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Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, Đường 3/2
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Trong niềm hân hoan của ngành giáo dục 
tưng bừng chào đón năm học mới; chào 
mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 
tinh thần phấn khởi, tự hào, phấn đấu không 
ngừng cho sự tiến bộ với lịch sử gần 55 năm 

xây dựng và phát triển, sáng ngày 19/9/2020, 
Trường ĐHCT long trọng tổ chức Lễ Khai giảng 
năm học 2020 - 2021.

Năm học qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn 
trước sự tác động của đại dịch Covid-19, nhưng 
nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của các cấp 
lãnh đạo, sự giúp đỡ của các cơ quan, ban 
ngành, sự ủng hộ của nhân dân vùng ĐBSCL, 
sự đoàn kết, nhiệt tình, tâm huyết của thầy cô 
giáo, VC-NLĐ và toàn thể sinh viên, Trường 
ĐHCT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 
học. Trong đó về công tác đào tạo, Trường đang 
đào tạo 99 ngành/chuyên ngành bậc đại học, 

48 ngành thạc sĩ và 19 ngành tiến sĩ với 42.635 
sinh viên, 1.989 học viên cao học và 291 nghiên 
cứu sinh. Song song đó, Trường cũng đã cung 
cấp một nguồn lao động lớn có trình độ cao cho 
xã hội, đặc biệt cho vùng ĐBSCL hơn 9.000 
cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ vừa mới tốt 

nghiệp.

Trường luôn chú 
trọng công tác tự 
đánh giá CTĐT, 
kiểm định chất lượng 
các CTĐT theo 
tiêu chuẩn của Bộ 
GD&ĐT và AUN-QA. 
Kết quả từ những nỗ 
lực đó, năm 2020, 
Trường ĐHCT được 
xếp hạng nhất tại Việt 
Nam và nhóm hạng 
251-300 trên thế 
giới ở lĩnh vực Nông 
nghiệp - Lâm nghiệp 
trong Bảng xếp hạng 
đại học thế giới theo 
lĩnh vực của QS.

Trường tiếp tục 
khẳng định năng lực 
NCKH qua việc thực 
hiện đa dạng các 

hoạt động khoa học và công nghệ. Hiện tại, 
Trường đang triển khai 599 đề tài NCKH các 
cấp với tổng kinh phí gần 105 tỷ đồng. Trong 
năm học qua, Trường cũng có 283 đề tài NCKH 
các cấp đã được nghiệm thu và đưa vào ứng 
dụng trong thực tế. Bên cạnh đó, Trường không 
ngừng thúc đẩy các hoạt động hợp tác với cơ 
quan, doanh nghiệp, địa phương tại các tỉnh 
thành vùng ĐBSCL; ký kết 36 hợp đồng nghiên 
cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ cho các 
doanh nghiệp và địa phương với doanh thu 
khoảng 27 tỷ đồng.

Trường ĐHCT khai giảng năm học 2020 - 2021
Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT đọc diễn văn khai giảng năm học mới.
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Trường luôn quan tâm và hỗ trợ VC-NLĐ 
tham gia trình bày báo cáo tại các sự kiện 
KH&CN trong và ngoài nước. Năm học qua, 
Trường có 1.178 bài báo được đăng trên tạp 

chí chuyên ngành và 196 bài báo được đăng tại 
các hội thảo, hội nghị, trong đó có 133 bài báo 
quốc tế thuộc danh mục ISI.

Do bị ảnh 
hưởng từ dịch 
bệnh, các hoạt 
động ở lĩnh vực 
hợp tác quốc tế 
đã gặp nhiều khó 
khăn, tuy nhiên, 
với sự nỗ lực 
chung, các hoạt 
động trao đổi sinh 
viên quốc tế, tiếp 
đón các đối tác 
quốc tế và triển 

khai các dự án hợp tác đã đạt được những 
thành công nhất định. Trường hiện có 24 dự án 
hợp tác quốc tế mới đang hoạt động với tổng 
kinh phí khoảng 53 tỷ đồng.

Với tổng số 1.815 VC-NLĐ, trong đó có 1.090 
giảng viên, Trường ĐHCT ngày càng chứng tỏ 
sự lớn mạnh khi hàng năm nhiều nhà giáo được 
công nhận đạt chuẩn và được bổ nhiệm chức 

danh GS, PGS. 
Năm qua, có 14 
nhà giáo được bổ 
nhiệm chức danh 
PGS, nâng tổng 
số GS và PGS của 
Trường lên 155 
cùng với đó là đội 
ngũ gồm 472 tiến 
sĩ và 750 thạc sĩ. 
Đây là nguồn lực 
vô cùng quý giá 
của Trường để xây 

NGUT, PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp, Viện Nghiên cứu và Phát 
triển Công nghệ sinh học nhận Huân chương lao động hạng Ba.

Đ/c Trần Việt Trường trao Cờ thi đua và Danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" cho Trường ĐHCT, đồng thời trao 
Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT cho 02 tập thể của Trường.
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dựng đơn vị đạt chuẩn mực chất lượng nước 
và quốc tế.

Trường cũng đã ban hành Quy chế tổ chức 
và hoạt động theo Luật sửa đổi bổ sung một 
số điều của Luật Giáo dục đại học, đây là 
nền tảng cho công tác quản lý và hoạt động 
của Trường bền vững trong những năm tiếp 
theo. Đặt biệt, sự thành công của Đại hội 
đại biểu Đảng bộ Trường ĐHCT lần thứ XII, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Hội nghị bầu thành 
viên Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng 
trường Trường ĐHCT, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
là cơ sở để hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ 
máy cũng như thực hiện tiến trình tự chủ của 
Trường.

Với các thành tích đạt được, Trường ĐHCT 
được công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” 
và đón nhận Cờ thi đua của Bộ GD&ĐT. Hai 
tập thể thuộc Trường là Khoa Khoa học Tự 
nhiên và Phòng Công tác Sinh viên cũng vinh 
dự nhận Cờ thi đua của Bộ vì đã có thành tích 

tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua 
“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 
2018 - 2019. 

Nhà giáo ưu tú, PGS.TS. Nguyễn Hữu 
Hiệp, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công 
nghệ sinh học vinh dự nhận Huân chương 
lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc 
trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm 
học 2013 - 2014 đến năm học 2017 - 2018. 
Tập thể Viện Nghiên cứu và Phát triển Công 
nghệ sinh học và 05 cá nhân nhận Bằng khen 
của Thủ tướng. Ngoài ra, tập thể Khoa Khoa 
học xã hội và Nhân văn nhận Bằng khen của 
Bộ trưởng và 07 cán bộ được công nhận 
danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ vì có thành 
tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2017 
- 2018 đến năm học 2018 - 2019.

Trường ĐHCT là trung tâm đào tạo, NCKH 
và chuyển giao công nghệ hàng đầu của quốc 
gia, đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào 
tạo nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân 

Đại diện các tập thể và cá nhận nhận Bằng khen của Thủ tướng, Bằng khen của Bộ và Danh hiệu Chiến sĩ 
thi đua cấp Bộ.
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tài và phát triển khoa học, phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của vùng và cả nước; là nhân tố 
động lực có ảnh hưởng quyết định cho sự phát 
triển của vùng ĐBSCL. Để tiếp tục thực hiện sứ 
mệnh và vai trò, Trường ĐHCT tập trung triển 
khai những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 
mới 2020 - 2021 như: nâng cao chất lượng giáo 
dục, điều chỉnh kịp thời CTĐT và đề cương chi 
tiết học phần, đổi mới phương pháp giảng dạy 
phù hợp với tình hình mới, đẩy mạnh kiểm định 
ngoài CTĐT; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, 
ứng dụng, chuyển giao KH&CN; tăng cường 
hợp tác quốc tế trong đào tạo, NCKH và công 
bố quốc tế; đẩy mạnh hoạt động giao lưu, khởi 
nghiệp sinh viên, trao đổi sinh viên; tập trung 
thực hiện tốt Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT 
và Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật; tinh gọn, hoàn thiện 
bộ máy tổ chức và nâng cao hiệu quả công tác 

quản trị nhà trường, tiếp tục thực hiện lộ trình 
tự chủ của Trường; đẩy mạnh phân cấp và thực 
hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn 
vị trực thuộc Trường.

