ÑAÏI HOÏC CAÀN THÔ
BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ - CTU NEWSLETTER

SỐ 3 (03-2015)

http://sj.ctu.edu.vn

TRONG SỐ NÀY

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN
Nguyễn Thanh Phương

TIN NỔI BẬT
Lễ Công bố đạt chuẩn AUN-QA hai chương trình đào tạo tiên
tiến, Khánh thành Nhà Điều hành và Công bố Quyết định thành
lập Khoa Ngoại ngữ

1

Họp mặt Kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1975
năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng

3

Hội nghị Điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015

5

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
Tổ chức thành công kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ
đợt 1 năm 2015

6

Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh-Hướng nghiệp năm 2015

7

Tưng bừng Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long lần thứ 18

8

Khai giảng lớp tiếng Anh chương trình học bổng Access của
Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ

9

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Hội thảo “Tổng kết 30 năm đổi mới phát triển kinh tế xã hội
thành phố Cần Thơ”

10

Hội thảo Quốc tế về Khoa học và Công nghệ Polymer

11

ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI
Ngày Văn hóa Israel

12

Sôi nổi hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản

13

HOẠT ĐỘNG KHÁC
Hội nghị tổng kết công tác quản lý và đầu tư cơ sở vật chất năm
2014 và kế hoạch năm 2015

14

Khai mạc Hội thao truyền thống lần thứ 35

15
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LỄ CÔNG BỐ ĐẠT CHUẨN AUN-QA
HAI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIÊN TIẾN,
KHÁNH THÀNH NHÀ ĐIỀU HÀNH VÀ
CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP KHOA NGOẠI NGỮ
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 31/3/2015, nhân dịp Kỷ niệm 49 năm thành lập Trường, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã
long trọng tổ chức Lễ Công bố đạt chuẩn AUN-QA 02 chương trình tiên tiến (CTTT), Khánh thành
Nhà Điều hành và Công bố Quyết định thành lập Khoa Ngoại ngữ.
dạn đăng ký triển khai đào
tạo thử nghiệm 02/35 CTTT
của Bộ GD&ĐT là CTTT
Công nghệ Sinh học và
Nuôi trồng Thủy sản. CTTT
Công nghệ Sinh học bắt
đầu tuyển sinh năm 2006,
đến nay đã có 289 sinh viên
(SV) theo học; có 124 SV đã
tốt nghiệp (với 90% đạt loại
giỏi, xuất sắc); thực hiện
trao đổi 16 SV, trong đó có
03 SV quốc tế đến học, gửi
13 SV sang nước ngoài học
tập và nghiên cứu; có 10
Ông Đỗ Hữu Tuyết, Phó Vụ trưởng, Phó Giám đốc Văn phòng Bộ GD&ĐT phía
Nam và PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường công trình công bố quốc tế
ĐHCT tiến hành nghi thức công bố đạt chuẩn AUN-QA 02 CTTT Công nghệ sinh có SV là đồng tác giả. Đối
học và Nuôi trồng thủy sản.
với CTTT Nuôi trồng Thủy
sản,
Trường
bắt
đầu
tuyển sinh năm 2008,
ến dự và chúc mừng Trường ĐHCT có
ông Dương Quốc Xuân, Phó Trưởng đã có 143 SV theo học, trong đó 48 SV đã tốt
ban Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; đại diện nghiệp (với 67% đạt loại giỏi, xuất sắc); có 35
lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); SV quốc tế đến học; thực hiện 09 đề tài nghiên
lãnh đạo Uỷ ban nhân dân và đại diện lãnh đạo cứu khoa học SV, công bố 62 bài báo khoa học.

Đ

các sở, ban, ngành các tỉnh, thành Đồng bằng
sông Cửu Long (ĐBSCL), các viện, trường đại
học, công ty, doanh nghiệp; các đại biểu nguyên
là lãnh đạo Trường qua các thời kỳ.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Trường
ĐHCT đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất
lượng đào tạo, duy trì áp dụng hiệu quả quy trình
đảm bảo chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn
quốc gia và quốc tế. Trong đó, Trường đã mạnh

