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ĐỒNG CHÍ LÊ HỒNG ANH VÀ ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 
THÀNH PHỐ CẦN THƠ TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI TRƯỜNG

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 01/12/2014, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc 
hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 
tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với hơn 1.000 đại biểu là thầy cô giáo, công chức, viên chức và sinh 
viên của Trường.

Tại Hội nghị, đại biểu Quốc hội đơn vị 
Thành phố Cần Thơ đã báo cáo kết quả 
tổng thể về kỳ họp lần thứ 8-Quốc hội 

khóa XIII và kết quả hoạt động của Đoàn đại 
biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ tại kỳ họp 
này. Qua đó, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố 
Cần Thơ đã tiếp thu, giải trình ý kiến đề xuất 
và trao đổi thông tin về các vấn đề mà đại biểu 
quan tâm.

Nhân dịp này, Trường ĐHCT nhận được 
nhiều ý kiến đóng góp, chỉ đạo của Đ/c Lê Hồng 
Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban 
Bí thư Trung ương Đảng cho hoạt động sắp 
tới của nhà trường. Đ/c Lê Hồng Anh đánh giá 
cao vai trò, nỗ lực hoạt động của Trường ĐHCT 
trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần 
giải quyết các vấn đề bức thiết về kinh tế-xã hội 
của các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL). Đồng chí đã ân cần kêu gọi toàn 

thể công chức, viên chức và sinh viên 
Trường ĐHCT tiếp tục giữ vững bản 
lĩnh chính trị, tinh thần yêu quê hương-
đất nước, không chùn bước trước khó 
khăn, thử thách, tin tưởng vào sự lãnh 
đạo của Đảng, Nhà nước, cùng ra sức 
nỗ lực để đưa nước ta phát triển ổn 
định, bền vững.

Bên cạnh đó, Đ/c Lê Hồng Anh đã 
thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với 
công tác chỉ đạo, hỗ trợ Trường ĐHCT 
phát triển: “Nhân đây, tôi cũng đề nghị 
các Bộ, Ban, Ngành Trung ương, các 
Tỉnh ủy, Thành ủy có liên quan, đặc biệt 
là Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy 

Cần Thơ theo chức năng và nhiệm vụ của mình, 
quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện phối hợp, giúp 
đỡ để Trường làm tốt công tác đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và cung cấp nguồn nhân lực có 
chất lượng cao cho vùng ĐBSCL, nói rộng ra là 
của cả nước” và gửi gắm niềm tin tưởng sâu sắc 
đối với Trường trong thời gian tới: “...Phát huy 
truyền thống tốt đẹp của Trường 48 năm qua, tôi 
tin tưởng rằng Trường ĐHCT sẽ hoàn thành tốt 
mọi nhiệm vụ để đạt nhiều kết quả quan trọng 
toàn diện hơn và sẽ góp phần cùng với Đảng bộ, 
Chính quyền và nhân dân Thành phố Cần Thơ 
xây dựng thành phố trở thành Thành phố Đồng 
bằng cấp quốc gia văn minh, hiện đại, xanh, 
sạch, đẹp, xứng đáng là trung tâm công nghiệp, 
trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch, trung tâm 
giáo dục, đào tạo và khoa học công nghệ, trung 
tâm y tế và văn hóa,... của vùng ĐBSCL và cả 
nước, xứng đáng với sự mong mỏi của Đảng và 
nhân dân”.

Đ/c Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 
Trung ương Đảng và Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Cần Thơ 
trồng cây lưu niệm tại Trường ĐHCT.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
HƯỚNG VỀ BIỂN, ĐẢO QUÊ HƯƠNG

Nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm cho cán bộ, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) trong 
công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước; bên cạnh đó thể hiện tình cảm yêu mến của người dân đất 
liền dành cho các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ vùng biển, đảo thiêng liêng của tổ quốc, từ ngày 
10 đến ngày 13/12/2014, Trường ĐHCT đã tổ chức cho 71 cán bộ và sinh viên Trường đến thăm, 
giao lưu và hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

Đây là lần thứ 03 thầy và trò Trường ĐHCT 
đến thăm các chiến sĩ Vùng 5 Hải quân, 
trong chuyến thăm này, Trường ĐHCT 

không những đã mang hơi ấm và tình cảm của 
người dân đất liền dành tặng cho các chiến sĩ 
mà còn hỗ trợ một số cơ sở vật chất như: 1.000 
con gà con, 200 gà hậu bị, 04 heo hậu bị cùng 
thức ăn và nhiều loại thuốc, vaccine, dụng cụ 
chăn nuôi và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về chăn 
nuôi, trồng trọt do Công ty Cổ phần GreenFeed, 
Công ty TNHH Emivest, Công ty Vemedim và 
công ty Bayer tài trợ; sinh viên quyên góp và 
tặng hệ thống âm thanh trị giá 25 triệu đồng; 
Công đoàn Trường tặng mô hình vườn rau sạch 
an toàn. Đây sẽ là nguồn khích lệ, động viên to 
lớn cho các chiến sĩ Vùng 5 Hải quân có thêm 
động lực và sức mạnh để bảo vệ vững chắc chủ 
quyền biển, đảo của tổ quốc.

 GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT chia sẻ nhận thấy được 
tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền biển, 

đảo trong thời gian qua, Trường ĐHCT đã tổ 
chức và ngày càng mở rộng hoạt động giao lưu, 
thăm hỏi giữa cán bộ và sinh viên Trường với 
các chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân nhằm 
chia sẻ, gắn bó hơn nữa với đơn vị; đồng thời 
giúp cho thầy và trò của Trường hiểu biết thêm 
về biển, đảo của tổ quốc và lực lượng hải quân 
Việt Nam thông qua các hoạt động như: tuyên 
truyền về biển, đảo cho sinh viên, giao lưu bóng 
chuyền giữa hai đơn vị, tập huấn kỹ năng đoàn, 
học múa dân vũ và các trò chơi lớn, tập huấn kỹ 
thuật chăn nuôi heo, trồng rau sạch và sử dụng 
máy tính, thiết bị tin học, sinh viên tập làm chiến 
sĩ tại tiểu đoàn 563, đặc biệt là chương trình 
giao lưu văn nghệ đặc sắc mang đậm tình yêu 
biển, đảo của tổ quốc.

 Tại buổi đón tiếp đoàn Trường ĐHCT, Đại 
tá Đậu Khải Hoàn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh 
Vùng 5 Hải quân đã gửi lời chào mừng nồng 
nhiệt đến cán bộ và sinh viên Trường, Đại tá 
cũng chia sẻ: “Trường ĐHCT là ngôi trường 

Ảnh lưu niệm tại buổi họp bàn về chương trình giao lưu giữa Trường ĐHCT và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.
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hàng đầu ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 
với bề dày truyền thống 48 năm xây dựng, phát 
triển đã đào tạo hàng trăm ngàn sinh viên có 
trình độ đại học, hàng ngàn thạc sĩ, tiến sĩ tạo 
nguồn nhân lực to lớn cho đất nước nói chung 
và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng… 
nhiều con em của cán bộ Vùng 5 Hải quân đã và 
đang theo học tại nhà trường. Và nơi đây là môi 
trường thuận lợi và là địa chỉ tin cậy để chúng 
tôi tiếp tục gửi gắm con em mình theo học để 
trở thành những người công dân có ích cho tổ 
quốc”. Trong những năm qua Trường ĐHCT và 
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức được 
nhiều hoạt động thiết thực như trong năm 2013, 
Trường đã cử cán bộ, sinh viên ra tập huấn 

về kỹ thuật, hỗ trợ nhiều giống rau, 
phân bón, trao đổi về kỹ năng công 
tác đoàn hội, giao lưu văn nghệ… 
Đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn 
cho các chiến sĩ chuyên tâm gắn bó 
với biển, đảo và hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ. Trong chuyến thăm và giao 
lưu này, Đại tá Đậu Khải Hoàn mong 
muốn cán bộ, sinh viên Trường ĐHCT 
và các chiến sĩ Vùng 5 Hải quân sẽ 
phát huy tốt hơn nữa kết quả trong 
những năm trước, tiếp tục tổ chức 
nhiều hoạt động bổ ích, tăng cường 
sự hiểu biết và thắt chặt mối quan hệ 
giữa hai đơn vị.

 Tối ngày 11/12/2014, Chương 
trình giao lưu văn nghệ với chủ đề “Tuổi trẻ với 
tình yêu biển, đảo quê hương” giữa Trường 
ĐHCT và các chiến sĩ Vùng 5 Hải quân được 
diễn ra trong không khí sôi nổi và hào hứng. 
Tình cảm quân dân như hòa quyện vào nhau 
qua những điệu múa, lời hát ca ngợi người 
chiến sĩ hải quân và mang đậm tình yêu quê 
hương, đất nước.

