,...

GS.TS. Hà Thanh Toàn cũng chia sẻ hợp tác quốc tế là hoạt động chiến lược quan trọng của 
Trường ĐHCT, với mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác với các viện, trường trên thế giới, 
đóng góp cho sự phát triển chung, Trường ĐHCT luôn chủ động trong tìm kiếm và thiết lập các 
mối quan hệ hợp tác. Thông qua việc ký kết hợp tác này, GS.TS. Hà Thanh Toàn mong muốn nhận 
được sự hỗ trợ mạnh mẽ của AIMS cũng như Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan trong mở rộng 
mối quan hệ hợp tác với các đối tác Đài Loan trong giáo dục đại học và thắt chặt mối liên kết bền 
vững giữa hai bên.
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Hội nghị Sơ kết 4 năm thực hiện Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật và 
Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 16/01/2020, Ban Quản lý Dự án ODA, Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị Sơ kết 4 năm 
thực hiện Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật và Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT nhằm cung cấp thông tin về 
Dự án, giải đáp những vướng mắc và định hướng hoạt động của Dự án trong thời gian tới. Tham 
dự Hội nghị có các thành viên Ban Giám hiệu, Ban Quản lý Dự án ODA; đại diện lãnh đạo các 
đơn vị trực thuộc, điều phối viên các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và môi trường.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu tổng quan về Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật, Dự án 
Nâng cấp Trường ĐHCT, báo cáo về tiến trình thực hiện Dự án và kế hoạch sắp tới. Trên 
cơ sở đó, hội nghị đã giải đáp những vướng mắc, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng 

góp cho định hướng hoạt động của Dự án giai đoạn tiếp theo.

Với mục tiêu hỗ trợ thực hiện Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT, Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật “Tăng 
cường năng lực Trường Đại học Cần Thơ thành trường xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản được 
triển khai thực hiện từ tháng 3 năm 2016. Các hợp phần chính của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật gồm: 
tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học, tăng cường năng lực đào tạo, tăng cường hỗ trợ kỹ 
thuật và quản lý hành chính trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu và đào tạo, trang thiết bị 
cấp thiết cho nghiên cứu và đào tạo. Sau 4 năm triển khai, Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật đã đạt được 
kết quả đầu ra chính như: 4 nghiên cứu chung kiểu mẫu được triển khai; 19 nghiên cứu ngắn 
hạn về vận hành và quản lý trang thiết bị phòng thí nghiệm tiên tiến; 16 học viên được đào tạo 
về quản lý; hơn 172 chuyên gia tham gia hỗ trợ ngắn hạn tại Trường ĐHCT; xây dựng 3 chương 
trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Anh.
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Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT được 
thực hiện với mục đích nâng cấp Trường 
ĐHCT thành trường đại học xuất sắc, được 
quốc tế công nhận trong lĩnh vực nông 
nghiệp, thủy sản, môi trường và các lĩnh 
vực liên quan, góp phần phát triển kinh tế - 
xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo 
vệ môi trường, gia tăng giá trị nông nghiệp 
và thủy sản ở vùng ĐBSCL. Dự án sử dụng 
nguồn vốn vay ODA của chính phủ Nhật 
Bản với tổng vốn trên 100 triệu USD và triển 
khai thực hiện từ tháng 7 năm 2015 đến 
tháng 12 năm 2022. Dự án bao gồm 5 hợp 
phần chính: (1) phát triển nguồn nhân lực, 

(2) thực hiện các dự án nghiên cứu khoa 
học, (3) phát triển cơ sở vật chất (4) đầu tư 
trang thiết bị và (5) dịch vụ tư vấn.

Những kết quả chính của Dự án đến thời 
điểm hiện tại như: 36 giảng viên học tiến sĩ 
tại Nhật Bản; 8 cán bộ theo học các chương 
trình thạc sĩ; 53 nghiên cứu ngắn hạn về 
phân tích thí nghiệm tiên tiến; 36 chương 
trình nghiên cứu được triển khai; thiết bị 
cho 24 phòng thí nghiệm hiện có được lắp 
đặt và vận hành; khởi công xây dựng Khu 
phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu 
(RLC), Phòng thí nghiệm công nghệ cao 
(ATL), Nhà lưới và Trại giống thủy sản.

PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Ban QUản lý Dự án 
ODA giới thiệu tổng quan về Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT.
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Lễ Mở thầu - Gói thầu “Kiểm toán dự án hoàn thành 
cho Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT”

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 14/01/2020, Ban Quản lý Dự án ODA, Trường ĐHCT đã tổ chức Lễ mở thầu - Gói thầu 
"Kiểm toán dự án hoàn thành cho Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT”. Tham dự lễ mở thầu có đại diện 
lãnh đạo các phòng ban chức năng của Trường; các thành viên trong Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định 
Gói thầu, các thành viên Ban QLDA ODA và đại diện các nhà thầu.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Quản lý Dự án ODA đã 
công bố các văn bản liên quan đến gói thầu. 
Sau khi kiểm tra tính nguyên vẹn của hồ sơ, Tổ 

chuyên gia tiến hành mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật và 
công bố các thông tin theo yêu cầu như số lượng hồ sơ 
bản chính, bản sao và các tài liệu kèm theo. Phần hồ 
sơ đề xuất tài chính được niêm phong lại và sẽ được 
mở sau khi có kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

Qua việc đánh giá các hồ sơ dự thầu, Tổ chuyên gia 
sẽ đề nghị lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của 
nhà trường, trên cơ sở đảm bảo tính cạnh tranh, công 
bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
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Hội thảo Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ 
cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ theo tinh thần Nghị 

quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị
Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 03/01/2020, tại Hội trường Ban Giám hiệu, Nhà Điều hành, Đảng ủy Trường ĐHCT phối 
hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội thảo Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao phục vụ cho sự phát triển của thành phố Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW của 
Bộ Chính trị. 

Ngày 17/02/2005, Bộ Chính trị (khóa IX) 
đã ban hành Nghị quyết số 45-NQ/TW 
“về xây dựng và phát triển thành phố Cần 

thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước”; đề ra những phương hướng, mục 
tiêu chiến lược và những giải pháp lớn đặc biệt 
quan trọng, mở ra cơ hội mới cho thành phố 
Cần Thơ. Trong đó, để thực hiện được mục tiêu 
xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở 
thành trung tâm giáo dục - đào tạo và khoa học 
- công nghệ, nhiệm vụ đề ra là “mở rộng quy 
mô, cơ cấu hợp lý và nâng cao chất lượng giáo 
dục - đào tạo một cách đồng bộ; chú trọng đào 
tạo nghề, đào tạo cao đẳng, đại học để đáp ứng 
yêu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao cho 
thành phố và các tỉnh trong vùng”.

Hội thảo Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao phục vụ cho sự phát triển của thành phố 
Cần Thơ theo tinh thần Nghị quyết 45-NQ/TW 
của Bộ Chính trị được tổ chức nhằm tổng kết 
15 năm thực hiện Nghị quyết. Tại Hội thảo, các 
đại biểu đã nghe 5 báo cáo tham luận của các 
trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP. Cần 
Thơ và tiến hành thảo luận các nội dung xoay 
quanh: vị trí vai trò của TP. Cần Thơ đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL, vai trò 
của các trường đại học, cao đẳng đối với đào 
tạo nguồn lực chất lượng cao đáp ứng CNH-
HĐH của TP. Cần Thơ, đánh giá của các trường 
đối với việc thực hiện Nghị quyết 45-NQ-TW và 
những kiến nghị, đề xuất định hướng cho những 
năm tiếp theo.
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Phòng Công tác Chính trị

Ngày 10/01/2020, tại Sân khấu Thanh niên, Ban chỉ đạo vận động HMTN Trường ĐHCT tổ chức Tổng 
kết phong trào HMTN năm 2019, tuyên dương các cá nhân có nhiều thành tích trong tổ chức, vận động 
HMTN năm 2019 và phát động Lễ hội Xuân hồng năm 2020 nhằm báo cáo kết quả phong trào HMTN năm 
2019 của Trường ĐHCT và định hướng hoạt động về phong trào hiến máu tình nguyện cho năm 2020.