Hiện tại, Trường ĐHCT đã có 03 CTĐT được
công nhận đạt chuẩn AUN-QA (trong tổng số 43
CTĐT toàn quốc được các tổ chức quốc tế công
nhận đạt chuẩn, trong đó có 25 CTĐT được
công nhận bởi AUN-Mạng lưới các trường đại
học Đông Nam Á). CTĐT Kinh tế Nông nghiệp
của Trường được công nhận đạt chuẩn vào
năm 2013. Đồng thời, cùng với 02 trường đại
học khác của quốc gia, Trường vinh dự là 01/30
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thành viên chính thức của AUN.
Trường ĐHCT đang tiếp tục đẩy
mạnh thực hiện công tác đảm bảo
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế,
đặc biệt là tiêu chuẩn AUN-QA và
ABET.
Ngoài việc hoàn thiện, cải tiến,
nâng cao chất lượng các CTĐT và
đổi mới phương pháp giảng dạy
theo học chế tín chỉ để thực hiện
Cắt băng khánh thành Nhà Điều hành Trường ĐHCT.
cam kết đảm bảo chất lượng đào
tạo, Trường cũng chú trọng công tác đầu tư cơ học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc
sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu giảng dân và đáp ứng cầu thực tế của Trường trong
dạy và học tập của công chức, viên chức và giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên, đồng thời
SV Trường với quy mô đào tạo ngày càng tăng, thực hiện nhiệm vụ của Trường ĐHCT trong
đồng thời đáp ứng nhu cầu công tác nghiên cứu việc thúc đẩy phong trào học tập và nâng cao
khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ năng lực ngoại ngữ tại vùng ĐBSCL trong thời
sự phát triển của vùng ĐBSCL và cả nước nói kỳ hội nhập quốc tế. Khoa Ngoại ngữ Trường
chung. Trong đó, Trường ĐHCT vinh dự nhận được thành lập và đi vào hoạt động sẽ tập trung
được sự quan tâm của lãnh đạo cấp trên, đặc và phát huy được sức mạnh tổng hợp vốn có
biệt là Bộ GD&ĐT, đã phê duyệt Dự án “Xây của Trường về nguồn lực con người, cơ sở vật
dựng Trung tâm Điều hành và Đào tạo Sau đại chất, trang thiết bị,...; là đầu mối chuyên sâu
học” với tổng vốn đầu tư hơn 196 tỷ đồng. Quy trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu khoa học
mô công trình gồm 01 khối 09 tầng cao 44,55 m, và phát triển các quy trình, giải pháp liên quan
02 khối 04 tầng cao 17 m với tổng diện tích sàn đến việc dạy, học ngoại ngữ; phụ trách quản lý,
là 18.990 m2, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học xây dựng và phát triển các chương trình đào
tập của 5.000 học viên sau đại học, 1.500 học tạo, bồi dưỡng của Trường; tư vấn cho Ban
viên quốc tế và nhu cầu làm việc cho 200 cán Giám hiệu về công tác khảo thí, đánh giá năng
bộ viên chức quản lý cũng như nhu cầu tổ chức lực ngoại ngữ cho SV và các đối tượng có nhu
hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế của cầu tại khu vực ĐBSCL theo nhiệm vụ do Bộ
Trường. Công trình được chính thức khởi công GD&ĐT phân công.
vào ngày 15/8/2009, do Công ty CP Việt Long
Tại buổi lễ, Trường ĐHCT đã nhận được sự
thi công và Công ty CP Tư vấn Đầu tư IDICO tư
biểu dương, những lời chúc mừng nồng nhiệt
vấn giám sát thi công. Sau 05 năm thi công, đến
và những lời động viên của đại diện lãnh đạo
nay công trình “Xây dựng Trung tâm Điều hành
Bộ GD&ĐT, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; sự quan
và Đào tạo Sau đại học” đã được hoàn thành và
tâm chúc mừng, chia sẻ của quý đại biểu từ các
đưa vào sử dụng, có tên gọi chính thức là “Nhà
cơ quan, ban, ngành các tỉnh, thành ĐBSCL,
Điều hành Trường Đại học Cần Thơ”.
các viện, trường bạn, các doanh nghiệp. Đây
Nhân dịp kỷ niệm 49 năm thành lập, Trường sẽ là niềm khích lệ rất lớn đối với tập thể thầy,
ĐHCT đã chính thức công bố quyết định thành trò Trường ĐHCT với quyết tâm tiếp tục thực
lập Khoa Ngoại ngữ. Việc thành lập và triển khai hiện tốt hơn nữa hoạt động giảng dạy, học tập,
hoạt động của Khoa Ngoại ngữ có ý nghĩa rất nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
quan trọng, nhằm thực hiện chủ trương của Bộ trong thời gian tới.
GD&DT về tăng cường hiệu quả công tác dạy
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HỌP MẶT KỶ NIỆM 105 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3
VÀ 1975 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

N

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

hằm tôn vinh hình ảnh của những người
mẹ, người vợ, người chị… cùng với
những phẩm chất tốt đẹp của người
phụ nữ, ngày 06/3/2015, Trường Đại học Cần
Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Họp mặt kỷ niệm 105
năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1975 năm
khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Dự buổi họp mặt có
PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; PGS.
TS Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó
Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó
Hiệu Trưởng; ThS. Nguyễn Văn Linh, Uỷ viên
Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn
Trường; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và
cán bộ viên chức (CBVC) của Trường.
Tại buổi họp mặt, toàn thể CBVC Trường đã PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT
cùng ôn lại lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 phát biểu tại buổi họp mặt.
và thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. không ngừng học tập, lao động, sáng tạo, vừa
Tiếp bước những thành công vẻ vang của người xây dựng gia đình hạnh phúc vừa khẳng định vị
phụ nữ ngày xưa, trong thời kỳ công nghiệp trí của mình trong xã hội, góp phần to lớn trong
hóa, hiện đại hóa ngày nay, người phụ nữ đã công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn tặng quà chúc mừng cho 04 tân nữ Phó Giáo sư của Trường.
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Giao lưu với khách mời của chương trình.