 Kết thúc chuyến thăm, giao lưu với các chiến 
sĩ Vùng 5 Hải quân, đọng lại trong mỗi cán bộ và 
sinh viên Trường ĐHCT là hình ảnh của những 
người chiến sĩ hải quân luôn kiên cường, mạnh 
mẽ khi đương đầu trước khó khăn, trở ngại 
để bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc, vì 
các anh biết rằng phía sau các anh là một hậu 
phương vững chắc-những người luôn yêu mến, 
sẵn sàng tiếp thêm niềm tin và sức mạnh giúp 
các anh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trao dụng cụ cắt tỉa cây cảnh cho các chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

Tiết mục múa đặc sắc trong Chương trình giao 
lưu văn nghệ giữa hai đơn vị. Tập huấn kỹ thuật trồng rau sạch cho cán bộ, nhân viên hậu cần 

Vùng 5 Hải quân.

v
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THĂM VÀ CHÚC MỪNG CÁC ĐƠN VỊ 
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN 

NHÂN KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 19/12/2014, nhân dịp Kỷ niệm 70 
năm ngày thành lập Quân đội nhân dân 
Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ 

(ĐHCT) đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, 
chúc mừng và giao lưu với các đơn vị lực lượng 
vũ trang nhân dân trên địa bàn Thành phố Cần 
Thơ, gồm: Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Cục Chính 
trị Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự Thành 
phố Cần Thơ.

Đoàn Công tác gồm PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Trung Tính, 
Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị, 
viên chức và sinh viên Trường.

Tại buổi gặp gỡ và chúc mừng, lãnh đạo 
Trường ĐHCT đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến 
các đơn vị đã hỗ trợ Trường xây dựng Trung 
tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh và thực hiện 
tốt công tác giáo dục quốc phòng cho công 
chức, viên chức và sinh viên Trường, góp phần 
nâng cao nhận thức về an ninh chính trị, an toàn 

trật tự xã hội và giáo 
dục truyền thống yêu 
nước.

Các đồng chí đã bày 
tỏ niềm vui mừng và 
hạnh phúc với những 
tình cảm chân thành, 
sâu sắc của Trường 
ĐHCT-tấm lòng hậu 
phương luôn hướng 
về tiền tuyến; bên 
cạnh đó khẳng định 
lực lượng vũ trang 
nhân dân sẽ luôn giữ 
vững truyền thống bộ 
đội Cụ Hồ, giữ vững 

tinh thần sẵn sàng chiến đấu thực hiện nhiệm 
vụ bảo vệ tổ quốc, tấm lòng kiên trung, tinh thần 
bền trí, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị , 
bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ...

Cũng nhân dịp kỉ niệm ngày Quân đội nhân 
dân Việt Nam, ngày 22/12/2014 Trường ĐHCT 
đã tổ chức đoàn công tác đến thăm và chúc 
mừng Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh 
của Trường tại Khu Hòa An. Trong buổi gặp gỡ 
này, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường ĐHCT đã 
ân cần động viên cán bộ, chiến sĩ Trung tâm 
GDQP-AN tiếp tục cùng với Trường thực hiện 
tốt công tác giáo dục quốc phòng-an ninh, đồng 
thời không ngừng mở rộng quy mô đào tạo kiến 
thức quốc phòng-an ninh cho sinh viên Trường 
ĐHCT và các trường trong khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long, góp phần thực hiện tốt chỉ đạo 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực 
hiện nhiệm vụ đào tạo kiến thức quốc phòng-an 
ninh trong trường học.

Thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 9.
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HỘI NGHỊ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO 
GIỮA TRƯỜNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 26/12/2014, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội nghị Liên kết Đào tạo giữa 
Trường và các đơn vị liên kết. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên trách các đơn vị 
viên kết gồm các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm giáo dục thường 
xuyên, trung tâm giáo dục tại chức các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh. 
Dự Hội nghị phía Trường ĐHCT có Đảng ủy, Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo và chuyên trách các 
đơn vị của Trường.

Tại Hội nghị, Trường ĐHCT đã tiến hành 
báo cáo, đánh giá hiệu quả công tác liên 
kết đào tạo với các đơn vị liên kết (ĐVLK) 

trong thời gian qua; đồng thời tiếp thu ý kiến 
đóng góp, các đề xuất, giải pháp từ phía các 
đơn vị, nhằm giúp công tác liên kết đào tạo giữa 
Trường với các ĐVLK ngày càng phát triển bền 
vững, phục vụ tốt nhu cầu học tập đa dạng của 
người học, tăng cường hiệu quả và thắt chặt 
mối liên kết hợp tác.

Đến nay, công tác liên kết đào tạo của Trường 
ĐHCT đã được triển khai được 05 năm, đặc biệt 
đã có khóa đầu tiên lên kết đào tạo hệ Từ xa 
(khóa 2010-2014) tốt nghiệp vào tháng 6/2014 
với 562 tân cử nhân các ngành Luật, Tài chính 
ngân hàng và Quản trị kinh doanh; theo thống 

kê đã có 82,4% tìm được việc làm phù hợp với 
nhu cầu phát triển cá nhân.

Trong những năm qua, công tác liên kết đào 
tạo với Trường ĐHCT được các ĐVLK đánh giá 
cao, đặc biệt là sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu 
quả, thông suốt trong mọi công tác liên quan 
giữa Trường ĐHCT với các đơn vị. Trường 
ĐHCT đã tích cực phối hợp, tăng cường hợp 
tác chặt chẽ với các ĐVLK, đảm bảo chất lượng 
đào tạo phục vụ nhu cầu đa dạng của người 
học, thực hiện đúng quy định của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo (GD&ĐT) về công tác liên kết đào 
tạo, nhằm giúp người lao động có điện kiện học 
tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn 
nghiệp vụ, đáp ứng yêu công tác và nhu cầu 
phát triển bản thân. Đặc biệt, Trường đã thực 

Toàn cảnh hội nghị Liên kết Đào tạo giữa Trường và các đơn vị liên kết.

v
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hiện đa dạng hóa các mô hình đào tạo ngắn 
hạn theo yêu cầu các doanh nghiệp, cơ quan, tổ 
chức để đào tạo kỹ năng thực hành, ứng dụng 
thực tế cho nguồn lực của đơn vị.

Trường ĐHCT luôn tăng cường đảm bảo 
chất lượng đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất 
phục vụ công tác liên kết đào tạo ở tất cả các 
loại hình đào tạo. Trong đó, Trường chú trọng 
đến công tác chuẩn bị nguồn học liệu đa dạng 
hỗ trợ người học, từng bước hoàn thiện kết 
nối hệ thống thư viện, chia sẻ nguồn học liệu 
chính của Trường đến các ĐVLK, tạo điều kiện 
thuận lợi cho quá trình tự học của học viên. Với 
nỗ lực không ngừng nâng cao 
chất lượng công tác liên kết 
đào tạo, Trường ĐHCT đã và 
đang tăng cường phối hợp với 
các đơn vị tổ chức hoạt động 
thực tập, thực tế cho học viên 
giao lưu, học tập kinh nghiệm 
trong và ngoài nước, đặc biệt 
là các nước thuộc khối ASEAN. 
Trường sẽ kết hợp với triển khai 
hoạt động hỗ trợ học viên học 
tập theo hình thức E-learning 
đối với các hình thức liên kết 
đào tạo, nhằm tăng cường hiệu 

quả tự học của học viên,... 

Nhà trường luôn nỗ lực 
và quyết tâm đảm bảo chất 
lượng đào tạo các loại hình 
đào tạo liên kết (gồm hệ Từ 
xa, hệ Vừa làm vừa học, đào 
tạo nghiệp vụ ngắn hạn,...) 
ngang bằng với hệ đào tạo 
chính quy của Trường, nhằm 
đáp ứng nhu cầu trang bị đầy 
đủ kiến thức, kỹ năng nghiệp 
vụ chuyên môn của người 
học, đảm bảo đáp ứng nhu 
cầu sử dụng lao động của xã 
hội, góp phần xây dựng “xã 

hội học tập suốt đời”. Nhờ đó, 
uy tín của Trường ĐHCT về hoạt động liên kết 
đào tạo không ngừng được nâng cao đối với 
người học, với xã hội và cộng đồng, đồng thời 
tăng cường thắt chặt mối liên kết bền vững với 
các ĐVLK. 

Đến nay, với công tác liên kết đào tạo, 
Trường ĐHCT đã được Bộ GD&ĐT cho phép 
đào tạo 14 ngành hệ Từ xa và khoảng hơn 90 
ngành, chuyên ngành đào tạo hệ Vừa làm vừa 
học tương ứng với chương trình đào tạo chính 
quy. Bên cạnh đó, Trường cũng triển khai thực 
hiện các khóa đào tạo ngắn hạn về bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực hành.

Các đại biểu chia sẻ ý kiến tại Hội nghị.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn phát biểu tổng kết Hội nghị.
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KHAI MẠC TUẦN LỄ KHÁM PHÁ TRI THỨC 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 15/12/2014, Lễ khai mạc sự kiện Tuần lễ khám phá tri thức Công nghệ thông tin năm 2014 
được diễn ra tại Hội trường Lớn-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Tham dự buổi lễ có PGS.TS. 
Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng nhà Trường; đại diện các doanh nghiệp, công ty tài trợ; cùng một số 
đại biểu là đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường và đông đảo sinh viên tham gia.