Với thế mạnh là Trường đa ngành, đa lĩnh 
vực trong đó có nhiều ngành đã khẳng định 
được thương hiệu, chất lượng trong và ngoài 
nước, Trường ĐHCT cam kết luôn đồng hành 
với các tỉnh thành trong khu vực ĐBSCL để đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh 
NCKH và chuyển giao công nghệ, tư vấn về các 
kế hoạch và chiến lược phục vụ sự phát triển 
kinh tế - văn hóa - xã hội cho vùng. Với truyền 
thống đoàn kết và tâm huyết trong sự nghiệp 
trồng người, nhất định Trường ĐHCT sẽ vượt 
qua mọi khó khăn, thách thức trong bối cảnh 
hiện tại, tiếp tục đưa Nhà trường lên tầm cao 
mới.

30 sinh viên, đại diện cho 597 sinh viên đạt thành tích xuất sắc và giỏi trong năm học 2019 - 2020,  nhận giấy 
khen của Hiệu trưởng tại buổi lễ.



5BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TIN NỔI BẬT

Lễ Khai giảng Trường THPT Thực hành Sư phạm - ĐHCT 
năm học 2020 - 2021

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

 “Trường THPT Thực hành Sư phạm đã đang và sẽ là điểm đến đáng tin cậy bậc nhất về chất 
lượng giáo dục cấp trung học phổ thông, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long” GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu tại 
Lễ khai giảng năm học mới của Trường THPT Thực hành Sư phạm sáng ngày 05/9/2020.

Trường THPT Thực hành Sư phạm được 
thành lập ngày 12/10/2011, với mục đích 
trở thành một trường THPT kiểu mẫu, 

chất lượng cao ở thành phố Cần Thơ cũng như 
khu vực ĐBSCL và cả nước. Sau 09 
năm hoạt động, Trường THPT Thực 
hành Sư phạm đã từng bước khẳng 
định sự phát triển bền vững về chất 
lượng đào tạo, tạo được lòng tin 
trong cộng đồng.

 Năm 2019 là năm thứ hai nhà 
trường chuyển đổi hoạt động tài 
chính từ cơ chế bao cấp, phụ thuộc 
vào ngân sách sang cơ chế tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm với mô hình 
trường THPT chất lượng cao. Sau 
những khó khăn ban đầu, hoạt động 
của nhà trường đã dần đi vào ổn 
định. Năm học vừa qua, trong bối 
cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng 
của dịch bệnh, nhà trường vẫn duy 

trì sự ổn định về nề nếp, chất lượng dạy học và 
đạt được những thành tích nổi bật như: tuyển 
sinh đầu cấp được 214 học sinh với điểm chuẩn 
là 32,09; 100% học sinh khóa 6 đạt điểm tốt 

GS.TS. Hà Thanh Toàn trao giấy khen và phần thưởng cho 03 học sinh 
đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Trường THPT Thực 
hành Sư phạm năm học 2020 - 2021.

TIN NỔI BẬT
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nghiệp THPT với điểm trung bình 
các môn thi được xếp hạng cao 
nhất trong hệ thống các trường 
công lập ở thành phố Cần Thơ, 
80/155 học sinh đạt 26 điểm trở lên 
(tính 03 môn theo khối đăng ký xét 
tuyển đại học, chiếm tỷ lệ 51,16%); 
99,19% học sinh được xếp loại 
hạnh kiểm tốt.

 Năm học 2020 - 2021, Trường THPT Thực 
hành Sư phạm tiếp 
tục dấn bước 
vào một chặng 
đường mới với 
khí thế mạnh mẽ 
và niềm tin vững 
chắc. Trường 
THPT Thực hành 
Sư phạm - ĐHCT 
thực sự là trường 
duy nhất ở khu vực 
ĐBSCL đang từng 
bước vững chắc 
phát triển theo mô 
hình trường công 
lập chất lượng cao, 

tiếp cận đẳng cấp quốc tế; giữ vai trò quan trọng 
để đào tạo nên những công dân ưu tú cho vùng 
ĐBSCL và cả nước.

Cô Dương Thị Tuyền, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHCT trao học bổng của 
Công đoàn trường cho các em học sinh.

TIN NỔI BẬT

PGS.TS. Trần Văn Minh trao phần thưởng là 
một chuyến đi giao lưu quốc tế của Trường 
THPT Thực hành Sư phạm năm học 2020 - 
2021 cho em Nguyễn La Gia Hân, học sinh đạt 
điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 với  
46,7 điểm. 
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Đoàn Đại biểu Đảng bộ Trường ĐHCT dự Đại hội Đại 
biểu Đảng bộ TP. Cần Thơ lần thứ XIV

Đảng ủy Trường ĐHCT

Từ ngày 23 đến 25/9/2020, tại Hội trường Thành ủy thành phố Cần Thơ, Đại hội Đại biểu Đảng bộ 
thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra với sự tham gia của 347 đại biểu. 
Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Thành phố, được các tầng lớp nhân dân hết sức quan tâm. 
Đại hội đã tổng kết những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhận diện những tồn tại, hạn chế 
và xác định mục tiêu cũng như các bước đột phá cho thành phố trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Được bầu cử từ Đại 
hội Đại biểu Đảng bộ 
Trường ĐHCT lần thứ 

XII, Đoàn đại biểu Trường 
ĐHCT gồm 16 đồng chí, do 
Đ/c Nguyễn Thanh Phương, Bí 
thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng 
Trường, làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Đảng bộ 
Trường ĐHCT đã thực hiện các 
nội dung làm việc của đại hội 
với tinh thần nghiêm túc, tích 
cực. Đoàn cũng đã có một tham 
luận được Đ/c Nguyễn Thanh 
Phương trình bày tại đại hội với 
chủ đề: Xây dựng thành phố 

Cần Thơ thành trung tâm khoa 
học - công nghệ về nông nghiệp 
của quốc gia và khu vực. Đây là 
một trong những vấn đề được 
Thành phố quan tâm, nhằm 
phát huy thế mạnh, khẳng định 
vị thế thành phố Cần Thơ là 
trung tâm và là động lực cho sự 
phát triển của vùng ĐBSCL.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại 
biểu dự Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng. 
Đoàn đại biểu gồm 18 đồng chí, 
trong đó có 17 đại biểu chính 
thức và 01 đại biểu dự khuyết. 
Đ/c Nguyễn Thanh Phương 

(Đảng bộ Trường ĐHCT) được 
bầu là đại biểu chính thức tham 
dự Đại hội.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ 
thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 
2020 - 2025 đã thành công 
tốt đẹp. Đảng viên, VC-NLĐ 
và sinh viên Trường ĐHCT tin 
tưởng vào sự lãnh đạo của Ban 
Chấp hành Đảng bộ Thành phố, 
cùng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm 
vụ chính trị của nhà trường, 
góp phần vào sự phát triển của 
thành phố Cần Thơ nói riêng, 
sự phát triển của vùng ĐBSCL 
và cả nước nói chung.

Đoàn đại biểu Trường ĐHCT tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV.
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Hội nghị bầu thành viên, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHCT 
nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 13/8/2020, Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường Trường ĐHCT 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. Théo Đề án thành lập Hội đồng trường Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2020 - 2025 
có 25 thành viên với cơ cấu gồm 17 thành viên trong Trường, chiếm tỷ lệ 68% và 08 thành viên 
ngoài Trường, chiếm tỷ lệ 32%.

Bên cạnh 04 thành viên đương nhiên là Bí 
thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công 
đoàn, Đại diện Ban Chấp hành Đoàn 

Thanh niên là người học và 01 thành viên do Bộ 
Giáo dục và Đào tạo giới thiệu, số lượng thành 
viên Hội đồng trường do Hội nghị đại biểu công 
chức, viên chức và người lao động bầu là 20 
người, trong đó, 07 thành viên đại diện cho cộng 
đồng xã hội (các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà 
giáo dục, nhà văn hóa, nhà khoa học, doanh 
nhân, cựu sinh viên, đại diện đơn vị sử dụng lao 

động); 13 thành viên đại diện cho giảng viên và 
người lao động trong Trường.

 Quy trình bỏ phiếu bầu diễn ra công khai, 
minh bạch, dân chủ. Sau khi có kết quả bầu 
thành viên, Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 
2025 đã họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch vào 
ngày 14/8/2020. GS.TS. Nguyễn Thanh Phương 
được toàn thể thành viên Hội đồng tín nhiệm bầu 
giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường 
ĐHCT nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Danh sách thành viên Hội đồng trường Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành viên đương nhiên
1. GS.TS. Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Hội đồng trường
2. GS.TS. Hà Thanh Toàn - Hiệu trưởng
3. ThS. Dương Thị Tuyền - Chủ tịch Công đoàn trường
4. HVCH. Trần Thị Thủy Tiên - Bí thư Đoàn Thanh niên trường
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Hội nghị bầu thành viên 
và Chủ tịch Hội đồng trường 
Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2020 - 
2025 đã diễn ra thành công tốt 
đẹp. Hai mươi lăm thành viên là 
những cá nhân ưu tú, tâm huyết, 
đại diện cho tập thể CCVC-NLĐ 
trong trường và cộng đồng xã 
hội sẽ tích cực phát huy vai trò, 
năng lực và đưa ra những định 
hướng, chiến lược mới phù hợp, 
đóng góp quan trọng cho sự 
phát triển của nhà trường trong 
tương lai.