Phát biểu tại buổi họp mặt, PGS.TS. Hà
Thanh Toàn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất
đến toàn thể CBVC nữ của Trường, qua đó chia
sẻ: “Chị em phụ nữ Trường ĐHCT đã đóng góp
một phần to lớn cho sự phát triển chung của
Trường. Bên cạnh những hoạt động chuyên
môn, hoạt động nghiên cứu khoa học, chị em
còn tổ chức nhiều hoạt động khác như Câu lạc
bộ Nữ công, văn nghệ, thể thao… không có
hoạt động nào của Trường mà không có chị em
tham gia. Chị em đã có nhiều cố gắng như số
lượng nữ học tập nâng cao trình độ ngày càng
đông hơn, công trình nghiên cứu khoa học ngày
càng nhiều hơn, nữ Tiến sĩ, Phó Giáo sư ngày
càng đông và độ tuổi ngày càng trẻ hơn. Nhà
trường đã luôn cố gắng tạo mọi điều kiện thuận
lợi để các chị em phấn đấu”.
Hiện nay, tổng số sinh viên của Trường là
61.821 sinh viên, trong đó có 28.972 là nữ sinh
viên chiếm 46,86%. Tổng CBVC của Trường là
2.080 người, trong đó nữ có 889 người chiếm
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43% và nữ cán bộ giảng dạy chiếm 41%. Đảng
bộ Trường ĐHCT có tổng số 1.621 đảng viên
thì có nữ là 713 chiếm 44%. Riêng nữ CBVC
là đảng viên có 318 người chiếm 36%. Điều
này chứng tỏ rằng nữ CBVC cũng như nữ sinh
viên của Trường chiếm một tỷ lệ khá lớn; bên
cạnh đó cũng chứng tỏ rằng vai trò học tập và
nghiên cứu của nữ giới ở Trường cũng ngày
càng nhiều hơn.
Nhân dịp này, Trường ĐHCT đã vinh danh
và chúc mừng 04 tân nữ Phó Giáo sư của
Trường như một nguồn động viên, khích lệ
các nữ CBVC luôn cố gắng phấn đấu để đạt
thành tích cao nhất trong sự nghiệp giáo dục và
nghiên cứu.
Không khí của buổi họp mặt gần gũi và ấm
áp hơn khi mọi người được gặp gỡ và giao lưu
với nhiều khách mời đặc biệt của chương trình,
cùng chia sẻ kinh nghiệm về cuộc sống gia đình,
quá trình học tập và nghiên cứu tại Trường.
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HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2010-2015
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 26/3/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tiến hành Hội nghị Điển hình tiên tiến giai
đoạn 2010-2015. Dự Hội nghị có các thành viên Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy, Ban Giám hiệu;
BTV Công đoàn Trường, Hội Cựu chiến binh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo các
đơn vị trong Trường; viên chức được vinh danh, khen thưởng.
qua, nhà trường luôn
được Bộ Giáo dục và
Đào tạo đánh giá cao
trong các phong trào
thi đua và được tặng
thưởng các danh hiệu
cao quý như: Huân
chương Lao động
hạng Nhất; Anh hùng
Lao động thời kỳ đổi
mới; được Chính
phủ nước Cộng hòa
Dân chủ Nhân dân
Lào tặng thưởng Huy
chương Hữu nghị và
nhiều phần thưởng
Tặng hoa chúc mừng cho các nhà giáo đạt chuẩn chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư.
cao quý khác của các
ội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, cơ quan Trung ương và địa phương. Trong giai
đánh giá công tác thi đua, khen thưởng đoạn 2010-2015, Trường được tặng thưởng
của Trường trong giai đoạn 2010-2015, Huân chương Độc lập hạng Nhì, nhận Cờ thi
rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác thi đua, đua của Chính phủ và vinh dự là một trong 12
khen thưởng trong thời gian tiếp theo và thông đơn vị trực thuộc được Bộ Giáo dục và Đào tạo
qua phương hướng nhiệm vụ thực hiện công chọn là đơn vị điểm tổ chức Hội nghị Điển hình
tác này trong giai đoạn 2015-2020. Hội nghị tiên tiến, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành
cũng thông qua báo cáo tham luận về thành tựu giáo dục năm 2015 sắp tới.
hoạt động của đơn vị trực thuộc điển hình của
Nhân dịp này, Trường đã tổ chức biểu
Trường giai đoạn 2010-2015: hoạt động nghiên
dương, khen thưởng 10 tập thể đã có thành
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của
tích xuất sắc đạt danh hiệu Tập thể Lao động
Trường ĐHCT phục vụ phát triển kinh tế xã
tiên tiến, xuất sắc ít nhất 04 lần trong giai đoạn
hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn
05 năm 2010-2015, vinh danh 01 nhà giáo đạt
2012-2014; sự gắn kết hợp tác quốc tế với nâng
chuẩn chức danh Giáo sư và 15 nhà giáo đạt
cao năng lực đào tạo, nghiên cứu, công bố và
chuẩn Phó Giáo sư. Trường cũng phát động thi
ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học trong
đua chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành
các dự án hợp tác,...
Giáo dục năm 2015, Đại hội Đảng các cấp tiến
Với sự nỗ lực không ngừng phấn đấu của tập tới Đại hội XII của Đảng và Kỷ niệm 50 năm
thể thầy, trò Trường ĐHCT, trong những năm thành lập Trường ĐHCT.

H
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TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KỲ THI TUYỂN SINH
TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ, TIẾN SĨ ĐỢT I NĂM 2015
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường phát biểu chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh trình
độ Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 1 năm 2015.

N

gày 28/3/2015 và 29/3/2015, Trường Đại
học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức thành
công kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ
Thạc sĩ, Tiến sĩ đợt 1.

trong đó có 35 ngành Thạc sĩ trong nước và
02 ngành Thạc sĩ quốc tế. Năm 2015, Trường
ĐHCT được Bộ GD&ĐT giao 1.080 chỉ tiêu đào
tạo Thạc sĩ và 130 chỉ tiêu đào tạo Tiến sĩ.

Công tác tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ,
Tiến sĩ năm 2015 được lãnh đạo Trường lên kế
hoạch chuẩn bị từ sớm và tổ chức thực hiện
rất chu đáo, cẩn trọng. Với sự chỉ đạo sát sao,
chặt chẽ của lãnh đạo nhà trường, sự nỗ lực
thực hiện nhiệm vụ công tác cụ thể của từng cá
nhân, đơn vị chuyên trách, kỳ thi đã diễn ra an
toàn, trật tự, nghiêm túc và đúng quy chế. Tổng
số hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi là 1.322, trong
đó có 1.256 hồ sơ đăng ký thi tuyển trình độ
Thạc sĩ và 66 hồ sơ dự tuyển trình độ Tiến sĩ.

Cho đến nay, Trường ĐHCT đã thu nhận
đào tạo 369 nghiên cứu sinh (NCS) và 8.489
học viên cao học. Số lượng NCS và học viên
cao học của Trường đã tốt nghiệp là 50 Tiến sĩ
và 5.795 Thạc sĩ. Đội ngũ lao động có trình độ
cao này sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của
vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và cả
nước nói chung. Trường ĐHCT sẽ tiếp tục đẩy
mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo sau đại
học, không ngừng cải tiến hướng đến xây dựng
chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.
Trường cũng tiếp tục chuẩn bị các nguồn lực
cần thiết để xin phép Bộ GD&ĐT mở thêm các
ngành đào tạo sau đại học nhằm đáp ứng nhu
cầu học tập ngày càng cao của người dân.

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo sau đại học từ
năm 1982, đến nay Trường đã được Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GD&ĐT) giao nhiệm vụ đào tạo
15 chuyên ngành Tiến sĩ và 37 ngành Thạc sĩ,
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NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH-HƯỚNG NGHIỆP
NĂM 2015
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 08/3/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở GD&ĐT Thành phố Cần Thơ, Báo Tuổi
trẻ đã phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh-Hướng
nghiệp (TVTS-HN) năm 2015 trong khuôn viên Trường ĐHCT. Tham dự chương trình tư vấn có
120 trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp tại Thành phố Cần Thơ và Thành phố Hồ
Chí Minh.