Nhằm tuyên dương cho các cá nhân và tập thể 
có nhiều thành tích trong phong trào HMTN 
cấp Thành phố năm 2019, Ban Chấp hành 

Hội Chữ thập Đỏ TP. Cần Thơ ban hành Quyết định 
khen thưởng số 71/QĐ.CTĐ.CT khen thưởng cho 8 
cá nhân và 2 tập thể của Trường ĐHCT. Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT cũng quyết định khen thưởng 9 tập 
thể có nhiều thành tích trong phong trào HMTN tại 
Trường năm 2019 và trao thưởng cho các cá nhân 
tham gia hiến máu trên 3 lần trong năm qua.

Tại buổi tổng kết, Ban chỉ đạo vận động HMTN 
trường kêu gọi cán bộ, sinh viên toàn trường tiếp 
tục hưởng ứng phong trào HMTN năm 2020, đặc 
biệt là hưởng ứng Lễ hội Xuân hồng, bổ sung 
nguồn máu dự trữ trong dịp Tết Nguyên đán Canh 
Tý 2020. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo vận động 
HMTN và các đơn vị tiếp tục tuyên truyền để nâng 
cao nhận thức về hoạt động HMTN, đồng thời kêu 

gọi cán bộ và sinh viên tiếp tục hưởng ứng phong 
trào ý nghĩa này. 

Tổng kết phong trào hiến máu tình nguyện năm 2019

PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ 
đạo vận động HMTN Trường ĐHCT, tham gia hiến máu tình 
nguyện.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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Sinh hoạt truyền thống và tuyên dương 
“Sinh viên 5 tốt” các cấp và “Sao tháng 

giêng” năm 2019

Trao giấy chứng nhận cho sinh viên đạt danh hiệu “Sinh 
viên 5 tốt” cấp trường.

Phòng Công tác Chính trị

Ngày 09/01/2020, tại Hội trường 
Rùa, Ban Thư ký Hội Sinh viên 
Trường ĐHCT tổ chức chương 
trình Sinh hoạt truyền thống kỷ 
niệm 70 năm ngày học sinh - 
sinh viên và Hội Sinh viên Việt 
Nam (09/01/1950 - 09/01/2020), 
tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” 
các cấp, giải thưởng Sao Tháng 
Giêng năm 2019. 

Buổi sinh hoạt là dịp để toàn 
thể sinh viên cùng nhau ôn 
lại truyền thống hào hùng 

của những lớp thế hệ học sinh, 
sinh viên đi trước; đồng thời, 
đánh giá kết quả mà Hội Sinh viên 
Trường ĐHCT đã đạt được trong 
năm 2018-2019 và định hướng 
hoạt động Hội Sinh viên trong thời 
gian tới.
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Nổi bật là phong trào học tập, nghiên cứu khoa học thu hút đông đảo 
sinh viên tham gia. Cụ thể, năm học 2018-2019, trường có 246 đề tài 
nghiên cứu khoa học do sinh viên làm chủ nhiệm, với kinh phí hơn 3,3 
tỉ đồng. Riêng năm 2019, sinh viên đã tham gia 28 đợt hiến máu tình 
nguyện, thu được 4.032 đơn vị máu. Chiến dịch Mùa hè xanh thu hút hơn 
1.000 “chiến sĩ” tình nguyện tại 13 tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long, tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng.

Đội tuyển của ĐHCT tham gia Hội thao sinh viên thành phố Cần Thơ 
và đã đạt được những thành tích: Giải nhất Cầu lông đôi Nam, Giải nhì 
Bóng chuyền Nam, Giải ba Bóng đá Nữ, Giải ba Bóng chuyền Nữ, Giải ba 
Cầu lông đơn Nữ, Giải ba và giải khuyến khích Việt dã nội dung Nam. Với 
những kết quả như trên, đội đã đạt được giải Nhì toàn đoàn của Hội thao. 

Dịp này, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đã trao giấy chứng nhận và 
tuyên dương 431 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 07 “Sinh viên 5 tốt” cấp 
thành phố, 01 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và 01 sinh viên đạt Giải 
thưởng “Sao Tháng Giêng” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao 
tặng. 

Chúc cho phong trào học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam của 
Trường ĐHCT ngày càng lớn mạnh, đi vào chiều sâu và gặt hái được 
nhiều kết quả tốt đẹp.

Chị Trần Thị Thủy Tiên, Bí thư Đoàn trường tặng hoa chúc mừng sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 
5 tốt" cấp Trung ương và  sinh viên đạt Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”.



19BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HOẠT ĐỘNG KHÁC

Mừng kỷ niệm 70 ngày truyền thống Học sinh - Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam 
(09/01/1950 - 09/01/2020), Hội Sinh viên trường đã tổ chức chuỗi hoạt động kéo 
dài từ tháng 12/2019 đến tháng 01/2020. 

Bên cạnh Chương trình sinh hoạt truyền thống và tuyên dương 431 sinh viên đạt danh 
hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường, 7 sinh viên đạt cấp thành phố và 1 sinh viên đạt cấp 
trung ương, 1 sinh viên đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm học 2018-2019, Hội Sinh 
viên đã tổ chức Hội thi Hát các ca khúc truyền thống, Hội thi Chạy Việt dã công nhận danh 
hiệu sinh viên khỏe thu hút trên 2.000 lượt sinh viên tham gia các hoạt động, Ngày hội 
Sinh viên tại Hòa An với các hoạt động thi Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức xã hội, thi 
Dân vũ và Trò chơi lớn đã diễn ra tại khu Hòa An ngày 12/01, Lễ tuyên dương Cán bộ Hội 
có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện vào ngày 16/01/2020. Ngoài ra, Hội Sinh 
viên trường đã thành lập đội tham gia và đạt nhiều giải thưởng trong Hội thao sinh viên và 
Hội thi Tiếng hát học sinh - sinh viên cấp thành phố Cần Thơ lần thứ XIV.

Sôi nổi các hoạt động 
mừng kỷ niệm 70 năm

ngày truyền thống Học sinh – Sinh viên 
và Hội Sinh viên Việt Nam

Hội Sinh viên 
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Hội thi “Tiếng hát học sinh, sinh viên TP. 
Cần Thơ lần thứ XIV - năm 2020” được 
tổ chức với chủ đề “Tuổi trẻ Cần Thơ 

sắt son niềm tin với Đảng” từ ngày 04/01 đến 
08/01/2020. Hội thi quy định mỗi đơn vị xây dựng 
một chương trình dự thi với thời lượng từ 25-30 
phút, gồm các thể loại: đơn ca, song hoặc tam 
ca, tốp ca, ca múa và múa chính; mỗi chương 
trình dự thi phải có 04/05 thể loại như quy định, 
có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, 
đất nước, truyền thống dân tộc, thanh niên, con 
người Việt Nam, mang âm hưởng dân ca hoặc 
có nội dung về bản sắc các dân tộc anh em 
(Hoa, Chăm, Khmer, Tây Nguyên,...), ca ngợi 
mảnh đất, con người Cần Thơ. 

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 XIV; 
đây là hoạt động truyền thống của đoàn viên 
thanh niên TP. Cần Thơ vào dịp kỷ niệm Ngày 

truyền thống Học sinh, sinh viên (09/01) hàng 
năm. Với phần dự thi đầy tự tin và quyết tâm, 
chương trình gồm 5 tiết mục được dàn dựng 
công phu và tập luyện chu đáo, Đội Văn nghệ 
sinh viên Trường ĐHCT đã xuất sắc giành được 
1 giải Nhất (tiết mục Tam ca “Tiếng trống Pa-ra-
nưng”); 2 giải Nhì (tiết mục Tốp ca “Tuổi xuân 
dâng Đảng”, tiết mục Đơn ca “Tự nguyện”) và 2 
giải Ba (tiết mục Múa “Sức sống nơi đảo xa”, tiết 
mục Ca múa “Cần Thơ vào xuân”). Với kết quả 
này, Đội Văn nghệ Trường ĐHCT đã được xếp 
Hạng Nhì toàn đoàn. 

Hội thi góp phần xây dựng phong trào Văn 
hóa văn nghệ trong lực lượng học sinh, sinh 
viên TP. Cần Thơ ngày càng phát triển, qua đó, 
định hướng, giáo dục các giá trị truyền thống 
cho học sinh, sinh viên thông qua các ca khúc 
mang đậm truyền thống hào hùng, khí thế sục 
sôi lên đường cứu nước của bao thế hệ học 
sinh, sinh viên đi trước.