Thành viên đại diện Khối quản lý, viên chức và người lao động
5. PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng
6. ThS. Nguyễn Văn Duyệt, Trưởng Phòng Tài chính
7. ThS. Nguyễn Minh Trí, Trưởng Phòng Đào tạo
8. TS. Lê Thanh Sơn, Thư ký Hội đồng trường
Thành viên đại diện Khối giảng viên
9. TS. Lê Thị Nguyệt Châu - Trưởng Khoa Luật
10. PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải - Phó trưởng Khoa Kinh tế
11. TS. Huỳnh Anh Huy - Trưởng Khoa Sư phạm
12. PGS.TS. Trịnh Quốc Lập - Trưởng Khoa Ngoại ngữ
13. PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn - Trưởng Khoa Công nghệ
14. PGS.TS. Trương Quốc Phú - Trưởng Khoa Thủy sản
15. TS. Trương Minh Thái - Trưởng Bộ môn, Khoa CNTT&TT
16. PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung - Viện trưởng Viện NC Biến đổi khí hậu
17. PGS.TS. Lê Văn Vàng - Trưởng Khoa Nông nghiệp
Thành viên ngoài trường đại diện các nhà quản lý, doanh nghiệp, cựu sinh viên
18. TS. Trần Văn Đạt - Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ GD&ĐT
19. Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ
20. Ông Đồng Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Hậu Giang
21. Bà Trần Hồng Thắm - Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Cần Thơ
22. Ông Nguyễn Đức Hiền - Tổng Giám đốc Cty Vemedim
23. Ông Đoàn Đình Duy Khương - Tổng Giám đốc Cty CP Dược Hậu Giang
24. Ông Lê Thanh Phương - Chủ tịch HĐQT Cty CP Chăn nuôi gia cầm Vietswan
25. Ông Văn Tiến Thanh - Tổng Giám đốc Cty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau

Các đại biểu bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng trường.
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Lễ Trao bằng Thạc sĩ Quốc tế ngành 
Nuôi trồng thủy sản - Khóa III

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 15/9/2020, Trường ĐHCT long trọng tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành Nuôi 
trồng thủy sản - khóa III. Đây là một trong những chương trình đào tạo thạc sĩ quốc tế đầu tiên của 
Trường ĐHCT.

Chương trình đào tạo thạc sĩ quốc tế ngành 
Nuôi trồng thủy sản được khai giảng vào 
năm 2016 dưới sự hỗ trợ tài chính của 

chương trình VLIR-OUS. Từ khóa học thứ hai, 
Trường ĐHCT đã dành thêm 05 suất học bổng 
nhằm tăng cơ hội học tập cho học viên. Đây là 
chương trình đào tạo đặc biệt với mô hình giảng 
dạy mới chưa từng có tại Trường ĐHCT cũng 
như trong nước. Sự hợp tác và đóng góp của 
các viện, trường trong và ngoài nước đã làm 
cho chương trình đào tạo trở nên đặc biệt nhằm 
mang lại lợi ích cao nhất cho người học.

Khóa học 2018 - 2020 là khóa học thứ ba 
của chương trình này với số lượng 16 học 
viên đến từ 10 quốc gia gồm: Kenya (2), Lào 
(1), Malawi (1), Myanmar (2), Nepal (2), Pháp 

(1), Philippines (1), 
Tanzania (1), Trung 
Quốc (1), Uganda 
(1) và Việt Nam (3). 
Trong thời gian đào 
tạo hai năm, các 
học viên đã hoàn 
thành 24 học phần 
(tương ứng 65 tín 
chỉ). Hầu hết các 
học phần được 
đồng giảng dạy bởi 
các giáo sư, cán 
bộ giảng dạy của 
Trường ĐHCT và 
các trường đối tác. 
Học viên trải qua 
quá trình thực tập 
vào cuối năm nhất 
tại các địa điểm, 

công ty của các trường. Ngoài ra, các chuyến 
đi thực địa cũng được tổ chức cho các học viên 
đến tham quan các trại sản xuất cá giống, các 
trang trại nuôi cá và nuôi tôm,…  Vào học kỳ 
cuối, sau khi lựa chọn và xây dựng thành công 
đề tài, học viên tiến hành thực hiện và bảo vệ 
luận văn.

 Theo kết quả tổng kết, 13/16 học viên đã 
hoàn thành khóa học với tỷ lệ 81,25%, trong đó, 
có hai học viên nhận giấy khen của Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT vì có thành tích xuất sắc trong 
học tập và nghiên cứu.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã nhiệt liệt chúc 
mừng các tân thạc sĩ đã hoàn thành tốt khóa 

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng và PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng, 
khen thưởng cho tân thạc sĩ Wilson Sawasawa và Fridah Gacheri Mutea vì đã có thành 
tích xuất sắc trong học tập.
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học và bày tỏ niềm vui mừng khi tiếp nhận và 
đào tạo sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, đặc 
biệt là sinh viên đến từ các quốc gia có thế mạnh 
về ngành nuôi trồng thủy sản. 

Nhân dịp này, GS.TS. Hà Thanh Toàn đã gửi 
lời cảm ơn đến chương trình VLIR-UOS đã hỗ 
trợ tài chính để hình thành và phát triển chương 
trình đào tạo này, đến tất cả các giáo sư, cán bộ 
từ các đối tác của Mạng lưới VLIR bao gồm Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học 
Huế, Trường Đại học Nha Trang, Viện Nghiên 
cứu Nuôi trồng thủy sản 2 và đặc biệt là Trường 
Đại học Ghent, Bỉ đã tham gia giảng dạy và đóng 

góp cho thành công 
của chương trình.

Hiệu trưởng tin rằng 
các tân thạc sĩ đã đạt 
được những kiến thức 
và kỹ thuật quan trọng 
ứng dụng vào thực tế 
để phát triển ngành 
nuôi trồng thủy sản tại 
quê hương, góp phần 
phát triển đất nước. 
Hiệu trưởng mong 
muốn rằng các tân 
thạc sĩ sẽ tiếp tục giữ 
liên lạc với trường qua 

mạng lưới hoạt động cựu học viên và là đầu 
mối gắn kết giữa hoạt động đào tạo, nghiên cứu 
khoa học của nhà trường với thực tiễn. Trường 
ĐHCT luôn sẵn sàng chào đón các tân thạc sĩ 
trở lại học tập, nghiên cứu ở bậc cao hơn và 
phát triển các hoạt động hợp tác trong tương lai. 

Với nền tảng vững chắc cho sự phát triển, tin 
rằng chương trình đào tạo thạc sĩ quốc tế ngành 
Nuôi trồng thủy sản của Trường ĐHCT sẽ ngày 
càng lan rộng, tạo dấu ấn ngày càng mạnh mẽ 
trong đào tạo bậc sau đại học của nhà trường 
trong mắt bạn bè quốc tế. 

Ảnh lưu niệm của các tân thạc sĩ cùng các giáo sư, cán bộ giảng dạy.
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Hội nghị “Cải tiến phương pháp giảng dạy 
trên cơ sở phản hồi từ người học”

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Trong hai ngày 14 và 28/8/2020, Khoa 
Công Nghệ và Khoa Kinh tế, Trường 
ĐHCT lần lượt tổ chức Hội nghị “Cải tiến 

phương pháp giảng dạy trên cơ sở phản hồi 
từ người học” của khối ngành Kỹ thuật - Công 
nghệ và khối ngành xã hội. 