Tuần lễ khám phá 
tri thức Công nghệ 
thông tin được diễn 

ra trong thời gian một 
tuần nhằm trao đổi thông 
tin và tạo cầu nối giữa 
công ty, doanh nghiệp 
với Trường ĐHCT, giữa 
nhà tuyển dụng với sinh 
viên, giúp sinh viên rèn 
luyện kỹ năng mềm, kỹ 
năng phỏng vấn khi xin 
việc, bên cạnh đó cán bộ 
và sinh viên Trường có 
thể cập nhật những thông 
tin mới nhất về lĩnh vực công nghệ thông tin và 
truyền thông.

 Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông-
Trường ĐHCT là đơn vị đào tạo, nghiên cứu 
khoa học về công nghệ thông tin và truyền 
thông. Khoa luôn cải tiến nội dung và phương 
pháp giảng dạy, không ngừng nâng cao chất 
lượng đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân 
lực có chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày 
càng phát triển của xã hội. Trong xu hướng đào 
tạo gắn với nhu cầu của xã hội và thị trường 
lao động, Khoa luôn chú trọng hợp tác với các 
doanh nghiệp, công ty trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin và truyền thông. Năm 2013, Khoa 
đã kết hợp với 04 đối tác là các công ty phần 
mềm ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Tuần lễ 
khám phá tri thức Công nghệ thông tin, sau đó 
tổ chức Ngày hội việc làm Công nghệ thông tin 
vào tháng 4/2014. Tiếp nối sự thành công của 
hai sự kiện trên, Khoa đã tổ chức Tuần lễ khám 

phá tri thức Công nghệ thông tin năm 2014 với 
sự tham gia của 04 đối tác là: FPT Software, 
Renesas, Harvey Nash, TMA Solutions.

 Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, PGS.TS. Đỗ 
Văn Xê chia sẻ công nghệ thông tin và truyền 
thông là một lĩnh vực rất quan trọng trong xã 
hội hiện nay. Vì vậy, Trường ĐHCT luôn quan 
tâm và đầu tư phát triển lĩnh vực này. Phó Hiệu 
trưởng mong muốn các em sinh viên sẽ nỗ lực 
phấn đấu và đạt thành tích cao nhất trong học 
tập, để sau khi ra trường có thể đáp ứng được 
các yêu cầu của nhà tuyển dụng và đạt nhiều 
thành công trong cuộc sống. Bên cạnh đó, PGS.
TS. Đỗ Văn Xê đã thay mặt lãnh đạo nhà trường 
gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các doanh nghiệp 
đã hỗ trợ và phối hợp với Trường trong thời 
gian qua, giúp cho cán bộ và sinh viên Trường 
ĐHCT có thể giao lưu, tìm hiểu về những công 
nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin và 
truyền thông.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu tại Lễ khai mạc.
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HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN JEAI-DREAM
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 13/12/2014, tại Hội trường Ban 
Giám hiệu, Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) đã tổ chức Hội thảo Tổng kết 

Dự án JEAI-DREAM, dự án hợp tác đối ứng 
giữa Trường ĐHCT với Viện Nghiên cứu Phát 
triển Pháp (IRD). Đến dự Hội thảo có GS. Jean-
Pascal TORRETON, Trưởng đại diện IRD tại 
Việt Nam; GS. Alexis DROGOUL, Phó Giám 
đốc UMMISCO-IRD. Về phía Trường ĐHCT có 
PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng; thành 
viên các tổ, nhóm nghiên cứu Dự án JEAI-
DREAM.

JEAI-DREAM là dự án hợp tác nghiên cứu 
giữa Trường ĐHCT và IRD được thực hiện 
trong thời gian từ năm 2011-2014 (gồm 03 năm 
dự án và 01 năm mở rộng). Mục tiêu của dự án 
nhằm nghiên cứu xây dựng các mô hình ứng 
dụng hỗ trợ ra quyết định liên quan đến các vấn 
đề môi trường, phục vụ công tác quản lý môi 
trường. Bên cạnh đó, thông qua các hội nghị, 
hội thảo tập huấn, chia sẻ học thuật về chuyên 
môn và năng lực tổ chức nghiên cứu, Dự án 
JEAI-DREAM đã góp phần nâng cao năng lực 
cho đội ngũ nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu; 
đóng góp quan trọng vào công tác đào tạo nhân 
lực sau đại học bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ của Trường 

ĐHCT, đặc biệt có 12 đề tài nghiên cứu bậc 
Thạc sĩ và 04 đề án Tiến sĩ được hướng dẫn 
bởi các nghiên cứu viên, các giáo sư IRD và 
Trường ĐHCT. Đây sẽ là đội ngũ chủ chốt, đóng 
góp quan trọng vào hoạt động nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ của Trường 
trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án, nhiều 
ấn phẩm xuất bản khoa học đã được chia sẻ, 
đăng tải trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị, hội 
thảo uy tín quốc tế (trên 100 lượt bao gồm tất 
cả các thể loại bài báo, sách khoa học, báo cáo 
tham luận khoa học). 

Việc hợp tác, phối hợp thực hiện dự án JEAI-
DREAM cũng giúp các nhà khoa học hiểu biết 
lẫn nhau, hình thành mạng lưới kết nối hợp tác 
nghiên cứu, tạo tiền đề quan trọng cho việc mở 
rộng hợp tác đa phương trong thời gian tới. 
Phía đại diện IRD đánh giá cao hiệu quả thực 
hiện Dự án này. Trường ĐHCT và IRD đã tích 
cực thảo luận các hướng hợp tác, các chương 
trình dự án nghiên cứu mới trong thời gian tiếp 
theo, đặc biệt là mở rộng quan hệ hợp tác, mở 
rộng kết nối hợp tác nghiên cứu khoa học với 
các đối tác viện, trường khác.

Ảnh lưu niệm tại Hội thảo.

v
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KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC-
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 26/11/2014, Lễ ký kết hợp tác giữa 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) và Viện 
Công nghệ 

Sinh học (CNSH)-
Viện Hàn Lâm 
Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam 
(HLKH&CN Việt 
Nam) đã long trọng 
diễn ra tại Trường 
ĐHCT. Tham dự 
Lễ ký kết có đại 
diện Vụ Khoa học 
Công nghệ và Môi 
trường, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo 
gồm TS. Nguyễn 
Thị Tơ, Chuyên 
viên chính và ThS. 
Lý Thị Nhàn, Chuyên viên; các thành viên Ban 
lãnh đạo và Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo và 
chuyên trách các đơn vị trực thuộc của hai bên.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT và PGS.TS. Chu Hoàng 
Hà, Viện trưởng Viện CNSH-Viện HLKH&CN 
Việt Nam đã đại diện hai bên ký bản thỏa thuận 
hợp tác, mở ra bước ngoặt thúc đẩy hợp tác 
toàn diện về đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công 
nghệ sinh học. 

Việc hợp tác, phối hợp nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ và đào tạo sau đại học 
trong lĩnh vực công nghệ sinh học giữa hai đơn 
vị nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên 
sinh học của khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL) và Đồng bằng sông Hồng; triển 
khai ứng dụng phát triển các sản phẩm sinh học 
phục vụ cho sự phát triển của lĩnh vực nông 

nghiệp, thủy sản, môi trường và công nghệ chế 
biến thực phẩm vùng ĐBSCL; qua đó phát huy 

tiềm năng khoa học 
công nghệ của các 
khoa, viện, trung 
tâm nghiên cứu của 
hai đơn vị, nâng cao 
năng lực nghiên cứu 
khoa học và chuyển 
giao công nghệ của 
giảng viên và cán 
bộ nghiên cứu của 
hai bên, góp phần 
xây dựng và phát 
triển nguồn nhân lực 
khoa học và công 
nghệ chiến lược có 
khả năng hỗ trợ giải 
quyết các vấn đề 

thực tế trong khu vực và của cả nước. 

Theo đó, Trường ĐHCT và Viện HLKH&CN 
Việt Nam sẽ cùng phối hợp xây dựng và thực 
hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ, chương 
trình, dự án, đề tài các cấp và thực hiện hoạt 
động chuyển giao công nghệ; phối hợp nghiên 
cứu đa dạng nguồn tài nguyên sinh vật vùng 
ĐBSCL và Đồng bằng sông Hồng; nghiên cứu 
và phát triển ứng dụng các sản phẩm công nghệ 
sinh học phục vụ cho lĩnh vực nông nghiệp, thủy 
sản và công nghệ thực phẩm khu vực ĐBSCL; 
hợp tác đào tạo sau đại học; phối hợp tổ chức 
các lớp tập huấn chia sẻ kinh nghiệm nghiên 
cứu khoa học, công tác quản lý nghiệp vụ 
nghiên cứu khoa học, kỹ năng làm việc tập thể, 
kỹ năng nghiên cứu và chuyển giao công nghệ 
cho đội ngũ nhân lực phụ trách các đơn vị; hợp 
tác thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cụ thể 
liên quan đến lĩnh vực công nghệ sinh học và 
thế mạnh của hai bên,...