N

Khu vực tư vấn của Trường ĐHCT thu hút đông đảo các em học sinh.

gày hội TVTS-HN được tổ chức nhằm
thông tin chi tiết về kỳ thi tốt nghiệp trung
học phổ thông và tuyển sinh đại học,
cao đẳng năm 2015, qua đó chuyển tải kịp thời
thông tin về đổi mới trong công tác giáo dụcđào tạo của quốc gia hướng đến phát triển toàn
diện năng lực của người học; đồng thời giải đáp
những băn khoăn, vướng mắc, giải tỏa nỗi lo âu
của các em học sinh, giúp các em tự tin chọn
ngành nghề phù hợp với sở thích, năng lực và
nhu cầu lao động của xã hội.
Để chuẩn bị tốt công tác TVHN-TS, Trường
ĐHCT đã quy động nhiều lãnh đạo, viên chức
các đơn vị đào tạo và phụ trách hỗ trợ đào tạo
tham gia tư vấn theo từng nhóm ngành nghề
được đào tạo tại các khoa, viện của Trường.
Hoạt động tư vấn này đã phần nào đáp ứng
được mong muốn của các em học sinh trong

tìm hiểu các ngành nghề đào tạo của Trường
ĐHCT. Khu vực giới thiệu và tư vấn của Trường
ĐHCT luôn thu hút đông đảo sự quan tâm của
học sinh.
Năm nay, tổng chỉ tiêu dự kiến của Trường
ĐHCT là 8.600, trong đó dành 860 chỉ tiêu đào
tạo tại khu Hòa An. Phương thức tuyển sinh
là dựa vào kết quả của thí sinh tham dự kỳ thi
THPT Quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do
trường đại học chủ trì tổ chức; điểm xét tuyển
được xác định từ tổng kết quả của tổ hợp 3
môn thi do thí sinh chọn từ các tổ hợp môn xét
tuyển của ngành học, cộng với điểm ưu tiên
đối tượng, khu vực với tổng điểm của tổ hợp 3
môn xét tuyển tối thiểu bằng ngưỡng đảm bảo
chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo
quy định.
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TƯNG BỪNG NGÀY HỘI PHÁP NGỮ
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN THỨ 18
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

N

gày 14 và 15/3/2015, Ngày hội Pháp
ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) lần thứ 18 đã tưng bừng diễn
ra tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT).
Tham dự chương trình có đại diện các sở,
ban, ngành; các đối tác OIF, CREFAP, IFV,
AUF…; giảng viên và sinh viên các đơn vị đào
tạo tiếng Pháp của các trường đại học, cao đẳng
khu vực ĐBSCL và Thành phố Hồ Chí Minh.
Hằng năm, Ngày hội Pháp ngữ khu vực
ĐBSCL được tổ chức luân phiên tại các tỉnh,
thành trong vùng nhằm tạo cơ hội giao lưu, kết
nối trong cộng đồng những người yêu thích
tiếng Pháp. Chương trình được sự tài trợ của
các đối tác Pháp ngữ như OIF, IFV, AUF, cùng
sự đồng hành của Sacombank.
Nội dung chương trình Ngày hội diễn ra
phong phú thông qua các hoạt động giao lưu
văn hóa, văn nghệ và vui chơi đặc sắc. Đồng
thời, Ban Tổ chức cũng tiến hành buổi tọa đàm
về tình hình giảng dạy tiếng Pháp, những đề
xuất, giải pháp để phổ biến tiếng Pháp như là
một trong những ngoại ngữ quan trọng tại Việt
Nam. Nhân dịp này, phía đối
tác Pháp ngữ, đại diện tổ chức
Campus France cũng tổ chức
buổi cung cấp thông tin về cơ
hội du học các ngành đào tạo
tiếng Pháp, thông tin hỗ trợ du
học với chương trình du học
tại chỗ ở Việt Nam và du học
tại các nước thuộc cộng đồng
Pháp ngữ khu vực Châu Á-Thái
Bình Dương và trên thế giới.
Hiện tại, Trường ĐHCT có
02 bộ môn giảng dạy tiếng
Pháp (thuộc Khoa Sư phạm và
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân

8

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

văn trước đây, nay thuộc Khoa Ngoại ngữ), 03
chuyên ngành có một số môn dạy bằng tiếng
Pháp (Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông
tin, Luật), 01 Trung tâm tổ chức thi xác nhận
trình độ tiếng Pháp theo khung tham chiếu
Châu Âu do Bộ Giáo dục Pháp cấp bằng và 01
Trung tâm Pháp ngữ hỗ trợ công nghệ giáo dục.
Trường vừa tuyển sinh khóa đầu tiên chương
trình đào tạo (CTĐT) Thạc sĩ Công nghệ Thông
tin, chuyên ngành Khai thác dữ liệu đào tạo
bằng tiếng Pháp liên kết với Đại học Bách Khoa
Nantes (Cộng hòa Pháp), đang đàm phán với
Đại học Lyon 2 (Cộng hòa Pháp) để mở thêm
01 CTĐT Thạc sĩ quốc tế thứ 2, ngành Luật Kinh tế.
Phát biểu tại Ngày hội Pháp ngữ, PGS.TS.
Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT cho
biết: “Chúng tôi cam kết duy trì và phát triển
giảng dạy tiếng Pháp bên cạnh các ngoại ngữ
khác, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển
ổn định của việc giảng dạy tiếng Pháp trong khu
vực ĐBSCL. Chúng tôi cũng sẵn lòng hợp tác
với đối tác trong các dự án, hoạt động Pháp ngữ
tại Việt Nam và tại khu vực ĐBSCL”.