Dựa trên hoạt động lấy ý kiến phản hồi từ 
người học về hoạt động giảng dạy của giảng 
viên, Hội nghị “Cải tiến phương pháp giảng dạy 
trên cơ sở phản hồi từ người học” nhằm tạo điều 
kiện cho giảng viên có cơ hội trao đổi những 
vấn đề liên quan đến đào tạo, tạo kênh thông 
tin giúp giảng viên điều chỉnh hoạt động giảng 
dạy, nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng 
viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo, từ 
đó nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của xã hội.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả khảo sát 
ý kiến phản hồi của sinh viên về phương pháp 
dạy học, từ đó đưa ra những đề xuất cải thiện 
thực trạng giảng dạy. Theo kết quả khảo sát 
trong 03 năm học (2017 - 2020) đối với sinh viên 
khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ (gồm 03 khoa: 
Công nghệ, Công nghệ thông tin và truyền 

thông, Môi trường và tài nguyên thiên nhiên), 
đa số sinh viên (trên 92%) hài lòng về phương 
pháp dạy học/hoạt động giảng dạy của giảng 
viên, hơn 90% sinh viên có ý kiến hài lòng cho 
từng câu hỏi khảo sát. Từ những ý kiến đóng 
góp cho hoạt động giảng dạy, một số đề xuất 
được đưa ra như: tăng cường kiến thức thực tế 
và thực hành; rà soát điều chỉnh nội dung trùng 
lặp; hướng dẫn học tập cụ thể và chi tiết hơn; 
áp dụng phương pháp dạy học thúc đẩy việc tự 
học; đảm bảo sử dụng đúng phương pháp giảng 
dạy, nguồn tài liệu,…đã được công bố; rà soát, 
giải thích và đảm bảo sự rõ ràng, thống nhất về 
phương pháp giảng dạy, sự “khớp nhau” giữa 
mục tiêu giáo dục, phương pháp giảng dạy và 
phương pháp đánh giá; xây dựng triết lý/mục 
tiêu giáo dục rõ ràng theo quy định; tăng cường 
hoạt động phát triển kỹ năng diễn đạt, truyền 
thụ kiến thức cho giảng viên; giám sát sự đáp 
ứng yêu cầu đối với phương pháp dạy học của 
các khoa/bộ môn khác tham gia đào tạo; biên 
soạn và phát hành sổ tay đảm bảo chất lượng 
về phương pháp dạy học theo khối ngành/đơn 
vị đào tạo,...

 Bên cạnh đó, đại biểu đã nghe trình bày về 
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phương pháp dạy học tích cực bậc đại học, 
một trong số những phương pháp thu hút sự 
quan tâm của đại biểu là mô hình lớp học đảo 
ngược (flipped learning). Mô hình chuyển đổi 
hoàn toàn từ lớp học truyền thống sang lớp học 
hiện đại, bài giảng của giáo viên được chuyển 
tải để người học nghiên cứu trước khi tới lớp, 
do vậy thời gian cho các hoạt động tích cực của 
người học được nhiều hơn. Mô hình này đã 
được giảng viên của Trường thực nghiệm trong 
05 năm qua và nhận được những phản hồi tích 
cực cả về kiến thức thu nhận được, kỹ năng làm 
việc và thái độ của người học. Tại Hội nghị, các 
đại biểu cũng được hướng dẫn cách ghi video 
bài giảng tối ưu cho việc tự học và phương 

pháp dạy nhóm theo quy trình Scrum 
nhằm giúp sinh viên tăng cường sự 
chuẩn bị, học tập tích cực, tự học và 
hợp tác, kỹ năng lập trình, đồng thời 
cung cấp cho giảng viên một phương 
tiện để quản lý lớp học.

Trong nhiều năm qua, Trường đã tổ 
chức cho sinh viên đánh giá bài giảng 
của giảng viên và hoạt động này đã 
đem lại hiệu quả tích cực. Trên cơ sở 
lấy ý kiến phản hồi từ người học, các 
đơn vị giảng dạy đã có những điều 
chỉnh, đổi mới trong nội dung chương 
trình đào tạo cũng như phương pháp 

dạy học của giảng viên. Tại Hội nghị 
lần này, các đơn vị đào tạo của Trường tiếp tục 
ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các đơn vị 
sử dụng lao động, sinh viên, học viên cao học 
và nghiên cứu sinh về nội dung và phương pháp 
dạy học của giảng viên; tài liệu, phương tiện, cơ 
sở vật chất phục vụ giảng dạy; phương pháp 
đánh giá và quá trình kiểm tra, đánh giá kết quả 
học tập,... Đây sẽ là nguồn thông tin quan trọng 
cho các đơn vị đào tạo làm cơ sở định hướng 
cho những điều chỉnh, bổ sung, đổi mới chương 
trình đào tạo cũng như phương pháp dạy học 
đáp ứng yêu cầu phát triển năng lực cho người 
học cũng như đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của 
người sử dụng lao động.

Đại diện các Bộ môn Khoa Kinh tế báo cáo về cải tiến PPGD.
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189 học sinh Khoa Dự bị Dân tộc trúng tuyển đại học 
khóa 46 của Trường ĐHCT

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 28/8/2020, Khoa Dự bị Dân tộc - Trường ĐHCT tổ chức Lễ tổng kết công tác đào tạo dự bị 
đại học năm học 2019 - 2020. 

Thực hiện Quy Chế tuyển sinh của Bộ 
GD&ĐT trong ưu tiên tuyển sinh và 
thực hiện Nghị quyết 30a/2008/NQ-

CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ 
giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 
huyện nghèo trong cả nước, trong đó có 22 
huyện nghèo thuộc khu vực Tây Nam bộ, 
Khoa Dự bị Dân tộc - Trường ĐHCT đã tổ 
chức đào tạo hệ xét tuyển thẳng từ năm học 
2013 - 2014. Qua 07 năm, Khoa đã đào tạo 
được khoảng 2.500 học sinh thuộc diện này. 
Theo đó, trong năm học 2019 - 2020, Khoa 
Dự bị Dân tộc đã tiếp nhận, tổ chức giảng 
dạy cho 212 học sinh hệ xét tuyển thẳng, 
trong đó, có 145 học sinh khối tự nhiên, 67 
học sinh khối xã hội.

Qua một năm được học tập và rèn luyện tại 
Khoa, các em học sinh được củng cố lại một 
cách có hệ thống những kiến thức cơ bản của 
chương trình trung học phổ thông và rèn luyện 
phương pháp tư duy, giúp cho các em có đủ 
năng lực để học tốt các môn học ở trình độ đại 
học. Kết quả, có 189/212 em trúng tuyển đại học 
chính quy, đạt tỷ lệ 91,3%. Tại buổi lễ, có 06 học 
sinh được nhận giấy khen của Hiệu trưởng vì 
đã đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; 
03 tập thể và 04 cá nhân được Ban Chấp hành 
Đoàn trường khen thưởng vì đã có thành tích 
trong công tác đoàn và phong trào thanh niên.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Trung 
Tính, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã gửi 
lời chúc mừng đến 189 học sinh của Khoa Dự 
bị Dân tộc chính thức trở thành tân sinh viên 
K46 của Trường ĐHCT. Phó Hiệu trưởng chia 
sẻ mặc dù đa số các em đều có hoàn cảnh khó 
khăn và thuộc các tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng 
dân tộc thiểu số nhưng các em đã nỗ lực học 

tập, rèn luyện, chăm ngoan, chịu khó và tích 
cực tham gia các phong trào. Sự thành công 
bước đầu này sẽ mở ra một chặng đường mới 
dài hơn, nhiều thử thách hơn cho các em ở phía 
trước, tuy nhiên, cơ hội tiếp xúc sớm với môi 
trường đại học sẽ là nền tảng để các em thêm 
tự tin học tập tốt. Phó Hiệu trưởng mong muốn 
các em trau dồi, phát triển kỹ năng ngoại ngữ, 
tin học, đặc biệt là kỹ năng sống và phải nỗ lực 
nhiều hơn nữa để khẳng định mình.

Năm học 2019 - 2020, Khoa Dự bị Dân tộc đã 
thực hiện tốt và đầy đủ các nhiệm vụ theo sự chỉ 
đạo của lãnh đạo nhà trường và phương hướng 
nhiệm vụ năm học đã đề ra. Với sự quan tâm 
sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và sự phối 
hợp có hiệu quả từ các đơn vị trong Trường, 
cùng với sự phấn đấu của toàn thể VC-NLĐ, 
Khoa Dự bị Dân tộc sẽ đạt được thành tích cao 
hơn nữa trong thời gian tới, đáp ứng nhu cầu 
đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ 
thuật cho các tỉnh miền núi, biên giới, hải đảo, 
vùng sâu, vùng xa và người dân tộc thiểu số.

PGS.TS. Trần Trung Tính trao giấy khen cho các học sinh có thành 
tích học tập tốt.
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Lễ Khánh thành Phòng thí nghiệm SMC Automation
Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Sáng ngày 19/9/2020, Trường ĐHCT phối hợp cùng Tập đoàn SMC Việt Nam tổ chức Lễ Khánh 
thành Phòng thí nghiệm SMC Automation đặt tại Khoa Công nghệ của Trường. 