Trường ĐHCT đạt giải Nhì toàn đoàn:
Hội thi “Tiếng hát học sinh, sinh viên TP. Cần Thơ lần thứ XIV 
- năm 2020”

   Phòng Công tác Chính trị
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Trong không khí rộn ràng, náo nức đón Xuân Canh Tý, từ ngày 12-14/01/2020, Trường ĐHCT 
đã tổ chức đoàn gồm lãnh đạo, viên chức và sinh đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ 
đội biên giới Tây Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Trong buổi gặp gỡ ấm tình quân dân với các đơn vị Sư đoàn B330, Trung đoàn 1 và các đồn 
biên phòng tại An Giang, lãnh đạo Trường ĐHCT vui mừng chia sẻ về hoạt động của Trường, về 
những kết quả đạt được và định hướng hoạt động của Trường trong thời gian tới, đặc biệt, công 
tác giáo dục lòng yêu nước và tăng cường ý thức trách nhiệm của sinh viên trong công cuộc bảo 
vệ Tổ quốc. 

Lãnh đạo các đơn vị bộ 
đội cũng đã thân tình chia sẻ 
khái quát về tình hình thực 
hiện nhiệm vụ công tác của 
đơn vị, luôn giữ vững tinh 
thần sẵn sàng chiến đấu, 
quyết tâm bảo vệ vững chắc 
biên cương, góp phần giữ 
vững an ninh, độc lập của 
Tổ quốc. Trong chuyến giao 
lưu, Công đoàn và Đoàn 
Thanh niên trường đã gửi 
tặng phần quà cho Đồn Biên 
phòng Vĩnh Gia và Đoàn 
Thanh niên Sư đoàn 330 để 
hỗ trợ thực hiện công trình 
thanh niên tại đơn vị.

Đoàn Thanh niên

Chương trình 
“Nghĩa tình Biên giới”

Chúc Tết tại Sư đoàn 330.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất - dịch vụ năm 2019 
và kế hoạch hoạt động năm 2020

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 21/02/2020, Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ - Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị 
Tổng kết hoạt động sản xuất - dịch vụ năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. 

Hoạt động sản xuất - dịch vụ của Trường 
ĐHCT tiếp tục thực hiện với hai hình thức: 
đơn vị tự chủ tài chính và đơn vị phối hợp 

với Trung tâm Chuyển giao công nghệ và Dịch 
vụ. Trong đó, đơn vị tự chủ tài chính gồm 15 đơn 
vị, hoạt động với nhiều lĩnh vực như: đào tạo, sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ các ngành nghề điện 
tử, tin học, công nghệ, xây dựng, chuyển giao 
công nghệ, nông nghiệp, thủy sản, dạy nghề,…

Tại Hội nghị, đại diện Trung tâm Chuyển giao 
công nghệ và Dịch vụ đã báo cáo kết quả hoạt 
động sản xuất - dịch vụ giai đoạn 2017 - 2019 và 
kế hoạch hoạt động sản xuất - dịch vụ năm 2020, 
qua đó đánh giá những điều kiện thuận lợi và 
khó khăn trong hoạt động, đề xuất các giải pháp 
khắc phục và hạn chế, khó khăn góp phần nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị trong thời 
gian tới. Thông qua các báo cáo, các đại biểu 
tham gia Hội nghị đã tích cực trao đổi, thảo luận 
và đóng góp ý kiến. Lãnh đạo nhà trường đã 
ghi nhận các góp ý, xem xét và bổ sung vào kế 
hoạch hoạt động sản xuất - dịch vụ năm 2020.

Một số kiến nghị của các đơn vị được đưa ra 
để góp phần tăng doanh thu như: nâng cấp, sửa 

chữa các cửa hàng đã xuống cấp; lập quỹ hỗ 
trợ phát triển các sản phẩm nghiên cứu khoa 
học; xây dựng cơ sở dữ liệu các sản phẩm khoa 
học công nghệ có khả năng thương mại hóa của 
Trường; Ban Giám hiệu xem xét và phê duyệt 
Quy chế chi tiêu nội bộ mới và kế hoạch cải tạo 
cơ sở vật chất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
Trung tâm hoạt động trong năm 2020; cho phép 
Trung tâm giảng dạy và cấp chứng nhận tương 
đương các chứng chỉ nhằm tạo thêm điều kiện 
cho sinh viên hoàn thành điều kiện tốt nghiệp,…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS.TS. Hà 
Thanh Toàn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của 
hoạt động sản xuất - dịch vụ trong việc tạo nguồn 
thu cho nhà trường trên cơ sở sử dụng nguồn 
lực con người và cơ sở vật chất của Trường 
ĐHCT một cách hợp pháp và hiệu quả. Với sự 
thay đổi cơ chế mới-cơ chế tự chủ, Hiệu trưởng 
mong muốn sẽ có nhiều hoạt động mới và hiệu 
quả hơn trong thời gian tới để có thể phát huy 
tối đa nguồn lực của nhà trường, góp phần nâng 
cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất và dịch 
vụ, đóng góp cho sự phát triển và lớn mạnh của 
Trường ĐHCT.