Ảnh lưu niệm tại lễ bế mạc.
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KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ANH
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG ACCESS
CỦA TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 22/3/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tổ
chức Lễ Khai giảng lớp tiếng Anh chương trình học bổng Access (The English Access Microscholarship Program). Đến dự lễ Khai giảng có bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự; bà Malikat Rufai, Tùy viên
Văn hóa và các nhân viên tháp tùng thuộc Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ; phía Trường ĐHCT có PGS.
TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo, viên
chức các đơn vị của Trường; đại diện lãnh đạo địa phương phường Hưng Lợi, phụ huynh và 52 em
học sinh được chọn tham gia chương trình.
lực phát triển đào tạo ngoại ngữ, đặc
biệt là về đào tạo tiếng Anh, phục vụ
quá trình hội nhập của vùng Đồng bằng
sông Cửu Long. Phát biểu tại buổi lễ,
PGS.TS. Hà Thanh Toàn đã gửi lời cảm
ơn trân trọng đến Bộ Ngoại giao Hoa
Kỳ, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ đã tích
cực hỗ trợ, phối hợp với Trường, tạo
điều kiện cho các em học sinh có hoàn
cảnh khó khăn được trau dồi năng lực
tiếng Anh và những kỹ năng cần thiết.
Hiệu trưởng đánh giá cao sự hợp tác,
Bà Rena Bitter, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ phát biểu về ý nghĩa của hỗ trợ hiệu quả từ phía các cơ quan
Chương trình học bổng Access.
Hoa Kỳ đối với các hoạt động chung
hương trình học bổng Access được tài của Trường trong thời gian qua. PGS.TS. Hà
trợ bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thông qua Thanh Toàn cũng động viên quý phụ huynh cố
Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành gắng động viên, tạo điều kiện cho các em học
phố Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ cấp học tốt, tham gia đầy đủ các nội dung hoạt động của
bổng cho các em học sinh nghèo, cận nghèo, có chương trình.
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành
phố Cần Thơ từ tháng 3/2015-12/2016.
Các em học sinh nhận học bổng sẽ được
học tập nâng cao năng lực sử dụng tiếng
Anh cũng như tìm hiểu về văn hóa, đất
nước Hoa Kỳ, quan hệ ngoại giao giữa
Việt Nam và Hoa Kỳ, đồng thời giúp các
em rèn luyện những kỹ năng mềm cần
thiết, tự tin và tin tưởng vào tương lai tốt
đẹp, cố gắng học tập đóng góp vào sự
phát triển chung của xã hội.

C

Trường ĐHCT đã và đang tiếp tục nỗ

Ảnh lưu niệm cùng các em học sinh.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI THẢO “TỔNG KẾT 30 NĂM ĐỔI MỚI
PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ”
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 14/3/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã phối hợp với Hội Khoa học Xã hội và Nhân
văn Thành phố Cần Thơ (TPCT) tổ chức Hội thảo “Tổng kết 30 năm đổi mới phát triển kinh tế xã hội
TPCT” nhằm tổng kết thành tựu và rút kinh nghiệm về quá trình phát triển kinh tế xã hội của TPCT
sau 30 năm đổi mới, bên cạnh đó đánh giá các mô hình phát triển kinh tế xã hội để rút ra các bài
học lí luận và thực tiễn phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng và phát
triển Đại hội Đảng TPCT lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra vào cuối năm 2015.
lao động tăng nhanh gấp 5,35 lần
so với năm 2004; chênh lệch GDP
bình quân đầu người ở các quận,
huyện đã giảm đi; tỷ lệ hộ nghèo
giảm nhanh từ 10,1% năm 2005
xuống còn 4% giữa năm 2014.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT
mạc Hội thảo.

T

ham dự Hội thảo có ông Lê Hùng Dũng,
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân TPCT; ông Lê Văn Tâm, Ủy
viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch
Ủy ban nhân dân TPCT; ông Trần Văn Tư, Chủ
tịch Hội Khoa học Xã hội và Nhân văn TPCT;
lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, các viện
trường trong khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL). Về Phía Trường ĐHCT có PGS.
TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; cùng đại diện
các khoa, phòng, ban, các đơn vị trong Trường.
Sau 30 năm phát triển kinh tế xã hội, TPCT đã
có nhiều thành tựu như: năm 2013, GDP bình
quân đầu người tăng 6,1 lần so với năm 2004,
đạt 62,92 triệu đồng, cao gấp 1,57 lần bình
quân cả nước và 1,82 lần ĐBSCL; năng suất
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Phát biểu khai mạc Hội thảo,
PGS.TS. Hà Thanh Toàn chia sẻ:
“Để làm tốt hơn và đúng với vai
trò động lực của vùng, TPCT cần
phải đánh giá đầy đủ về sự phát
triển kinh tế xã hội và các mô hình
phát triển kinh tế xã hội tiêu biểu
về thành quả, cũng như các thách
phát biểu khai thức, trở ngại, nguyên nhân… từ đó
rút ra các luận cứ khoa học và thực
tiễn, cùng với xác định rõ các nhân tố nguồn lực
và lợi thế mới… để định hướng phát triển TPCT
trong tương lai. Kết quả của nghiên cứu rất có ý
nghĩa cho việc vận dụng vào quá trình xây dựng
văn kiện của Đại hội Đảng Thành phố lần thứ
XIII nhiệm kỳ 2015-2020”.
Tham dự Hội thảo, các đại biểu đã được
nghe báo cáo tham luận như: Báo cáo đề dẫn;
TPCT phát triển bền vững; Thành tựu 30 năm
đổi mới TPCT dưới góc nhìn liên kết kinh tế
vùng ĐBSCL; Đề tài Tổng kết 30 năm (19862016) phát triển kinh tế-xã hội TPCT. Bên cạnh
đó, Hội thảo tiến hành thảo luận và đóng góp ý
kiến thông qua phát biểu và văn bản. Sau đó,
Ban tổ chức sẽ tổng kết lại và trình các đơn vị
của thành phố.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ POLYMER
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 23/3/2015, tại Hội trường Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã phối hợp
với Hiệp hội Polymer Nhật Bản tổ chức “Hội thảo Quốc tế về Khoa học và Công nghệ Polymer”. Hội
thảo vinh dự nhận được sự quan tâm tham dự của hơn 100 đại biểu từ các cơ quan, viện, trường,
doanh nghiệp trong và ngoài nước; giảng viên, sinh viên các chuyên ngành liên quan của Trường
ĐHCT. Đến dự phiên khai mạc Hội thảo có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT
và đại diện lãnh đạo các đơn vị của Trường; GS. Atsushi Takahara, Chủ tịch Hiệp hội Polymer
Nhật Bản.