Nhật Bản là đối tác chiến lược toàn diện 
của Việt Nam. Nhiều dự án của Nhật Bản 
đã và đang được triển khai hiệu quả tại 

nước ta, trong đó có Trường ĐHCT. Các dự án 
tiêu biểu như dây chuyền chế biến sản phẩm 
từ phụ phẩm nông nghiệp (tổng kinh phí dự án 
250 ngàn USD), hoạt động về phát triển máy 
phục vụ nông nghiệp của Viện Nghiên cứu Yan-
mar với văn phòng đặt tại Nhà điều hành của 
Trường, gần đây là dự án “Nâng cấp Trường Đại 
học Cần Thơ” bằng nguồn vốn vay từ Chính phủ 
Nhật Bản với tổng kinh phí 105,9 triệu USD với 
mục tiêu nâng cấp Trường ĐHCT thành trường 
đại học xuất sắc, đạt chuẩn mực quốc tế. Các 
dự án này không những giúp Trường ĐHCT có 
thêm cơ sở vật chất, phát triển nguồn lực đội 
ngũ cán bộ, mà còn góp phần nâng cao chất 
lượng đào tạo của nhà trường, đáp ứng nhu cầu 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Khoa Công nghệ là khoa có số lượng sinh 
viên đông nhất của Trường với khoảng 7.500 
sinh viên, do đó nhu cầu về trang thiết bị kỹ 
thuật hiện đại là rất lớn, đặc biệt trong lĩnh vực 
khí nén và điều khiển tự động sử dụng khí nén. 
Là một trong những tập đoàn lớn trên thế giới 
về lĩnh vực này, sự tài trợ trang thiết bị hiện đại 
từ Tập đoàn SMC sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 
sinh viên và giảng viên của Trường ĐHCT trong 
học tập và nghiên cứu khoa học, cũng như trao 
dồi kiến thức và kinh nghiệm với các đối tác 
của SMC tại khu vực ĐBSCL. Hiệu trưởng bày 
tỏ niềm vui mừng khi Phòng thí nghiệm SMC 
Automation được đưa vào sử dụng tại Trường 
ĐHCT, được Bộ môn Tự động hóa, Khoa Công 
nghệ trực tiếp quản lý và vận hành. Hiệu trưởng 
cam kết các trang thiết bị được tài trợ từ Tập 
đoàn SMC Nhật Bản sẽ được khai thác một 
cách hiệu quả nhất trong hoạt động đào tạo và 
nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Lễ Khánh thành Phòng thí nghiệm SMC Automation diễn ra tại Hội trường Khoa Công nghệ.
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Lễ Khai trương Trung tâm Giải pháp Tự động hóa (FASC)
Tạp chí khoa học Trường ĐHCT

Ngày 16/7/2020, Trường ĐHCT phối hợp 
cùng Công ty Mitsubishi Electric Việt Nam tổ 
chức Lễ khai trương Trung tâm Giải pháp Tự 
động hóa (Factory Automation Solution Center 
- FASC) đặt tại Khoa Công nghệ của Trường. 

Hướng tới giai đoạn mới hoạt động hợp 
tác chặt chẽ và bền vững, Trường ĐHCT 
cùng với Công ty Mitsubishi Electric 

Việt Nam tìm kiếm, nghiên cứu các giải pháp 
tự động hóa giải quyết các vấn đề của ĐBSCL, 
trong đó có tự động hóa để nâng cao hiệu 
suất, chất lượng, sự an toàn và sự bền vững 
của các quá trình sản xuất trong các lĩnh vực 
quan trọng của đồng bằng là nông nghiệp, thủy 
sản, môi trường và năng lượng. Trung tâm Giải 
pháp Tự động hóa ra đời là một sự đáp ứng 
cho nhu cầu trên. Với phương thức hoạt động 
là cầu nối giữa ba bên gồm: doanh nghiệp sản 
xuất, khách hàng có nhu cầu về công nghệ tự 
động - các nhà nghiên cứu tại Trường ĐHCT - 
Công ty Mitsubishi Electric Việt Nam với sự hỗ 
trợ về công nghệ, kỹ thuật, thiết bị, FASC sẽ 
hoạt động trên hai hướng chính: đào tạo, tập 
huấn nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên 
cứu ứng dụng, chuyển giao giải pháp công 

nghệ tự động hóa. Một số hoạt động cụ thể của 
Trung tâm như: tập huấn ngắn hạn kỹ thuật viên 
nhà náy về PLC, Biến tần, màn hình HMI, hệ 
thống giám sát và điều khiển SCADA cho nhà 
máy, giám sát năng lượng tòa nhà; nhận đặt 
hàng, đề xuất hợp tác nghiên cứu và chuyển 
giao giải pháp đến các đối tượng cụ thể,... 

GS.TS. Hà Thanh Toàn và ông Shunichi Umeto kéo băng khai 
trương Trung tâm.
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Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm Trường
Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 16/9/2020, Trường ĐHCT đã đón tiếp ông R. O. Sunil Babu, Lãnh sự Ấn Độ tại thành phố 
Hồ Chí Minh đến thăm Trường. Tiếp ông có PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT cùng lãnh đạo Phòng Hợp tác Quốc tế.

Nhân chuyến công 
tác tại ĐBSCL, 
Lãnh sự Ấn Độ đã 

đến thăm Trường ĐHCT. 
Tại buổi đón tiếp, PGS.
TS. Trần Trung Tính, Phó 
Hiệu trưởng, đã gửi lời 
chào mừng nồng nhiệt 
và bày tỏ niềm vui mừng 
đối với chuyến thăm của 
Lãnh sự đến Trường 
ĐHCT. Phó Hiệu trưởng 
cũng chia sẻ thông tin 
tổng quan về hoạt động 
của Trường, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác 
giữa nhà trường với các đối tác Ấn Độ trong các 
hoạt động đào tạo nhân lực và nghiên cứu khoa 
học, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 
phục vụ sự phát triển của vùng ĐBSCL. Trường 
ĐHCT mong muốn chuyến thăm của Lãnh sự sẽ 
mở ra cơ hội mới thúc đẩy mối quan hệ hợp tác 
giữa Trường ĐHCT và các đối tác đến từ Ấn Độ 
trong thời gian tới, đồng thời mong muốn Tổng 
Lãnh sự quán Ấn Độ luôn tạo điều kiện thuận 
lợi, tích cực hỗ trợ nhà trường trong việc thực 
hiện các hoạt động hợp tác giữa hai bên.

Chia sẻ tại buổi làm việc, ông R. O. Sunil 
Babu, Lãnh sự Ấn Độ, mong muốn phối hợp với 
nhà trường trong tổ chức các hoạt động giao 
lưu văn hóa, văn nghệ Việt - Ấn tại Trường, tạo 
điều kiện cho cán bộ, sinh viên Trường hiểu hơn 
về văn hóa, đất nước, con người Ấn Độ và mối 
quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước. Ông 
cũng bày tỏ sự ủng hộ sâu sắc đối với những đề 
xuất của nhà trường và sẽ tạo điều kiện thuận 
lợi nhất giúp tăng cường quan hệ hợp tác giữa 
nhà trường với các tổ chức, viện, trường Ấn Độ 

trong các hoạt động trao đổi học thuật, trao đổi 
sinh viên, đào tạo, nghiên cứu khoa học,…

PGS.TS. Trần Trung Tính trao quà lưu niệm đến  
Lãnh sự.
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Khánh thành Tòa nhà làm việc Khoa Ngoại ngữ tại Khu I
Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Sáng ngày 11/8/2020, Trường ĐHCT tổ chức Lễ Khánh thành Tòa nhà làm việc Khoa Ngoại ngữ 
tại Khu I của Trường. Công trình có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Khoa 
Ngoại ngữ, góp phần đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong công tác quản lý điều hành, giảng dạy và 
học tập của cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên.

Được khởi công xây dựng từ tháng 6 năm 
2020, công trình Tòa nhà làm việc Khoa 
Ngoại ngữ được khánh thành và đi vào 

sử dụng sau hơn hai tháng thi công. Dự án 
được thực hiện trên khu đất có diện tích khoảng 
1.000 m2 với tổng kinh phí hơn 2,5 tỷ đồng. 
Công trình đã xây dựng 11 phòng mới, trong đó 
gồm: văn phòng khoa, 04 phòng làm việc của 
Ban Chủ nhiệm, phòng họp, phòng chuyên đề, 
phòng phát triển kỹ năng và 03 phòng học dành 
cho chương trình đào tạo chất lượng cao. 