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu tại Hội nghị.
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Hàng năm, mỗi dịp Xuân về cũng là thời 
điểm sinh viên của Trường háo hức tham 
gia hoạt động đón Tết cổ truyền và các 

hoạt động tình nguyện, sẻ chia những món quà, 
tình cảm với những gia đình có hoàn cảnh khó 
khăn. Tết Canh Tý 2020 vừa qua, các đơn vị trực 
thuộc Đoàn - Hội đã tổ chức nhiều Phiên chợ 
Xuân với các hội thi lưu giữ nét đẹp truyền thống 
của dân tộc như thi chưng mâm quả, viết Thư 
pháp, gói bánh tét,... cùng với các trò chơi dân 
gian ngày Tết. Bên cạnh hoạt động vui Xuân đón 
Tết, hoạt động “Xuân tình nguyện” cũng diễn ra 
sôi nổi với hơn 1.000 phần quà (tổng kinh phí hơn 
138 triệu đồng) được gửi tặng Mẹ Việt Nam anh 
hùng, gia đình chính sách, sinh viên khó khăn, trẻ 
em cơ nhỡ và gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở 
các tỉnh ĐBSCL. Ngoài ra, hưởng ứng hoạt động 
“Tết trồng cây” do Trung ương Đoàn phát động, 
sinh viên cũng tham gia hỗ trợ các địa phương 
trồng hơn 800 cây xanh và dọn dẹp cảnh quan 
trong khuôn viên Trường.

Các hoạt động Xuân đã góp phần bồi đắp thêm 
cho sinh viên tình yêu quê hương đất nước, yêu 
giá trị truyền thống của dân tộc và giúp sinh viên 
hoàn thiện nhân cách bản thân.

Đoàn Thanh niên 

Xuân yêu thương - Xuân tình nguyện

GÓC SINH VIÊN
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Ngày đầu năm 2020, xung quanh ký túc xá 
và những con đường quanh các khoa, 
viện của trường đông đúc, xôm tụ các 

bạn sinh viên, tôi ngồi làm bài tiểu luận triết học 
trong ký túc xá với ổ bánh mì căn-tin, sau khi đi 
dạo một vòng trường ngày đầu học kỳ mới. 

Tốt nghiệp đại học hơn một năm. Tôi tất tả 
chuẩn bị hồ sơ dự tuyển cao học ở một trường 
đại học lớn ở thành phố Hồ Chí Minh. Xa Cần 
Thơ, tạm biệt Ký túc xá B trường đại học và khi 
cánh cửa ký túc xá thời đại học của tôi khép 
lại vào tháng Bảy năm 2018, tôi xem như đây 
là lần cuối và sẽ không bao giờ được trở lại  

“khách sạn” ký túc xá này nữa. Tôi mất hết nửa 
năm thử thách với chương trình học và áp lực 
cao của chương trình thạc sĩ ở thành phố hoa 
lệ khi vừa phải mưu sinh trang trải cho việc 
học. Cùng với quy chế ngặt nghèo và nội dung 
kiến thức mênh mông, môi trường học tập chật 
hẹp khiến tôi không thể tìm được một “không 
gian sinh thái” như Đại học Cần Thơ, nơi mà 
tôi từng hết mình với bốn năm thanh xuân. 
Càng không thể có được khách sạn ký túc xá 
như thời đại học tươi đẹp, cuộc sống quán trọ, 
cơm lề đường và nạn kẹt xe kinh hoàng làm tôi 
liên tưởng mình như một cánh chim non lạc loài 
giữa mênh mông đại ngàn!