H

GS. Atsushi Takahara, Chủ tịch Hiệp hội Polymer Nhật Bản báo cáo tham luận tại Hội thảo.

ội thảo được tổ chức nhằm trao đổi kinh
nghiệm, chia sẻ kết quả nghiên cứu và
cập nhật các tiến bộ mới về lĩnh vực
Polymer và cao su. Đặc biệt, các đại biểu được
lắng nghe những thành tựu khoa học mới,
những công nghệ ứng dụng liên quan đến lĩnh
vực Polymer và cao su thông qua các báo cáo,
bài giảng của các giáo sư hàng đầu Nhật Bản.
Qua đó, các đại biểu đã cùng thảo luận nhằm
xác định khả năng ứng dụng của những thành
tựu khoa học công nghệ liên quan trong điều

kiện phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long
và tại Việt Nam nói chung, hướng đến hiệu quả
cao về mặt kinh tế xã hội dựa trên ứng dụng của
những thành tựu khoa học, công nghệ Polymer
và cao su.
Hội thảo đã tạo diễn đàn cho các nhà khoa
học, sinh viên cũng như các doanh nghiệp trong
và ngoài nước tăng cường giao lưu, học tập lẫn
nhau và mở rộng quan hệ hợp tác nghiên cứu,
trao đổi học thuật, chuyển giao ứng dụng trong
lĩnh vực khoa học và công nghệ Polymer.

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

NGÀY VĂN HÓA ISRAEL
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 25/5/2015, Đại sứ quán Israel đã phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Ngày
Văn hóa Israel tại Trường. Tham dự sự kiện có bà Meirav Elon Shahar, Đại sứ Đặc mệnh toàn
quyền Israel tại Việt Nam; bà Lê Thị Thanh Giang, Quyền Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị
Thành phố Cần Thơ. Phía Trường ĐHCT có PGS.TS. Đỗ Văn Xê, PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu
trưởng; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị và sinh viên của Trường.
đó, các em sinh viên tự rút
ra những bài học hữu ích
cho bản thân mình, ý thức
được trách nhiệm của bản
thân, là phải học thật tốt để
đưa những kỹ thuật tiên
tiến, hiện đại vào phát triển
kinh tế nước nhà, đặc biệt
là lĩnh vực nông nghiệptiềm năng, thế mạnh của
quê hương Đồng bằng
sông Cửu Long và của
quốc gia, với thông điệp
“Đừng hỏi Tổ quốc đã
làm gì cho ta, mà cần hỏi
ta đã làm gì cho Tổ quốc
PGS.TS. Lê Việt Dũng trao hoa cảm ơn bà Meirav Elon Shahar, Đại sứ Đặc mệnh hôm nay”.
toàn quyền Israel tại Việt Nam.

N

gày Văn hóa Israel đã thu hút
sự quan tâm tham dự của
đông đảo sinh viên Trường
ĐHCT với mong muốn tìm hiểu về
lịch sử, văn hóa, đất nước, con người
Irsael. Thông qua buổi chia sẻ và
giao lưu với Đại sứ Israel-bà Meirav
Elon Shahar, các em sinh viên đã
hiểu sâu sắc hơn về nước bạn; sự
phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp
tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam
và Israel; những điểm tương đồng
giữa dân tộc hai nước như: tinh thần
cầu thị, sự cần cù, sáng tạo, tinh thần
kiên cường, ý chí phấn đấu vươn lên
của những con người hiền hòa, đôn
hậu, yêu hòa bình, yêu lao động. Qua
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Giao lưu và thưởng thức ẩm thực Israel.

ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

SÔI NỔI HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU VĂN HÓA NHẬT BẢN
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai
nước Việt-Nhật, cũng như mối quan
hệ truyền thống giữa Trường với
phía đối tác Nhật Bản từ khi thành lập
đến nay.

N

Hào hứng tham gia chương trình Đối vui.

gày 10 và 11/3/2015, Chương trình giao
lưu văn hóa với chủ đề “Ngày Hội Nhật
Bản” đã sôi nổi diễn ra tại Trường Đại
học Cần Thơ (ĐHCT) dưới sự phối hợp tổ chức
của Tổng lãnh sự Nhật bản tại Thành phố Hồ
Chí Minh và Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản
(Japan Foundation).
Tham dự chương trình về phía Tổng Lãnh sự
quán Nhật Bản có bà Nakano Eriko-Lãnh sự,
Trưởng Ban Văn hóa; bà Lê Thị Thanh Giang,
Phó Chủ tịch điều hành Liên hiệp các tổ chức
hữu nghị Thành phố Cần Thơ; đại diện lãnh đạo
và nghiên cứu viên của Trung tâm
nghiên cứu Yanmar; PGS.TS. Lê
Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường
ĐHCT; các chuyên viên, giảng viên
tiếng Nhật và sinh viên quan tâm.
Chương trình “Ngày Hội Nhật
Bản” diễn ra vô cùng ấn tượng, thu
hút sự quan tâm của đông đảo sinh
viên Trường với mong muốn tìm
hiểu và trải nghiệm về nền văn hóa
đặc sắc của “xứ sở Mặt trời mọc”.
Tại đây, các em sinh viên có cơ hội
hiểu biết thêm về văn hóa, đất nước
và con người Nhật Bản, về mối

Đến với chương trình giao lưu, sinh
viên Trường được tham gia nhiều
hoạt động thú vị và hấp dẫn như nghệ
thuật xếp giấy Origami; chương trình
đố vui tìm hiểu thông tin về Nhật Bản,
mối quan hệ hợp tác và một số nét
tương đồng về văn hóa của hai nước
Việt-Nhật; chương trình “Hướng dẫn
học tiếng Nhật cho người mới bắt
đầu”; giới thiệu nghệ thuật khoác trang phục
mùa hè Yukata, mặc thử Yukata và áo Happi.
Ngày hội giao lưu văn hóa Nhật Bản đã phần
nào đáp ứng khát khao tìm hiểu về nền văn hóa
nước bạn của sinh viên Trường. Trong bối cảnh
hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, chương
trình đã tạo động lực cho các em sinh viên nỗ
lực trau dồi kiến thức và hiểu biết của mình về
thế giới, đặc biệt là nâng cao trình độ ngoại
ngữ để hội nhập môi trường làm việc tương lai,
đồng thời tích cực giao lưu học hỏi cùng bạn bè
quốc tế.