Phát biểu tại buổi Lễ, GS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã chúc mừng Khoa 
Ngoại ngữ có cơ ngơi làm việc mới khang trang. 
Việc đưa khu nhà làm việc đi vào sử dụng thể 
hiện sự nỗ lực đầu tư và chiến lược phát triển 
lâu dài cũng như cam kết của Nhà trường trong 
xây dựng và phát triển cơ sở vật chất và con 
người nhằm phục vụ đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hiệu 

trưởng mong muốn Khoa Ngoại 
ngữ sẽ khai thác sử dụng khu 
nhà làm việc có hiệu quả, tiếp tục 
phát huy, không ngừng đổi mới, 
xây dựng Khoa Ngoại ngữ trở 
thành đơn vị trọng điểm của khu 
vực trong giảng dạy, nghiên cứu 
khoa học và phát triển quy trình, 
giải pháp liên quan đến ngoại 
ngữ.

Khoa Ngoại ngữ là đơn vị đào 
tạo trực thuộc Trường ĐHCT, 
được thành lập ngày 31/3/2015 
với nhiệm vụ đào tạo, giảng dạy 
bậc đại học và sau đại học các 

ngành và chuyên ngành về ngoại ngữ; quản lý, 
xây dựng và phát triển các chương trình đào 
tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ của trường; nhất là 
tư vấn cho Ban Giám hiệu về công tác khảo thí, 
đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên và 
các đối tượng có nhu cầu tại khu vực ĐBSCL.

Khoa hiện có 05 Bộ môn gồm: Phương pháp 
dạy học tiếng Anh, Phương pháp dạy học tiếng 
Pháp, Ngôn ngữ và Văn hóa Anh, Ngôn ngữ và 
Văn hóa Pháp, Tiếng Anh căn bản và tiếng Anh 
chuyên ngành với 79 cán bộ, giảng viên. Khoa 
cung cấp 05 chương trình đào tạo bậc đại học 
(Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Pháp, 
Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành 
Biên dịch- Phiên dịch tiếng Anh, Ngôn ngữ 
Pháp), trong đó có 01 chương trình chất lượng 
cao (Ngôn ngữ Anh); 02 chương trình bậc cao 
học (Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 
Tiếng Anh, Lý luận và phương pháp dạy học bộ 
môn Tiếng Pháp). Số lượng sinh viên, học viên 
cao học hiện tại của Khoa là hơn 1.600.

Các đại biểu cắt băng khánh thành.
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Hòa trong không khí cả nước đang nô nức 
chào đón năm học mới, nhằm kịp thời 
động viên, khích lệ tinh thần học tập cho 

các cháu nhân ngày khai giảng, ngày 05/9/2020, 
tại Hội trường 4, Nhà điều hành, Công đoàn 
Trường ĐHCT đã tổ chức khen thưởng con VC-
NLĐ đạt thành tích cao trong học tập năm học 
2019 - 2020 và trao học bổng “Tấm lòng vàng” 
năm 2020. 

Nhằm ghi nhận và khích lệ tinh thần phấn đấu 
trong học tập và rèn luyện của các em, Công 
Đoàn Trường ĐHCT đã tiến hành khen thưởng 
13 học sinh là con VC-NLĐ trong Trường đạt 
thành tích cao trong học tập năm học 2019 - 

2020 (trong đó có 04 học sinh đạt các giải 
thưởng cấp quốc gia và 09 học sinh đạt các giải 
thưởng cấp thành phố), đồng thời trao 37 suất 
học bổng “Tấm lòng vàng” năm 2020 và 18 suất 
trợ cấp khó khăn đầu năm học cho 18 học sinh.

Năm nay, Công đoàn Trường đặc biệt tuyên 
dương một gương mặt điển hình tiên tiến trong 
học tập và rèn luyện là học sinh Lê Minh Phương 
Uyên, lớp 12 trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng 
(là con của thầy Lê Văn Lâm, Phòng Hợp tác 
Quốc tế và cô Châu Xuân Phương, Khoa Sư 
phạm) với những thành tích xuất sắc trong học 
tập và rèn luyện.

Cô Dương Thị Tuyền, Chủ tịch Công đoàn trường tặng hoa chúc mừng em Lê Minh Phương Uyên.

Khen thưởng con viên chức, 
người lao động đạt thành tích 
cao trong học tập năm học 
2019 - 2020 và trao học bổng 
“Tấm lòng vàng” năm 2020

Công đoàn Trường ĐHCT



20 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HOẠT ĐỘNG KHÁC

THÀNH TÍCH NỔI BẬT VỀ HỌC THUẬT

- Điểm chuẩn hóa (tất cả đạt ở một lần thi duy nhất): TOEFL: 117/120; IELTS: 8.5; SAT: 1590/1600 
| SAT 2 Toán nâng cao: 790/800.

- Điểm GPA: 9.7/10.
- Đạt học sinh giỏi các năm cấp 3.
- Giải nhất HSG quốc gia môn Tiếng Anh năm 2020.
- HCV Olympic 30/4 năm 2019.
- Giải nhất Cambridge tài năng tiếng Anh cấp ĐBSCL 2019.

HỌC BỔNG, GIẢI THƯỞNG

- Học bổng toàn phần của Trường ĐH Chicago (University of Chicago - Top 10 trường đại học 
tốt nhất thế giới theo xếp hạng của QS World Universities Rankings và Time Higher Education 
Rankings) với trị giá học bổng là 317.000 USD, tương đương 7,4 tỷ đồng.

- Là 1 trong 5 đại diện Việt Nam tham gia chương trình Thủ lĩnh Thanh niên Đông Nam Á 
(SEAYLP 2018) do Bộ ngoại giao Hoa Kỳ tài trợ toàn bộ chi phí cho 4 tuần tham quan và học tập 
về Leaderships tại Illinois, Hoa Kỳ.

- Là 1 trong 5 đại diện Việt Nam được chọn tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Cựu ứng viên 
chương trình Thủ lĩnh Thanh niên Đông Nam Á tại Jakarta, Indonesia vào tháng 11/2019.

- Nhà vô địch bảng Trung học, giải Asian Online Debating Championship BP 2020.

Trong suốt chặng đường học tập của mình, em đã đạt rất nhiều giải thưởng xuất sắc trong các 
cuộc thi về tranh biện. Đồng thời, em cũng có nhiều thành tích nổi bật về hoạt động ngoại khóa, là 
người sáng lập và điều hành nhiều câu lạc bộ tiếng Anh và các hoạt động hướng tới cộng đồng.

Với những thành tích xuất sắc trong học tập mà Lê Minh Phương Uyên đã đạt được, em thật sự 
là một gương điển hình tiên tiến trong học tập cần nhân rộng trong con em VC-NLĐ.
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Trường ĐHCT ký kết thỏa thuận phối hợp hoạt động với Bộ Tư lệnh Quân khu 9
Phòng Công tác Chính trị - ĐHCT

Ngày 01/9/2020, tại Đoàn an điều dưỡng 30, Trường ĐHCT phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 
9 tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị. 

Trong những năm qua, nhiều hoạt động 
giao lưu hoặc phối hợp giữa các đơn vị 
trong Trường ĐHCT với các đơn vị trực 

thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã được tiến 

hành. Hai bên đã hỗ trợ nhau trong nhiều lĩnh 
vực, điển hình là các hoạt động giao lưu kết 
nghĩa giữa các đơn vị của hai bên; tổ chức tập 
huấn chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, công 
nghệ thông tin và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 
khác; hoạt động thăm hỏi, tặng quà và giao lưu 
thể thao, văn nghệ giữa thầy, cô giáo, sinh viên 
Trường ĐHCT với các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 
330, Sư đoàn 4 hay các trung đoàn, các đơn vị 
bộ đội biên phòng thuộc Quân khu 9,…

Đặc biệt, Quân khu 9 đã hỗ trợ nhà trường 
trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên 
truyền biển đảo; biệt phái sĩ quan đến công tác 
tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh 
của Trường; hỗ trợ các loại vũ khí, trang bị cơ 
sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Bên cạnh đó, 
Cục Chính trị Quân khu là cơ quan quản lý trực 
tiếp về hành chính, quân sự; bảo đảm đầy đủ 
các quyền lợi theo chính sách của Nhà nước, 
của Quân đội và phúc lợi cho sĩ quan biệt phái 
của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

Theo nội dung ký kết thỏa thuận phối hợp, 
trong thời gian tới, các cơ quan chức năng của 
hai bên sẽ rà soát, nắm tình hình, giúp đỡ con 
em cán bộ quân đội đang học tập tại Trường 
ĐHCT trong việc định hướng nghề nghiệp, bồi 
dưỡng nguồn nhân lực, nguồn phát triển đảng 
viên. Trường ĐHCT tạo nguồn thay thế sĩ quan 
biệt phái của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - 
An ninh từ con em cán bộ quân đội để đáp ứng 
yêu cầu của nhà trường khi không thực hiện 
chế độ sĩ quan biệt phái; hàng năm tạo điều kiện 
cho quân nhân xuất ngũ được đào tạo nghề, 
có đủ điều kiện đi xuất khẩu lao động. Hai bên 
làm tốt công tác phối hợp giáo dục chính trị tư 
tưởng, truyền thống của dân tộc, quân đội, ý 
thức tự nguyện, tự giác tham gia các hoạt động 
quốc phòng, an ninh và xã hội. Trường ĐHCT 
hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao kết quả nghiên 
cứu khoa học và công nghệ cho các đơn vị của 
Quân khu, nhất là các đơn vị trên tuyến biên 
giới, biển đảo và làm nhiệm vụ kinh tế quốc 
phòng; thường xuyên tổ chức giao lưu các hoạt 
động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ,...