TRỞ LẠI KHUNG TRỜI HUYỀN THOẠI CTU
Nguyễn Khánh Duy, lớp cao học Văn học Việt Nam K26, Khoa KHXH&NV

GÓC SINH VIÊN
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Cũng một ngày 
đầu năm 2019, tôi ngồi dưới 
gốc cây Công viên Tao Đàn – Sài 
Gòn, nhìn dòng xe chạy cách băng ghế 
chỉ mấy mét, rồi nhìn chiếc xe đạp cũ phong 
sương mà tôi mua để làm phương tiện đi lại 
giữa Chợ Lớn và Quận 1 để đi học và đi dạy, 
tôi bồi hồi nhớ lại khung trời Đại học Cần Thơ 
huyền thoại từ đầu xuân đến cuối đông mà mấy 
năm đại học tôi từng tận hưởng và trải nghiệm. 
Tôi lướt facebook, thấy thầy cô, các bạn khóa 
sau đăng hình chụp và khoảnh khắc những 
cung đường xanh mát như mộng: con đường 
rợp bóng lá xanh dẫn vào Khoa Dự bị Dân tộc 
và Ký túc xá B, tán Kèn Hồng lãng mạn bên 
Khoa Sư phạm và cả cảnh công trường bờ kè 
bên sông đối diện Ký túc xá B tương lai sẽ rất 
đông đúc, hoa lệ, tôi bỗng nhớ bên Hội trường 
Rùa líu ríu tiếng chim ca hòa với tiếng sinh viên 
tập văn nghệ xôn xao dưới bóng cây cổ thụ của 
ngôi trường hơn nửa thế kỷ giữa đồng bằng,... 
Nhưng đối mặt với tôi là cảnh Sài Gòn chật ních 
người, nhiệt độ càng lúc càng nóng theo ánh 
nắng gay gắt ban ngày. Trở về phòng trọ chật 
chội với tiếng ồn ào từ mọi phía, lại phải luôn 
cảnh giác trông chừng xe cộ, tài sản có thể bị 
mất bất cứa lúc nào, tôi cảm thấy luyến tiếc và 
nhớ nhung khung trời Đại học Cần Thơ quay 
quắt!

Cuối năm 2019, căn bệnh K – Giáp của tôi tái 
phát. Bác sĩ khuyên nên tạm dừng việc học để 

điều trị, tôi đã không chần chừ chọn giải pháp 
bảo lưu và về Cần Thơ trị bệnh bởi chỉ hy vọng 
được về khung trời xưa, trùng phùng với bạn 
cũ trong những tháng ngày còn lại được sống 
trong kỷ niệm. “Không ai tắm hai lần trên một 
dòng sông”, một buổi sáng mùa thu, nhìn cảnh 
lá rơi trên con đường vào Ký túc xá B, nhìn lại 
quang cảnh trường đại học cũ, tôi thấy lòng 
mình bồi hồi như người con xa xứ và trở lại với 
quê cũ với biết bao kỷ niệm ùa về... và tôi quyết 
định không trở lại thành phố hoa lệ nữa, tôi nộp 
hồ sơ dự thi cao học để tiếp tục được sống, 
được học tập và tận hưởng không gian đã in 
sâu vào tâm tưởng mà tôi gọi là “huyền thoại” ở 
ngôi trường cũ mà tôi đã trót yêu thương. 

Giờ đây, một buổi sáng đầu năm mới, một 
năm chẵn tròn số mà người ta rất chú trọng đến 
khái niệm “4.0” và trí tuệ nhân tạo. Nhưng trong 
lòng tôi hiện tại chỉ cảm thấy thật hạnh phúc và 
may mắn khi trở lại cảnh cũ, được học và làm 
việc. Tự hào hơn khi lần nữa có cơ hội là hành 
viên của ngôi nhà Đại học Cần Thơ với một 
cương vị mới: học viên cao học Văn học Việt 
Nam. Chia sẻ những dòng tâm sự đầu năm này, 
tôi chỉ mong một năm nhiều cơ hội và thành 
công ở cả tôi và cả những thành viên trong ngôi 
nhà Đại học Cần Thơ. Tôi sẽ cố gắng học tập, 
nghiên cứu, mang hết tình yêu, năng lực, tri 
thức của mình cống hiến cho ngôi nhà chung 
của giáo dục đồng bằng.
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