Cùng lưu lại những khoảnh khắc khó quên!
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
cơ sở vật chất, mua sắm
thiết bị đồ dùng dạy học
trong Trường nhằm đáp
ứng yêu cầu đổi mới
nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện trong
trường học.
Trong năm 2014,
nhiều công trình lớn của
Trường ĐHCT được
hoàn thành và đi vào
hoạt động như: Công
trình Ký túc xá B (Khu
nhà ở sinh viên Trường
ĐHCT) xây dựng 08 dãy
nhà 05 tầng có sức chứa
PGS.TS. Hà Thanh Toàn và PGS.TS. Trần Trung Tính chủ trì tại Hội nghị.
4.992 sinh viên với mức
gày 13/3/2015, Trường Đại học Cần Thơ đầu tư hơn 250 tỉ; Công trình Nhà thi đấu Đa
(ĐHCT) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năng có sức chứa 1.000 chỗ ngồi với tổng vốn
công tác quản lý và đầu tư cơ sở vật chất đầu tư hơn 32 tỉ; Khoa Dự bị Dân tộc với mức
năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Tham dự Hội đầu tư hơn 20 tỉ; Trung tâm Điều hành Trường
nghị có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng ĐHCT đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập
Trường; các Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Trần cho 5.000 học viên sau đại học, 1.500 học viên
Thị Thanh Hiền, PGS.TS. Đỗ Văn Xê, PGS.TS. quốc tế, nhu cầu làm việc cho 200 cán bộ-viên
Trần Trung Tính; cùng đông đảo cán bộ là đại chức quản lý, hội thảo trong nước và quốc tế
với tổng mức đầu tư hơn 196 tỉ; Trung tâm Giáo
diện các đơn vị trong Trường.
dục Quốc phòng ĐHCT diện tích xây dựng là
Đây là lần đầu tiên Trường ĐHCT tổ chức Hội
8.848 m2, tổng diện tích sàn 14.107 m2, đáp ứng
nghị nhằm công khai toàn diện về công tác quản
quy mô đào tạo 10.000 học viên với nguồn vốn
lý và đầu tư cơ sở vật chất của Trường đến toàn
đầu tư hơn 168 tỉ.
thể cán bộ; qua đó cùng nhau thảo luận và đề
Thông qua Hội nghị, cán bộ viên chức đã
xuất phương hướng hoạt động có hiệu quả cao
trong năm 2015. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất được nhìn thấy bức tranh tổng thể về cơ sở vật
là điều kiện cơ bản quyết định sự hình thành chất của Trường; bên cạnh đó, cùng nhau thảo
và phát triển của nhà trường. Được sự quan luận, đóng góp ý kiến về công tác quản lý và
tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện của các cấp lãnh phương hướng hoạt động năm 2015 với mục
đạo, trong năm 2014, Trường ĐHCT đã không đích làm hết sức mình vì sự phát triển quy mô
ngừng huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng của Trường ĐHCT.

N
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

KHAI MẠC HỘI THAO TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ 35
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Sáng ngày 22/3/2015, Lễ Khai mạc Hội thao truyền lần thứ 35 của Trường Đại học Cần Thơ
(ĐHCT) đã diễn ra tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao truyền thống. Đến dự lễ và cổ vũ tinh thần các
vận động viên (VĐV) có PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đại
diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường.
cầu, Taekwondo, Cờ vua, Bóng
chuyền, Bóng bàn, Điền kinh, Cầu
mây, Cờ tướng, Kéo co. Các môn
thi đấu mở màn trong ngày khai
mạc là Chạy việt dã, Kéo co, Bóng
đá và Bóng chuyền.
Phát biểu khai mạc Hội thao,
PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền đã
ân cần động viên các VĐV thi đấu
hết mình với tinh thần thắt chặt tình
đoàn kết, giao lưu, học hỏi.

H

Thi đấu mở màn nội dung Chạy việt dã.

ội thao được diễn ra hằng năm nhằm
duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện
sức khỏe trong công chức, viên chức
(CCVC) và sinh viên của Trường. Đây cũng là
hoạt động nhằm chào mừng các ngày lễ quan
trọng của quốc gia như: 40 năm ngày giải phóng
miền Nam thống nhất đất nước, 125 năm ngày
sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 69 năm ngày
Thể thao Việt Nam. Hội thao cũng là sự kiện
nhằm chào mừng kỷ niệm 49 năm
ngày thành lập Trường (31/3/196631/3/2015), đồng thời hưởng ứng
triển khai cuộc vận động “Sinh viên
5 tốt” và “Xây dựng môi trường giáo
dục thân thiện, lành mạnh”.
Hội thao đã thu hút sự tham gia
và cổ vũ của đông đảo CCVC và
sinh viên các đơn vị trong Trường
từ ngày 22/3/2015-19/5/2015 với
các nội dung thi đấu phong phú
dành cho cả nam và nữ, gồm:
Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông, Đá

Ngay sau phần khai mạc Hội
thao là phần tham gia thi đấu mở
màn với môn Chạy việt dã. Góp phần tạo nên
bầu không khí sôi nổi, hào hứng của phiên khai
mạc Hội thao, Ban Tổ chức đã trao thưởng cho
các VĐV đạt giải Chạy việt dã ngay sau khi kết
thúc môn thi với gần 80 giải thưởng, gồm các
giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích, kết hợp với
chương trình bốc thăm giải May mắn với cơ hội
dành cho tất cả các VĐV tham gia thi đấu môn
Chạy việt dã.