PGS.TS. Hà Thanh Toàn (trái), Hiệu trưởng Trường ĐHCT và 
PGS.TS. Chu Hoàng Hà, Viện trưởng Viện CNSH- Viện HL KH & 
CN Việt Nam đại diện hai bên ký bản thỏa thuận hợp tác.

v
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LỄ KÝ KẾT CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRỒNG NẤM 
VỚI CÔNG TY DASCO-ĐỒNG THÁP

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 05/12/2014, Lễ ký kết chuyển giao công nghệ trồng nấm ăn và nấm dược liệu giữa Viện 
Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học (NC&PT CNSH)-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 
và Công ty DASCO-Đồng Tháp đã long trọng diễn ra. Đến dự Lễ ký kết có bà Trần Thị Thái, Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, phòng ban, trung 
tâm tỉnh Đồng Tháp.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Nhân Dũng, Viện 
trưởng Viện NC&PT CNSH-ĐHCT và 
ông Thái Thanh Phong, Giám đốc Công 

ty DASCO đã đại diện hai bên ký kết hợp tác 
chuyển giao công nghệ dưới sự chứng kiến của 
đại diện lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp; Ban Giám 
hiệu, lãnh đạo các đơn vị và viên chức, sinh 
viên Trường ĐHCT; Ban lãnh đạo và các thành 
viên Công ty DASCO.

Tiếp tục truyền thống hợp tác chuyển giao 
công nghệ giữa Trường ĐHCT và Công ty 
DASCO trong lĩnh vực sản xuất phân hữu cơ 
vi sinh, việc ký kết hợp tác chuyển giao công 
nghệ trồng nấm ăn và nấm dược liệu ứng dụng 
công nghệ sinh học đã đóng góp tích cực vào 
mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên, góp 
phần vào sự phát triển bền vững của Trường 
ĐHCT và Công ty DASCO, đồng thời đóng góp 

một phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế-
xã hội. 

Đặc biệt, công nghệ trồng nấm ăn và nấm 
dược liệu kết hợp với ứng dụng phụ phẩm nông 
nghiệp trong trồng nấm sẽ góp phần làm tăng 
giá trị kinh tế trong sản xuất nông nghiệp, góp 
phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống 
người dân và bảo vệ môi trường; gia tăng giá 
trị dinh dưỡng và năng suất thu hoạch nấm, đáp 
ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước về bổ sung 
dinh dưỡng cho bữa ăn hằng ngày và nhu cầu 
xuất khẩu các loại nấm ăn, nấm nguyên liệu 
dược liệu. Hoạt động ký kết hợp tác chuyển 
giao công nghệ trồng nấm giữa Trường ĐHCT 
và Công ty DASCO cũng góp phần triển khai 
thực hiện chương trình hợp tác, phối hợp toàn 
diện giữa Trường ĐHCT và tỉnh Đồng Tháp.

PGS.TS. Trần Nhân Dũng (trái), Viện trưởng Viện NC&PT CNSH-ĐHCT và Ông Thái Thanh Phong, Giám đốc Công 
ty DASCO đại diện hai bên ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ.
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SINH VIÊN TRƯỜNG NHẬN HỌC BỔNG 
“ĐẠM CÀ MAU-HẠT NGỌC MÙA VÀNG” 

VÀ HỌC BỔNG “NGUYỄN TRƯỜNG TỘ” NĂM 2014
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 10/12/2014, Trường 
Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) đã phối hợp với 

Công ty TNHH MTV Phân bón 
Dầu khí Cà Mau tổ chức Lễ 
trao học bổng “Đạm Cà Mau-
Hạt ngọc mùa vàng”. Bên cạnh 
đó, ngày 11/12/2014, Trường 
cũng phối hợp với Quỹ Y tế, 
Văn hóa và Giáo dục Việt Nam 
(VNHELP) tổ chức Lễ trao học 
bổng “Nguyễn Trường Tộ” năm 
2014 cho 50 sinh viên năm thứ 
nhất của Trường.

Tại buổi lễ trao học bổng 
“Đạm Cà Mau-Hạt ngọc mùa 
vàng”, Trường có 26 sinh viên 
được nhận 01 suất học bổng 
Vinh danh trị giá 20 triệu đồng và 25 suất học 
bổng Toàn phần trị giá 5 triệu đồng/suất. Trong 
đó, sinh viên Huỳnh Thanh Soul, lớp Bảo vệ 
thực vật khóa 37 đã vinh dự được trao học bổng 
Vinh danh của Đạm Cà Mau. 

Nhằm góp phần hỗ trợ, động viên, khích lệ 
các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt 
khó học tốt, VNHELP đã trao 50 suất học bổng 
“Nguyễn Trường Tộ” năm 2014, mỗi suất trị giá 
200 USD. Đại diện VNHELP cho biết nguồn học 
bổng này sẽ tiếp tục duy trì cho các em sinh viên 
trong 03 năm học còn lại tại Trường ĐHCT nếu 
các em tiếp tục đạt được mức học tập tốt trong 
các năm học tiếp theo. 

Nguồn học bổng từ phía VNHELP và Công 
ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau đã 
góp phần cùng với Trường ĐHCT hỗ trợ các em 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn biết vươn lên 

trong học tập giảm bớt nỗi lo về tài chính và có 
thêm động lực để phấn đấu trên con đường học 
vấn. Đây là nguồn động viên rất ý nghĩa giúp 
các em biết được mình không đơn độc bươn 
chải với những khó khăn của cuộc sống mà bên 
cạnh các em luôn có sự quan tâm, chăm lo của 
nhà trường, của toàn thể xã hội, những mạnh 
thường quân, những người quan tâm đến sự 
trưởng thành và phát triển của thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, Trường ĐHCT xin gửi lời cảm 
ơn trân trọng đến các đơn vị tài trợ đã quan 
tâm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 
của Trường. Đây là hoạt động rất thiết thực góp 
phần hỗ trợ nhà trường trong công tác chăm lo 
đời sống cho sinh viên và giáo dục thế hệ trẻ. Hy 
vọng rằng các em sinh viên sẽ ra sức học tập 
và rèn luyện thật tốt để xứng đáng với sự quan 
tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm, của Trường và 
toàn thể xã hội.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường trao học bổng cho sinh viên.
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TRAO TẶNG “MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN”
CHO GIÁO VIÊN VÙNG KHÓ KHĂN

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 10/12/2014, tại xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, Công đoàn Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã phối hợp với lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể địa phương trao tặng 
"Mái ấm Công đoàn" cho Thầy Nguyễn Diễm Phúc, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn của Trường 
Tiểu học Tân Hòa Đông.

Với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo”, “Lá 
lành đùm lá rách”, từ nguồn đóng góp 02 
ngày lương của giảng viên, công chức, 

viên chức và các nguồn vận động khác, Trường 
ĐHCT mong muốn chung tay tiếp sức, hỗ trợ 
quý thầy cô giáo, đồng nghiệp vùng sâu, vùng 
xa, vùng khó khăn có thêm điều kiện tốt hơn để 
tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người. 
Vừa qua, Công đoàn Trường ĐHCT đã cùng 
với ngành giáo dục và lãnh đạo địa phương tỉnh 
Tiền Giang hỗ trợ thầy Nguyễn Diễm Phúc xây 
một căn nhà mới trị giá 58 triệu đồng; trong đó 
Công đoàn Trường ĐHCT hỗ trợ 30 triệu đồng, 
phần còn lại thầy Phúc được địa phương hỗ 
trợ nguồn vốn vay ưu đãi dành cho giáo viên  
khó khăn.

Thầy Nguyễn Diễm Phúc sinh năm 1979, 

đang công tác tại Trường Tiểu học Tân Hòa 
Đông từ năm 2003. Trước đây, thầy sống cùng 
mẹ, vợ và con nhỏ trong ngôi nhà nhỏ, tạm bợ. 
Khi đón nhận căn nhà mới khang trang hơn, 
thầy Phúc và gia đình đã không giấu được niềm 
vui mừng, xúc động trước sự quan tâm, hỗ trợ 
của địa phương, của ngành giáo dục tỉnh nhà 
đối với đời sống đội ngũ giáo viên vùng sâu; sự 
hỗ trợ, chia sẻ của Công đoàn Trường ĐHCT, 
những người đồng nghiệp, đồng hương đã giúp 
thầy có một mái ấm vững chắc hơn. Đó là niềm 
khích lệ lớn đối với thầy, tiếp thêm động lực và 
sức mạnh để thầy tiếp tục nỗ lực cống hiến cho 
nghề “gõ đầu trẻ”.