Trong tương lai, hai bên sẽ tích cực triển khai 
thực hiện các nội dung trong Quy chế; phát huy 
tốt vai trò, trách nhiệm các cơ quan, đơn vị của 
hai bên trên tinh thần xây dựng, hợp tác, đoàn 
kết vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 
hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong triển khai tổ chức 
thực hiện, bảo đảm hiệu quả trong từng lĩnh 
vực. Bản ký kết thỏa thuận phối hợp hoạt động 
là điều kiện quan trọng, giúp tăng cường hơn 
nữa mối quan hệ, đoàn kết, giúp đỡ nhau giữa 
Trường ĐHCT và lực lượng vũ trang Quân khu 
9, từ đó, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được 
giao trong giai đoạn mới.
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Lễ Khánh thành “Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu khoa học 
ứng dụng và Chuyển giao công nghệ - ĐHCT” tại Măng Đen

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 10/7/2020, Trường 
ĐHCT tổ chức Lễ khánh thành 
“Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu 
khoa học ứng dụng và Chuyển 
giao công nghệ - ĐHCT” tại 
Măng Đen. Đặt tại tiểu khu 488, 
thôn Măng Đen, xã Đắk Long, 
huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, 
công trình được khởi công xây 
dựng ngày 28/10/2018, với tổng 
mức đầu tư khoảng 2,4 tỷ đồng, 
trong đó Nhà Điều hành có diện 
tích sàn là 220 m2, mức đầu tư 
khoảng 1,3 tỷ đồng; cổng, hàng 
rào, đường nội bộ khoảng 600 
triệu đồng và nhà lưới khoảng 
500 triệu đồng.

Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu khoa học 
ứng dụng và Chuyển giao công nghệ 
- ĐHCT tại Măng Đen sẽ là một trong 

những cơ sở quan trọng của nhà trường, góp 
phần hỗ trợ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa 
học ứng dụng và chuyển giao công nghệ của 
Trường tại địa bàn tỉnh Kon Tum và các tỉnh 

Tây Nguyên. Trung tâm khi đưa 
vào vận hành sẽ góp phần nâng 
cao uy tín của Trường ĐHCT, mở 
rộng tầm ảnh hưởng của nhà 
trường, đồng thời sẽ là cơ sở để 
tiến hành nghiên cứu, khai thác 
hiệu quả các ưu thế của thị trấn 
Măng Đen, tỉnh KonTum cũng 
như các tỉnh Tây Nguyên thông 
qua các nghiên cứu khoa học 
ứng dụng ngay tại địa phương, 
góp phần quan trọng vào sự phát 
triển kinh tế, văn hóa - xã hội của 
địa phương.
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Họp mặt nam sinh viên tốt nghiệp tham gia khóa 
đào tạo Sĩ quan dự bị năm 2020

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Hằng năm, Trường 
ĐHCT được Bộ 
Giáo dục và Đào 

tạo giao nhiệm vụ tuyển 
chọn nam sinh viên tốt 
nghiệp đại học đi đào tạo sĩ 
quan dự bị (SQDB). Năm 
nay, Trường đã tổ chức 
tuyển chọn 31 sinh viên 
trong đó có 27 sinh viên 
chính thức và 04 sinh viên 
dự phòng đã tốt nghiệp tại 
Trường năm 2020 đi đào 
tạo SQDB.

Ngày 10/8/2020, nhà 
trường tổ chức buổi họp mặt sinh viên tốt nghiệp 
được tuyển chọn tham gia khóa đào tạo SQDB 
năm 2020 nhằm lắng nghe những tâm tư, nguyện 
vọng của nam sinh tham gia khóa đào tạo; giải đáp 
và ghi nhận những đóng góp để hoàn thiện công 
tác tuyển chọn cho những năm tiếp theo. 

Tại buổi họp mặt, Trường đã tiến hành trao 
Quyết định của Bộ Quốc phòng về việc gọi sinh 
viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo SQDB cho các 
nam sinh viên tốt nghiệp. Theo đó, 27 sinh viên 
đạt tiêu chuẩn sẽ được tham gia khóa học SQDB 
tại Trường Quân sự Quân khu 9 đặt tại thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng trong thời gian đào tạo 
4 tháng (8-11/2020).

Nhân buổi họp mặt, PGS.TS. Trần Thị Thanh 
Hiền, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời chúc 
mừng tới các nam sinh viên được tuyển chọn tham 
gia khóa học SQDB năm nay. Phó Hiệu trưởng 
chia sẻ trong thời gian qua, công tác tuyển chọn 
được Nhà trường tổ chức thực hiện gắt gao và 31 
sinh viên được tuyển chọn là những gương mặt 
tiêu biểu, xứng đáng. Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh 
Trường ĐHCT luôn dõi theo và tạo điều kiện thuận 

lợi để các em yên tâm tham gia và hoàn thành 
tốt khóa huấn luyện, qua đó, mong muốn các em 
nhận thức được vai trò quan trọng của mình trong 
công tác quốc phòng-an ninh trong tình hình hiện 
nay để nắm chắc 
kiến thức quân 
sự, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ của 
lực lượng dự bị 
động viên và góp 
phần xây dựng hệ 
thống chính trị cơ 
sở. Đây cũng là 
cơ hội tốt để các 
em rèn luyện tính 
nề nếp và kỷ luật, 
phát triển kỹ năng 
sống, hòa nhập 
với thiên nhiên 
và khả năng ứng 
phó với những 
thay đổi bất ngờ 
trong cuộc sống. PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu 

trưởng trao Quyết định gọi sinh viên đi đào 
tạo SQDB.
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Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020
Đoàn Thanh niên Trường ĐHCT

Kế thừa và phát huy vai trò xung kích, tình 
nguyện của tuổi trẻ Trường ĐHCT trong 
việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, 

xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, 
hướng tới lợi ích cộng đồng, Chiến dịch Thanh 
niên tình nguyện hè năm 2020 đã diễn ra vô 
cùng sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực thu 
hút hơn 1.000 sinh viên tham gia với 46 đội hình 
tình nguyện.

Cụ thể, chương trình “Tiếp sức mùa thi” đã 
triển khai 28 đội hình với hơn 500 tình nguyện 
viên tại 55 điểm thi. Sinh viên đã hỗ trợ lực 
lượng y tế địa phương kiểm tra thân nhiệt và 
rửa tay sát khuẩn cho thí sinh tại các điểm thi; 
phát khẩu trang y tế, nước rửa tay, nước uống, 
áo mưa,… và phục vụ các suất ăn miễn phí cho 
các thí sinh; hỗ trợ xe đưa rước thí sinh đến 
điểm thi an toàn, đúng giờ.

Tham gia tình nguyện tại địa phương, sinh 
viên hỗ trợ phát quang hơn 18 km, làm đường 
dal, tổ chức trồng cây tạo cảnh quan cho 06 
điểm trường, cải tạo bồn hoa, sửa chữa bàn 
ghế, dọn dẹp vệ sinh, sơn mới hàng rào, quét 
vôi tường, sửa chữa các điểm vui chơi, tổ chức 

sinh hoạt thiếu nhi, vận động quà tặng cho thiếu 
nhi có hoàn cảnh khó khăn, thăm mẹ Việt Nam 
anh hùng, thăm gia đình chính sách, gia đình 
thương binh liệt sĩ, viếng nghĩa trang liệt sĩ,…

Hoạt động tình nguyện tại trường cũng 
được thực hiện với nhiều công trình và phần 
việc thanh niên: Đoàn khoa Luật, Nông nghiệp,  

Môi trường thực hiện công trình xây dựng vườn 
hoa tại đơn vị; Đoàn khoa Công nghệ thông 
tin hỗ trợ khoa quét và lau dọn các phòng học; 
Đoàn Khoa Khoa học Chính trị, Công nghệ bảo 
dưỡng các công trình cây xanh,…Ngoài ra, các 
đơn vị Đoàn còn tổ chức hoạt động “Thứ 7 tình 
nguyện” và “Chủ nhật xanh”.