Tân Hòa Đông hiện là một xã khó khăn của 
huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Nhiều thế 
hệ thầy giáo, cô giáo đã không ngại khó hội tụ 

về đây để góp phần 
vào sự nghiệp trồng 
người bằng cả tấm 
lòng gắn bó với 
nghề, đem tri thức, 
nghĩa tình đến với 
thế hệ trẻ tương 
lai, góp phần đào 
tạo nhân lực cho 
địa phương. Những 
người kỹ sư tâm 
hồn thầm lặng ấy đã 
hết lòng tận tụy với 
nghề, và luôn bám 
trụ trường lớp trong 
mọi hoàn cảnh.

Ảnh lưu niệm tại buổi trao tặng “Mái ấm công đoàn” cho giáo viên vùng khó khăn.
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BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC 
QUỐC PHÒNG-AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 15/12/2014, Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) đã phối hợp với Trường Quân 
sự Thành phố Cần Thơ tổ chức khai 

giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An 
ninh đối tượng 4. Đến dự buổi lễ Khai giảng lớp 
học có Đại tá Trần Hòa Hiệp, Phó Chính ủy Bộ 
Chỉ huy Quân sự Thành phố Cần Thơ; Thượng 
tá Vũ Huy Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Quân 
sự Thành phố Cần Thơ; PGS.TS. Trần Trung 
Tính, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT; các đồng 
chí đại diện Thường trực Hội đồng Giáo dục 
Quốc phòng-An ninh Thành phố Cần Thơ; đại 
diện lãnh đạo các đơn vị của Trường Quân sự 
Thành phố Cần Thơ và Trường ĐHCT; các báo 
cáo viên và học viên.

Lớp học có 321 học viên. Các học viên phần 
lớn là viên chức từ ngạch giảng viên, chuyên 
viên đang giữ chức vụ từ cấp Phó Trưởng bộ 
môn và tương đương trở lên thuộc Trường 
ĐHCT. Khóa học diễn ra trong thời gian 04 ngày, 
từ ngày 15-18/12/2014.

Mục tiêu của khóa học nhằm bồi dưỡng 
những nội dung chủ yếu về quan điểm, đường 
lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp 
luật Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng-an 
ninh ở cơ sở trong tình hình mới; giúp học viên 
hiểu rõ và cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của 

các thế lực thù địch đối với cách mạng nước 
ta; từ đó nắm bắt và vận dụng các biện pháp, 
phòng, chống để vận dụng trong công tác lãnh 
đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, 
an ninh ở cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng 
cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện và giữ gìn 
an ninh-chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn thành phố.

Sau 04 ngày làm việc tích cực và chuyên cần, 
Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh 
dành cho viên chức của Trường ĐHCT đã kết 
thúc tốt đẹp. Tất cả 321 học viên của lớp đều 
đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn 
thành khóa học. 

Tại buổi lễ bế mạc lớp học, thay mặt lãnh đạo 
Trường ĐHCT, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền 
đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Bộ Chỉ huy 
Quân sự Thành phố Cần Thơ, Hội đồng Giáo 
dục Quốc phòng-An ninh Thành phố Cần Thơ, 
Trường Quân sự Thành phố Cần Thơ đã hỗ trợ 
Trường ĐHCT tổ chức khóa học nhằm cập nhật 
kiến thức quốc phòng, an ninh cho viên chức, 
giảng viên Trường. Đây là sẽ nguồn thông tin 
quan trọng và hữu ích giúp Trường đảm bảo 
công tác an ninh, chính trị, an toàn trật tự tại 
cơ quan cũng như vận dụng để bồi dưỡng tư 
tưởng, đạo đức cho sinh viên.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường phát biểu tại buổi lễ bế mạc.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐẠT THÀNH TÍCH CAO TRONG NHIỀU CUỘC THI

Nguyễn Thành Bảo Lộc, Lớp Văn học, Khóa 38
Ngày 15/12/2014, Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi năm 2014” và Lễ tổng kết trao giải “Cuộc thi tìm 
hiểu 70 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân” đã long 
trọng diễn ra tại Hội trường trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ do Thành Đoàn Thành 
phố Cần Thơ phối hợp tổ chức.

Tham dự chương trình có sự hiện diện 
của Đại tá Thạch Sương, Phó Chủ nhiệm 
Chính trị Bộ CHQS Thành phố; Đại tá 

Nguyễn Trần Hiếu, Ủy viên thường vụ, Trưởng 
ban Tuyên giáo Hội Cựu chiến binh Thành 
phố Cần Thơ; Đ/c Đào Chí Nghĩa, Phó Bí thư 
Thường trực Thành đoàn Thành phố Cần Thơ, 
trưởng ban tổ chức hội thi cùng đại diện các 
sở,ban, ngành, đoàn thể, các trường đại học, 
cao đẳng trong địa bàn thành phố và đông đảo 
các bạn đoàn viên, thanh niên từ 22 đơn vị tham 
gia tranh tài đến giao lưu và cổ vũ.

“Cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày thành lập 
QĐND Việt Nam và 25 năm ngày Hội Quốc 
phòng toàn dân” được triển khai sâu rộng với 
các nội dung thiết thực bao gồm thi viết cá nhân 
và thi thiết kế video clip tuyên truyền. Sau một 
thời gian phát động, tính đến ngày 10/11/2014 
đã có 18.125 bài dự thi, trong đó có nhiều bài 
viết là của học sinh lớp 5. Bằng sự hưởng ứng, 

tham gia nhiệt tình từ phía 
các đơn vị và đông đảo 
đoàn viên thanh niên, cuộc 
thi đã có nhiều bài viết đạt 
chất lượng cao với nhiều 
hình thức trình bày cùng 
nội dung thể hiện sáng tạo; 
các video clip tuyên truyền 
được dàn dựng công phu 
với nhiều dữ liệu quý…

Nằm trong chuỗi hoạt 
động kỷ niệm 70 năm ngày 
thành lập QĐND Việt Nam 
và 25 năm ngày Hội Quốc 
phòng toàn dân, Hội thi 

“Tuyên truyền viên giỏi năm 2014” cũng được 
tổ chức quy mô, tập trung với nhiều hình thức 
tranh tài đa dạng đã nhận được sự ủng hộ và 
tham gia nhiệt tình từ phía các bạn đoàn viên 
thanh niên. Hội thi diễn ra trong không khí sôi 
nổi với các nội dung tranh tài ở hai phần thi 
chính: Phần thi kiến thức và phần thi tài năng 
xoay quanh chủ đề về Truyền thống QĐND Việt 
Nam, nền Quốc phòng toàn dân và nhận thức 
của thế hệ trẻ đối với việc kế thừa, phát huy 
truyền thống của cha ông.

Kết thúc “Cuộc thi tìm hiểu 70 năm ngày thành 
lập QĐND Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc 
phòng toàn dân” và Hội thi “Tuyên truyền viên 
giỏi” cấp thành phố năm 2014, Đoàn trường Đại 
học Cần Thơ đã xuất sắc đạt được giải Nhì ở 
hạng mục video clip tuyên truyền, giải Khuyến 
khích ở hạng mục Tuyên truyền viên giỏi và 
02 giải Khuyến khích cá nhân ở mảng bài dự  
thi viết.

Trao bằng khen cho các đoàn viên tại Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi năm 2014”.
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HỘI THI “TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TÚY, HIV/AIDS 
VÀ THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2014”

Nguyễn Thành Bảo Lộc, Lớp Văn học, Khóa 38

Tối ngày 22/12/2014, Vòng Chung kết 
Hội thi “Tuyên truyền phòng chống ma 
túy, HIV/AIDS và thực hiện an toàn giao 

thông năm 2014” đã diễn ra tại Hội trường Lớn-
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Tham dự 
chương trình có sự hiện diện của quý thầy cô 
là đại diện các đơn vị Khoa, Phòng, Ban của 
Trường và đông đảo các bạn đoàn viên, thanh 
niên đến giao lưu và cổ vũ. 

Hội thi là dịp để giảng viên, viên chức và học 
sinh, sinh viên nâng cao nhận thức về hiểm họa, 
tính chất phức tạp cũng như tầm quan trọng 
trong công cuộc phòng chống ma túy, đại dịch 
HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế, xã hội 
của đất nước nói chung và của Thành phố Cần 
Thơ nói riêng; đồng thời tuyên truyền, giáo dục 
ý thức cho đoàn viên, thanh niên Trường ĐHCT 
chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp 
luật về trật tự an toàn giao thông để góp phần 
đảm bảo an ninh và kỷ cương đô thị.

Hội thi năm nay được tổ chức theo hình thức 
mở rộng đến cả hai khối Đoàn-Hội sinh viên với 
32 đơn vị tham gia, tạo nên tính chặt chẽ, đoàn 
kết trong công cuộc tuyên truyền và vận động 
tuổi trẻ Đại học Cần Thơ xung kích trong các hoạt 
động bảo vệ xã hội. Chương trình có 03 vòng thi 

gồm vòng loại, bán kết và chung kết, diễn ra từ 
ngày 20/12/2014 đến ngày 22/12/2014. 

Trong đêm Chung kết, các thí sinh trải qua ba 
phần thi hết sức hấp dẫn là Kiến thức, Thông 
thái và Tài năng, xoay quanh chủ đề về phòng 
chống ma túy, HIV/AIDS cũng như những quy 
định của Chính phủ về việc thực hiện ATGT,… 
Tinh thần đoàn kết, thi đấu nhiệt tình và hăng 
say của các đội đã mang đến cho khán giả 
những tiết mục vô cùng đặc sắc, thể hiện được 
tài năng, bản lĩnh và sự năng động của tuổi trẻ 
Đại học Cần Thơ trong việc chung tay giữ gìn 
và phát triển xã hội. Qua ba phần thi đấu đầy 
cam go và thử thách, kết quả giải Nhất thuộc 
về Khoa Sư phạm, giải Nhì thuộc về Khoa Khoa 
học Chính trị, Khối Phòng ban và Khoa Khoa 
học Tự nhiên đồng giải Ba.

Hội thi “Tuyên truyền phòng chống ma túy, 
HIV/AIDS và thực hiện an toàn giao thông” là 
một trong những hoạt động lớn thường niên của 
Trường ĐHCT, giữ vững và phát huy vai trò quan 
trọng của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ tổ quốc. Chương trình là cầu nối để thế 
hệ thanh niên Trường tiếp tục thể hiện tinh thần 
và trách nhiệm của mình đối với xã hội.

Hội thi diễn ra sôi động và hào hứng với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên.
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Một lần thăm ĐẢO NGỌC
Hà Hương, Lớp phiên-biên dịch, Khóa 39

Một lần được đến với Phú Quốc, một lần 
được trải nghiệm cuộc sống thực tế 
của những chiến sĩ hải quân đó là ước 

nguyện được ấp ủ từ rất lâu của một trái tim 
luôn dành những tình cảm rất đặc biệt cho biển, 
đảo quê hương. Và hôm nay, điều ước ấy đã trở 
thành hiện thực khi tôi được đứng đây, trên con 
tàu đang lướt sóng hướng về Đảo Ngọc.

Vượt qua những đợt sóng dữ dội của đại 
dương, tôi cùng đoàn giao lưu của Trường Đại 
học Cần Thơ đã đặt chân đến Vùng 5 Hải quân 
thuộc huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. 
Bước nhẹ đôi chân trần trên bãi cát vàng trải dài 
dưới nắng sớm, lắng nghe từng đợt sóng nhẹ 
nhàng xô vào bờ cát và khẽ khép hàng mi cong 
để cảm nhận hơi biển mặn dịu dàng, tôi chợt 
cảm thấy tự hào vì quê hương mình đẹp và bình 
yên quá. Sinh ra và lớn lên ở đất liền nên sóng 
biển, gió biển là những thứ quý giá mà tôi luôn 
mong muốn có được. Nhưng có lẽ trong chuyến 
đi này, tôi lại ước mong được chạm đến những 
điều cao cả hơn thế….

Chuyến hành trình chỉ vỏn vẹn trong bốn 
ngày nhưng thật sự đã đọng lại trong trái tim 
của những người lữ khách những cảm xúc khó 
nói thành lời. Từ những ngày đầu đặt chân đến 
đảo, tôi đã cảm nhận được sự tiếp đón nồng 
hậu, tình cảm yêu thương mà các anh chiến sĩ 
nơi đây dành cho đoàn công tác. Đó là những 
cái bắt tay thân tình, những lời thăm hỏi đất liền 
và cả những bữa cơm “lính” rất đơn sơ nhưng 
ấm áp tình yêu thương. Và cũng trong chuyến 
hành trình, tôi cảm thấy mình là người may mắn 
vì được tham dự buổi lễ tuyên thệ của các chiến 
sĩ hải quân. Cả một góc trời dường như im bặt 
để mười lời thề của quân đội nhân dân Việt Nam 
được vang vọng cùng núi sông và tim tôi như 
thắt lại khi chứng kiến giây phút người lính trẻ 
quỳ xuống, ôm hôn lá cờ Tổ quốc như đang ôm 
chính mảnh linh hồn mình. Trong chính khoảnh 
khắc này, tôi thấm thía được tại sao các anh lại 
có thể đủ mạnh mẽ, đủ kiên cường vượt qua 
mọi gian nan, đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Lần đầu tiên đến thăm các anh hải quân, 

Buổi lễ tuyên thệ của các chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.
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công việc của tôi như một cô phóng viên nhỏ tìm 
hiểu về cuộc sống và nhiệm vụ của các anh tại 
đơn vị. Qua những lời chia sẻ rất giản dị, tôi hiểu 
được rằng cuộc sống nơi đây còn lắm khó khăn 
nhưng chưa bao giờ các anh cảm thấy chán 
nản và ngược lại, vượt lên trên đó là sự giúp đỡ, 
sẻ chia của những đồng đội cùng chung chiến 
tuyến, là nỗi nhớ da diết về gia đình, là niềm tin, 
là tinh thần sắt thép khi đứng trước quân thù. 

Chiếc máy ảnh nhỏ trên tay tôi không đủ sức 
ghi lại tất cả những tình cảm ở nơi đây nhưng 
ở một góc nào đó của chuyến hành trình, nó đã 
kịp lưu giữ những ánh mắt trìu mến, những nụ 
cười giản dị và cả những cái ôm đầy lưu luyến 
khi đoàn giao lưu chia tay các anh trong ngày 
kết thúc chuyến công tác. Thế là sẽ không còn 
những giờ tập huấn đầy ắp tiếng cười, đêm đêm 

sẽ không còn những lời ca tiếng hát rộn ràng 
của các cô cậu sinh viên, không còn những cái 
siết tay thật chặt giữa quân và dân để cùng cháy 
hết mình trong những vũ điệu của sức trẻ... thay 
vào đó là những kỉ niệm thân thương còn đọng 
mãi trong trái tim của người ra đi và người ở lại.

Tôi hiểu rằng cuộc gặp gỡ nào rồi cũng có 
lúc phải rời xa nhưng… xin gửi mãi vào sóng, 
vào gió, vào từng trái tim của những chiến sĩ 
hải quân nơi đây tình cảm của đất liền, niềm tin 
yêu của nhân dân cả nước. Chúng tôi, những 
người con được sống trong hòa bình sẽ luôn 
hướng lòng về biển, đảo quê hương, nơi ấy có 
các anh, những người hùng bám trụ biển khơi. 
Mong các anh hãy luôn vững tay súng để bảo 
vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng 
của tổ quốc.

Những khoảnh khoắc 
giao lưu và làm việc 
cùng các chiến sĩ 
Vùng 5 Hải quân.
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BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI - TẤM GƯƠNG SINH VIÊN 
NGHÈO VƯỢT KHÓ

Nguyễn Thành Bảo Lộc, Lớp Văn học, Khóa 38

Tỏa sắc giữa ngọn tầng mây trên bầu 
trời là khoảng không trung với ngàn 
tia sáng mới, thứ ánh sáng hội tụ 

những tinh hoa trong đất trời nước Việt. 
Giữa cuộc sống bộn bề, tất bật và lặng lẽ, 
mỗi con người nơi đây đang phấn đấu vươn 
lên để trở thành chủ nhân cho tương lai mai 
sau, cho phồn thịnh. Tôi lại chợt nghĩ đến 
trong cuộc hành trình ấy, cuộc sống luôn 
ẩn chứa những điều kỳ thú. Có vất vả, gian 
truân mà không hề nghe thấy những tiếng 
rên rỉ, những lời than trách đến não lòng, 
bao tháng năm qua nó vẫn đang bừng dậy, 
tỏa tia sắc vang lừng. Nơi ấy tràn ngập niềm 
tin và hi vọng!

Có những cuộc đời lặng thầm dưỡng 
nuôi hi vọng mà chưa hề ta nghe thấy. Có 
những người bạn suốt chặng đường dài vật 
vã gian nan nhưng chưa từng ta thấu hiểu. 
Bao tháng năm đó vẫn còn là những điều 
bí mật, và chỉ đến khi nào ta thực sự đi trải 
lòng, khám phá.

Trường Đại học Cần Thơ, 
ngôi trường mà tôi tự hào và in 
sâu nhiều kỉ niệm nhất trong suốt 
quãng đời sinh viên này, nơi mà 
mái trường năng động hứa hẹn 
tương lai ấy có nhiều bạn sinh 
viên đang âm thầm vượt lên 
trên thử thách để tìm về những 
đỉnh sáng tương lai. Cuộc sống 
khó khăn nhưng nơi các bạn 
vẫn luôn ngập tràn bản lĩnh với 
bao niềm lạc quan yêu đời và  
nghị lực. 