Trong quá trình tổ chức chiến dịch, tất cả 
các chiến sĩ đều thực hiện tốt công tác phòng, 
chống dịch và thực hiện nghiêm túc sự phân 
công của Ban điều hành. Hoạt động đã đoàn 
kết, tập hợp thanh niên, tạo môi trường để sinh 
viên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, 
bồi dưỡng kỹ năng xã hội, tăng cường giáo dục 
truyền thống, đạo đức lối sống và giúp thanh 
niên nhận thức được trách nhiệm của tuổi trẻ.
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Hoạt động Hiến máu tình nguyện
Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường ĐHCT

Với phương châm không để thiếu máu điều trị trong mùa dịch Covid-19, trong tháng 8 và 
tháng 9, các CLB Hiến máu tình nguyện của Hội Sinh viên trường, Đoàn khoa Công nghệ 
và Đoàn khoa Nông nghiệp đã tổ chức 05 đợt hiến máu tình nguyện. Ngoài ra, tại khu Hòa 

An, Đoàn khoa Phát triển Nông thôn cũng đã tổ chức thành công 01 đợt hiến máu. Tổng số lượng 
máu tiếp nhận được trên 600 đơn vị.

Phong trào hiến máu tình nguyện đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng chung 
tay cùng cộng đồng của giảng viên, viên chức và sinh viên nhà trường nhất là trong mùa dịch 
Covid-19. Để đảm bảo an toàn cho người tham gia hiến máu đã chuẩn bị chu đáo công tác y tế 
theo quy định như đo thân nhiệt kết hợp với khai báo y tế cho người đến tham gia hiến máu; yêu 
cầu mọi người đến tham gia hiến máu mang khẩu trang kết hợp phát khẩu trang miễn phí; rửa tay 
bằng dung dịch sát khuẩn trước khi đăng ký hiến máu; bố trí khoảng cách hợp lý giữa các khu vực 
hiến máu. 

Ban Chỉ đạo Hiến máu Trường ĐHCT chân thành cảm ơn các đơn vị phối hợp, quý thầy/cô, các 
bạn sinh viên cũng như các bạn tình nguyện viên đã quan tâm chia sẻ và tham gia vào hoạt động 
đầy ý nghĩa này. Hy vọng hoạt động tiếp tục nhận được sự quan tâm, tham gia và đồng hành của 
quý thầy/cô, các bạn sinh viên trong và ngoài trường.

25BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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Không khí mùa trung thu 2020 tại Trường ĐHCT
Đoàn Thanh niên Trường ĐHCT

Với mong muốn mang lại một mùa Tết 
Trung thu đủ đầy và ấm áp cho các em 
thiếu nhi, đặc biệt là các em ở vùng sâu, 

vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn, hằng năm, 
Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường ĐHCT 
tổ chức nhiều chương trình “Vui Trung thu cùng 
bé” cho các em thiếu nhi ở các tỉnh ĐBSCL. 
Năm nay, hơn 25 ngàn phần quà được gửi tặng 
đến các em là những chiếc đèn 
lồng do chính tay các bạn sinh 
viên làm và quà bánh vận động 
kinh phí đóng góp.

Từ giữa tháng Tám, không khí 
trung thu đã tràn ngập tại Trường, 
các bạn sinh viên đã chia nhau 
thực hiện các công việc chuẩn 
bị cho chương trình. Bạn thì làm 
những chiếc lồng đèn với đủ các 
kiểu dáng, màu sắc, kích cỡ, đặc 
biệt là các sản phẩm sử dụng 
nguyên liệu tái chế như tờ bướm, 
lon bia và đèn ông sao bằng tre 

rất xinh xắn. Bạn thì tập luyện các tiết mục văn 
nghệ đặc sắc. Bạn thì tổ chức các trò chơi vui 
nhộn.

Hoạt động này không những mang ý nghĩa 
tình nguyện mà thông qua đó các bạn sinh viên 
có cơ hội giao lưu, chia sẻ với nhau và đặc biệt, 
tạo sự gắn kết tình cảm giữa nhà trường và địa 
phương.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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GÓC SINH VIÊNGÓC SINH VIÊN

KHOẢNH KHẮC BÌNH YÊN NHỮNG NGÀY HÈ 
PHÒNG DỊCH COVID-19
Nguyễn Khánh Duy, Lớp Cao học Văn học Việt Nam K26

Vào những ngày tháng Tám, học kỳ hè đang trung tuần và sắp kết thúc, năm 
nay có lẽ CTU sẽ không có kỳ nghỉ hè như mọi năm. Mặc dù dịch bệnh Covid 
- 19 đang diễn biến hết sức khôn lường nhưng ở đâu đó, CTU - trường đại 

học của đồng bằng vẫn rất bình yên. Sự bình yên thể hiện rõ trên từng nét mặt của 
thầy cô, của sinh viên đang mang khẩu trang khi lên lớp. Sự bình yên trên từng tán 
cây mát dịu ngày hè ở Khoa Nông nghiệp. Tôi thấy CTU đang phòng dịch rất hiệu 
quả và bình yên lắm! 

Mỗi ngày khi báo đưa tin về số ca nhiễm bệnh tăng lên, lòng tôi lại lo lắng, trĩu 
nặng thêm một chút. Điều gì xảy ra nếu như đợt dịch thứ hai bùng phát mạnh mẽ 
hơn đợt trước? Tôi tự vẽ một viễn cảnh về các giường bệnh, về bệnh viện dã chiến, 
hay cách ly xã hội,…nhưng trong lòng tôi vẫn có một niềm tin vững chắc rằng đất 
nước, con người chúng tôi mạnh mẽ lắm! 

Tạm gác đi mấy suy nghĩ về dịch bệnh, một ngày thường nhật ở CTU vẫn diễn 
ra rất an yên: nắng sáng trong xanh ở con đường dẫn từ ký túc xá B ra Hội trường 
Rùa xuyên qua tán lá xanh mướt, làm ánh đỏ mái ngói ở Khoa Dự bị Dân tộc; cổng 
B vẫn nhộn nhịp xe cộ ra vào, các chú bảo vệ quan sát từng dòng xe, ngõ ngách 
trường lớp trong mùa dịch bệnh. Trong Trung tâm Học liệu - Thư viện lớn nhất Đồng 
bằng sông Cửu Long, hình ảnh của các bạn sinh viên, các bạn trực ban nghiêm túc 
để thấy được những nỗ lực chống dịch của mỗi cá nhân như thế nào. Tôi mong một 
ngày trở lại sau dịch sẽ không còn không khí trầm lặng này nữa mà thay vào đó là 
sự sôi nổi, náo nhiệt với những hoạt động chào đón tân sinh viên khóa mới - K46, 
là những đêm văn nghệ hòa mình vào tiếng nhạc, lời ca hay cùng hò reo cổ vũ cho 
đội tuyển nước nhà trong những trận cầu mang tầm khu vực. 

Phải chăng cảm thức mong mỏi giảng đường ở các bạn sinh viên đang trỗi dậy. 
Tôi nghĩ rằng điều này đúng với hoàn cảnh mà các bạn xa trường lớp đã khá lâu, 
nơi mà tâm thức thanh xuân đã gắn chặt. Giảng đường đại học không đơn thuần 
chỉ là nơi dung dưỡng tri thức mà còn là nơi để tuổi trẻ phát huy năng lực, hòa mình 
vào những nhiệt huyết thanh xuân, của tập thể. Phải chăng sau trận dịch này, tâm 
thức giảng đường lại được đánh thức mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 

 Hè rồi, lá bàng xanh non sau cơn mưa đêm, hoa sứ ngát hương ở dãy nhà học 
C1 quen thuộc vẫn cứ đung đưa, khơi gợi những xúc cảm khó tả ở ngôi trường này. 
Tôi tin dịch bệnh rồi cũng sẽ qua nhanh, những cung đường xanh mướt của CTU lại 
đón các bạn sinh viên đi học lại như trước. Và ai trong mỗi người chúng ta cứ như 
biết yêu ngôi trường CTU bằng cả sự nồng ấm hiện tại. 
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