Sau buổi Hội thảo “Định 
hướng nghề nghiệp-Chạm ngõ 

tương lai” ngày 30/9/2014 tôi có dịp tiếp 
xúc và trò chuyện cùng hai bạn Nguyễn Hải 
Đông, sinh viên ngành Điện tử viễn thông 
Khóa 36 và bạn Mai Thị Hồng Diễm đang 
theo học ngành Toán Ứng dụng Khóa 38. 
Cả hai bạn đều được trao học bổng vì hoàn 
cảnh gia đình khó khăn và có nhiều nỗ lực 
vươn lên trong học tập, rèn luyện. Tôi được 
nghe hai bạn kể lại về những điều mình đã 
và đang trải qua từng ngày trong cuộc sống. 
Tôi thật sự xúc động, khâm phục trước 
những nghị lực phi thường này.

Vốn sinh ra trong một gia đình nghèo 
khó, ba mẹ Đông phải làm việc vất vả để 
nuôi ba anh em trai nên người. Ba Đông 
là trụ cột của gia đình, mặc dù đã ở tuổi 
64 nhưng chú vẫn phải làm công việc thợ 
hồ nặng nhọc để trang trải cho những bữa 
cơm hằng ngày. Nhưng cuộc sống nhẫn 
tâm không chiều theo lòng người, chú đã 
bị tai nạn trong khi làm việc, bị chấn thương 
ở vùng đầu nên sức khỏe không còn được 

Hải Đông và Hồng Diễm nhận học bổng tại Hội thảo “Định 
hướng nghề nghiệp-Chạm ngõ tương lai”.

v

v
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như trước. Mẹ Đông mặc 
dù cũng trạc tuổi nửa đời 
người nhưng vẫn phải đi 
làm giúp việc ở tận Thành 
phố Hồ Chí Minh trong 
khi người đang mang căn 
bệnh “Sỏi túi mật”. 

Nhà thuộc hộ nghèo của 
huyện nên gia đình bạn 
Đông luôn gặp nhiều khó 
khăn. Những đồng lương ít 
ỏi chỉ có thể trang trải cho 
bữa cơm hằng ngày lấy 
đâu một căn nhà đủ sức 
che mưa che nắng, chống 
chọi với thiên nhiên. Nhà 
Đông là một mái chòi nhỏ 
dựng tạm bợ trên phần đất 
được sông bồi đắp nên gia 
đình cũng không có ruộng 
nương.

Ba mình thường nói 
“Chỉ có học tập mới thoát 
được cái nghèo”. Câu nói 
đó luôn ở trong tâm trí của 
mình, khiến mình luôn cố 
gắng học tập để hi vọng 
sau này xây được một ngôi 
nhà cho ba mẹ lúc về già, 
giúp cho em út được học 
hành đến nơi đến chốn”-
Đông tâm sự.

Đông đang mang trong 
người căn bệnh “Viêm cột 
sống dính khớp” bệnh đã 
gần sáu năm nay, hai chân 
đau nhức và đi lại cũng 
không được bình thường 
như các bạn, thậm chí 
đến một cái khom người 
Đông cũng gặp phải khó 
khăn. Hằng tháng, bạn ấy 

phải lên Thành phố Hồ 
Chí Minh để tái khám, việc 
chữa bệnh cũng tốn nhiều 
chi phí.

Cả ba anh em chỉ mỗi 
anh hai của Đông là được 
đi làm, anh phụ lái xe tải 
cho hãng nước đá gần 
nhà với công việc cũng 
phải thức hôm thức khuya 
rất mệt nhọc. Mặc dù, gia 
đình khó khăn nhưng ba 
mẹ quyết không để cho 
Đông và em trai bỏ học. 
Hình ảnh người bạn sinh 
viên nghèo dáng gầy cõi 
hằng lên trong tôi những 
cảm xúc khó tả, tôi thoạt 
nghĩ cái đói nghèo dễ làm 
thay đổi số phận con người 
ta, và nếu là tôi... chắc tôi 
sẽ không tài nào học nỗi 
nữa, càng không thể nào 
học tốt! Vậy mà cậu ấy đã 
vượt qua tất cả, xóa đi mọi 
rào cản cuộc sống để tìm 
đến tương lai, tìm về nơi 
có ánh sáng diệu kì!

Với Hải Đông, bạn ấy 
luôn lạc quan nhìn về phía 
tương lai, luôn bản lĩnh để 
vượt qua những khó khăn 
trong cuộc sống. Hồng 
Diễm cũng thế, cuộc sống 
sinh viên năng động trong 
nhiều hoạt động phong 
trào đã rèn luyện nên một 
ý chí sắt và tinh thần lạc 
quan trong tâm hồn bạn ấy. 
Gia đình Diễm cũng thuộc 
diện hộ nghèo và thu nhập 
chủ yếu dựa vào vườn rau 
sau nhà. Diễm có người 

anh trai đang trong thời 
gian thực hiện nghĩa vụ 
quân sự nên thu nhập của 
gia đình với số tiền bán 
rau ít ỏi kiếm được cũng 
chỉ đủ trang trải những chi 
phí hằng ngày. Hiện nay, 
Diễm đã là sinh viên năm 3 
nhưng phải vừa đi học vừa 
đi làm thêm để dành dụm 
tiền ăn học đỡ gánh nặng 
cho gia đình. 

Bàn về ước mơ, người 
bạn trẻ Hồng Diễm hi vọng 
sau này tốt nghiệp sẽ 
trở về quê nhà làm việc, 
để vừa phục vụ cho quê 
hương, vừa có thể chăm 
sóc được cho gia đình. Hải 
Đông mong muốn mình trở 
thành một giảng viên và cố 
gắng học tập hơn nữa để 
có cơ hội đi du học, đem 
kiến thức về phục vụ quê 
hương đất nước.

Bản thân tôi đã học 
được nhiều điều từ tấm 
gương của hai người bạn 
trẻ. Người bạn sinh viên 
nghèo với nghị lực sống 
phi thường thật đáng để 
cho người ta khâm phục, 
hai người bạn như những 
người biết vươn lên “tìm 
ánh sáng” mà tôi thường 
nghe nói nhiều trong sách 
vở. Chia tay Hải Đông và 
Hồng Diễm, tôi đã ghi lại 
cho mình được nhiều hình 
ảnh đẹp và có lẽ hình ảnh 
ấy sẽ theo tôi suốt quãng 
đời này. 

v

v
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GIỚI THIỆU

Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên (MT&TNTN) được thành lập vào năm 2008. Khoa 
có thế mạnh về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực môi trường 
và tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là bảo tồn đa dạng sinh học, đánh giá chất lượng môi 

trường, độc học môi trường, quản lý - xử lý nước thải và rác thải đô thị, quản lý tài nguyên nước, 
qui hoạch sử dụng đất, ứng dụng mô hình toán, GIS và viễn thám trong qui hoạch và quản lý tài 
nguyên môi trường... 

Khoa hiện đang quản lý và đào tạo 1.613 sinh viên chính quy, liên thông và ngành 02; 515 sinh 
viên hệ Vừa làm vừa học, 247 học viên cao học và 40 nghiên cứu sinh. Tổng số cán bộ viên chức 
của Khoa là 71 cán bộ, trong đó có 01 Giáo sư, 08 Phó Giáo sư, 20 Tiến sĩ và 42 Thạc sĩ. 

Nhằm phục vụ tốt cho công tác đào tạo và nghiên cứu, Khoa đã không ngừng đầu tư cơ sở vật 
chất với các trang thiết bị, phòng học và phòng thí nghiệm hiện đại. Hiện nay, Khoa MT&TNTN 
đang sử dụng tòa nhà thí nghiệm và văn phòng làm việc với tổng diện tích khoảng 4.500 m2. Ngoài 
ra, Khoa còn có trên 500 m2 nhà cấp 4 phục vụ cho các bài thực hành của sinh viên trên các mô 
hình xử lý chất thải và 08 phòng thí nghiệm đáp ứng tương đối đầy đủ cho công tác đào tạo và 
nghiên cứu.

Trong thời gian tới, Khoa MT&TNTN sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế; không ngừng nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô 
đào tạo. Tập thể giảng viên và sinh viên của Khoa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để đưa Khoa trở 
thành một trong những đơn vị đi đầu trong công tác đào tạo và nghiên cứu các vấn đề môi trường 
và tài nguyên ở Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả nước nói chung.
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HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Khoa MT&TNTN hiện đang đào tạo 06 
ngành bậc đại học (Khoa học Môi trường, 
Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên 

và Môi trường, Quản lý Đất đai, Lâm sinh, và Kỹ 
thuật Tài nguyên nước), 03 ngành đào tạo Thạc 
sĩ (Khoa học Môi trường, Quản lý Tài nguyên 
và Môi trường và ngành Quản lý đất đai) và 01 
chuyên ngành Tiến sĩ với 40 nghiên cứu sinh (Môi 
trường Đất và Nước). Năm học 2013 - 2014, số 
sinh viên tốt nghiệp toàn Khoa là 243 sinh viên 
với tỉ lệ xếp loại là Xuất sắc (14,0%), Giỏi (48,5%), 
Khá (36,2%), Trung bình (1,3%). Năm học  
2014 - 2015, Khoa tiếp nhận thêm khoảng 648 
sinh viên của Khóa 40.

Nhằm nâng cao chất lượng và mở rộng 
quy mô đào tạo, Khoa đã đăng ký tự đánh giá 
chương trình đào tạo theo chuẩn AUN 2013 
cho 02 chương trình Kỹ thuật môi trường, Quản 
lý Tài nguyên và Môi trường; đã xây dựng lại 
chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra của 03 
chương trình đào tạo Thạc sĩ theo TT 15/2014/

TT- BGDĐT; Đã trình Bộ đề án mở ngành Tiến 
sĩ ngành Quản lý Đất đai; đang xây dựng đề án 
mở ngành đào tạo bậc thạc sĩ ngành Kỹ thuật 
Môi trường, cũng như phối hợp với Khoa Thủy 
sản xây dựng đề án mở ngành đào tạo Thạc sĩ 
ngành mới “Quản lý tổng hợp vùng ven biển”. 
Khoa cũng đang từng bước mở rộng quan hệ 
hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu, từng 
bước nâng cao vị thế và danh tiếng của Trường 
Đại học Cần Thơ, của Khoa Môi trường và 
TNTN ra ngoài nước.

Bên cạnh đó, Khoa MT&TNTN có kế hoạch 
đăng ký đánh giá kiểm định chất lượng theo tiêu 
chuẩn AUN cho các chương trình đào tạo còn lại 
của Khoa và cũng xem xét định hướng đánh giá 
chương trình đào tạo kỹ thuật theo chuẩn ABET. 
Để phục vục tốt cho công tác đảm bảo chất 
lượng và đánh giá chương trình đào tạo theo 
chuẩn AUN, ABET, Khoa đang từng bước củng 
cố minh chứng, hồ sơ và xây dựng và bổ sung 
kế hoạch đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, 

Lãnh đạo Khoa 
đã xây dựng 
kế hoạch hành 
động trong công 
tác đổi mới và 
nâng cao chất 
lượng đào tạo; 
nâng cao vai 
trò của tổ Đảm 
bảo chất lượng 
ở đơn vị, đáp 
ứng chất lượng 
đào tạo trong xu 
hướng hội nhập 
quốc tế cũng 
như trong khu 
vực.
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HỢP TÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Hợp tác trong và ngoài nước là một trong những chú trọng đặc biệt của Khoa Môi trường và 
Tài nguyên Thiên nhiên. Trong đào tạo, hai chương trình cao học (Khoa học môi trường và 
Quản lý Môi trường) được xây dựng nhờ vào sự hỗ trợ của chuyên gia từ các dự án hợp 

tác quốc tế. Nhờ đó mà năng lực cán bộ trong Khoa được tăng cường rõ rệt, tiếp tục duy trì quản 
lý và tổ chức đào tạo sau khi dự án kết thúc. 

Hiện tại, Khoa đang duy trì hợp tác với nhiều viện, trường, tổ chức quốc tế như đại học  
Aarhus-Đan Mạch, JIRCAS-Nhật Bản, TUAT-Nhật Bản… trong nghiên cứu khoa học. Trong năm 
2013 - 2014, Khoa đã mở rộng quan hệ với nhiều Viện, Trường đại học ở Đông Nam Á, Châu Á, 
Châu Âu… Đặc biệt khoa đã ký bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác với Khoa học và Công nghệ-Đại 
học Suan Sunandha Rajabhat-Thailand; ký tham gia là thành viên hội “International Forum on 
Green Technology and Management-IFGTM” và chịu trách nhiệm tổ chức thành công hội thảo 
quốc tế về “Bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững -Environmental Protection Toward 
Sustainable Development”. 

Trong năm 2013 - 2014, Khoa đã tiếp nhận và đồng hướng dẫn sinh viên quốc tế đến từ các 
trường đại học của Thụy Điển, Bỉ, Hà Lan, Pháp sang thực hiện nghiên cứu luận án tốt nghiệp sau 
đại học. Ngoài ra, Khoa còn là đơn vị chủ chốt trong tập huấn học phần nhiệt đới, đặc biệt là kiến 
thức liên quan đến Đồng bằng sông Cửu Long cho sinh viên quốc tế.

Hội thảo quốc tế “International Forum on Green Technology and Management (IFGTM)” được tổ chức vào tháng 
9/2014.
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Nhận thấy được tầm quan trọng của công 
tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ, Khoa MT&TNTN đã chủ động 

trong việc thúc đẩy hợp tác giữa đơn vị với các 
Sở, Ban, Ngành có liên quan ở các tỉnh Đồng 
bằng sông Cửu Long như: An Giang, Cần Thơ, 
Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng… Đặc biệt 
Khoa đã phối hợp với Viện Nghiên cứu Biến đổi 
Khí hậu ký bản ghi nhớ hỗ trợ trong nghiên cứu 
và chuyển giao công nghệ về Tài nguyên, Môi 
trường và biến đổi khí hậu với Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Sóc Trăng. Ngoài ra, Khoa còn 
ký bản ghi nhớ hợp tác trong đào tạo và nghiên 
cứu với Khoa Khoa học và Công nghệ - Đại học 
Suan Sunandha Rajabhat, Bangkok, Thailand. 

Trong năm 2013-2014, Khoa đã phối hợp 
chặt chẽ với các Khoa, Viện của Trường, đặc 

biệt là Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu thực 
hiện các đề tài nghiên cứu cũng như tổ chức 
các hội thảo và tập huấn. Ngoài ra, Khoa còn 
phối hợp với các đơn vị khác trong trường hoàn 
thành đề cương dự án vốn vay ODA để nâng 
cấp Trường, trong đó Môi trường là một trong 
những lĩnh vực được chú trọng.

Trong năm học qua, Khoa luôn tạo điều kiện 
cho cán bộ và sinh viên tham dự nhiều hội thảo, 

hội nghị trong và ngoài nước và 37 báo cáo 
seminar; thúc đẩy sinh viên thực hiện đề tài (12 
đề tài sinh viên), giúp sinh viên làm quen với 
công tác nghiên cứu khoa học, làm nền tảng 
cho thực hiện luận văn tốt nghiệp. Ngoài ra, 
nhiều đề tài đã có sự phối hợp liên Bộ môn, 
liên Khoa, không những đã làm tăng thêm sức 
mạnh về mặt khoa học mà còn làm gia tăng tính 
đoàn kết trong đơn vị. 

Đối với việc chuyển giao khoa học công nghệ, 
Khoa đã tham gia lao động sản xuất với Trung 
tâm kiểm định và tư vấn xây dựng như phân tích 
mẫu nước và tư vấn khảo sát kiểm định chất 
lượng công trình. Khoa đã tập huấn và chuyển 
giao công nghệ và lắp đặt 64 túi ủ biogas cho 
hộ nông dân quận Cái Răng, Phong Điền và 
Bình Thủy, nâng tổng số túi đã lắp đặt là 466 túi; 

vừa giúp giảm thiểu chất 
ô nhiễm do chăn nuôi heo 
mà còn tạo được khí sử 
dụng cho nấu ăn trong sinh 
hoạt gia đình, góp phần 
bảo vệ môi trường và giảm 
thiểu phát thải khí nhà kín. 
Ngoài ra, kỹ thuật sử dụng 
sinh khối một số loài thực 
vật để bổ sung nguyên liệu 
nạp cho túi ủ khi thu hoạch 
heo cũng được nghiên cứu 
thành công. 

Đặc biệt, trong năm 2014, Khoa đã tổ chức 
thành công hai Hội nghị International Forum on 
Green Technology and Management – 2014 
(IFGTM-2014) với chủ đề “Environmental 
Protection Toward Sustainable Development” 
vào ngày 26/9/2014 và Hội nghị Ứng dụng 
GIS toàn quốc lần thứ 06 năm 2014 với chủ đề 
“Thích ứng với biến đổi khí hậu” vào ngày 28-
29/11/2014.
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nuôi…; (iv) Hội thảo chuyên đề, tuyển dụng-việc
làm và các vấn đề khác có liên quan.

HỘI NGHỊ gồm các chủ đề: (i) Tình hình và
định hướng phát triển ngành Chăn nuôi-Thú y; (ii)
Di truyền-giống vật nuôi; (iii) Thức ăn và dinh 
dưỡng vật nuôi; (iv) Công nghệ sinh học trong chăn
nuôi và thú y; (v) Bệnh động vật (truyền nhiễm, nội
khoa, ngoại khoa, ký sinh, sinh sản…); (vi) Quản lý
chăn nuôi và an toàn thực phẩm; (vii) Chuỗi sản
xuất-kinh doanh-dịch vụ chăn nuôi-thú y.

30/12/2014: Hạn chót nhận bài báo cáo khoa học
toàn văn.

Liên hệ
PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa

Trưởng Ban Thường trực AVS2015
Tel.: 0710-3872081/ 0918 026653

Email: dvakhoa@ctu.edu.vn

 Kim cương




	biamucluc_BanTinSo11_page_1_2_v5
	BanTinSo11_Full_edit
	Quang cao Tap chi Chan nuoi_final
	biamucluc_BanTinSo11_page_4_v1