Trao thưởng cho VĐV đạt giải thi Chạy việt dã.
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GÓC SINH VIÊN

BA-NGƯỜI MẸ TUYỆT VỜI
Đăng Phạm Thanh Vi, Lớp Văn học, Khóa 39

B

a ơi ba biết không, lúc nhỏ đi học cô giáo hỏi: “Ngày 8/3 các em sẽ làm gì tặng mẹ” cô
kêu con đứng lên, con ngập ngừng, lúng túng, tim con thắt lại, luồn cảm xúc ấy tuôn trào
trong huyết quản, con không nói được lời nào… Đơn giản vì con không có mẹ.

Từ khi chào đời con chỉ biết có ba, ba cũng là mẹ. Hằng ngày, ba phải lặn lội khắp các nẻo
đường bán từng tờ vé số, ba không ngại gian nan, vất vả, chỉ để cho con không phải nhịn đói
ngày nào. Những ngày nhà hết gạo, cơm chỉ có vẻn vẹn hai chén lưng, ba nhìn con: “ăn đi con,
mày con trai mà, ăn nhiều mới có sức học hành chứ”. Nhưng con biết, ba nhịn đói cả ngày,
trong không gian thinh lặng con nghe tiếng kêu não nùng của cái dạ dày trống rỗng. Chưa bao
giờ ba kể cho con nghe về mẹ, mà con cũng chẳng buồn biết tới, cuộc đời con có ba là hạnh
phúc lắm rồi.
Ba…có lẽ ba cũng chẳng biết người sinh ra con là ai đúng không ba, vì con là một đứa con
rơi được ba nhân hậu nhặt về. Con vẫn thường nghe dì tư nhà bên kể lại, những lúc con khóc
vì thiếu sữa, ba ẵm sang nhờ dì cho bú thép hay là chắt nước cơm pha đường cho con no dạ
ấm lòng. Con khóc quá ba không biết làm gì đành ôm con vào lòng hai ba con cùng khóc…
Giờ thì con ước gì ngày xưa con không biết khóc để cho ba có thể ngủ nhiều hơn.
Ba…Chưa bao giờ con nghe ba nói rằng ba thương con lắm, ba yêu con lắm, ba chỉ vỗ đầu
con rồi nói khẽ: “thằng này, mau lớn cho tui nhờ coi”. Những lúc con ham chơi trốn học, ba bắt
con cúi xuống giường, nằm dài cho ba đánh. Con giận ba, con ghét ba vì con lớn rồi mà vẫn
đánh con như con nít, mấy đứa nhỏ nhà bên nhìn vậy nó cười. Ba coi con là gánh nặng nên
ba đánh con. Những ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu và cứ như phản xạ con giật người và
la thét lên khi mỗi lằn roi quất mạnh xuống giường nghe đau nhói… nhưng không đau tí nào,
như ba không bao giờ đánh. Vì ba có đánh đâu, đôi mắt ba không còn nhìn rõ nữa, chứng
cườm nước lâu năm không có tiền phẫu thuật dần cướp đi ánh sáng của ba rồi. Con không
đau nhưng con khóc vì tức tưởi, không phải tức cho cái giường lúc nào cũng bị đánh thay con
mà con tức vì con làm ba buồn, ba giận… con giận mình.
Bây giờ con lớn khôn, những lằn roi trên giường vẫn còn đó, tiếng roi chát chúa nó nhắc
con nhớ về những khoảnh khắc ấu thơ, bên người cha già lam lũ, người cha hết mực thương
con tuy chưa nói bao giờ.
Giờ đây con có thể mạnh dạn đứng trước lớp, nói cho cô nghe về món quà 8/3 tặng cho ba,
người mẹ mà trọn đời dành hết tình thương cho con. Tặng cho ba tấm bằng tốt nghiệp đại học
tốt nhất mà con có thể và trao cho ba tấm bằng tốt nghiệp trường đời, một cuộc đời tần tảo
sớm hôm. Ba chờ con nhe ba…
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CẢM ƠN NGƯỜI
Hà Hương, Lớp phiên-biên dịch, Khóa 39

Mẹ thân yêu!
Có lẽ rằng tất cả những người con trên thế gian này đều rất mực hạnh phúc khi được sinh
ra và trưởng thành bên người mẹ của mình. Con cũng thế mẹ ạ, con cảm thấy mình được
tạo hóa ưu ái hơn bất cứ ai vì có mẹ ngày đêm chăm sóc, dõi theo từng bước chân bé nhỏ của
con giữa cuộc sống này. Tuy nhiên, con lại chưa một lần dám ngắm nhìn mẹ thật kĩ, chưa
một lần dám nói dõng dạc hay dù chỉ thì thầm những lời con yêu mẹ… Những tình cảm
của mình con chỉ giữ kín nơi tâm hồn, cố gắng biến đổi nó thành nhận thức và từng ngày,
từng ngày phấn đấu để mẹ được vui. Nhưng mẹ ơi! Giờ đây khi đã lớn khôn con hiểu ra
rằng không có gì là vĩnh hằng, không có gì là mãi mãi. Và đến một ngày nào đó mẹ cũng
rời xa con theo cái quy luật nghiệt ngã của tạo hóa. Con tự nhủ sao mình cứ phải rụt rè, sao
không dám nói lên suy nghĩ của bản thân cùng mẹ. Mẹ ơi… Và những dòng cảm xúc
này đây con xin được dành riêng cho mẹ. Con không muốn đến một ngày phải cài lên ngực
đóa hoa hồng trắng con mới thốt lên những lời nói muộn màng.
Mẹ ơi! Những dòng tâm sự đầu tiên con xin dành để cảm ơn mẹ…
Cảm ơn mẹ đã mang con đến với cuộc sống muôn màu và nuôi lớn một sinh linh bé nhỏ
bằng bầu sữa ngọt ngào, ấm áp yêu thương, để bằng chính đôi chân của mình con ngày thêm
vững vàng hơn, tự tin hơn đón chào cuộc sống. Cảm ơn mẹ vì những giọt nước mắt đã rơi
vì lo lắng muộn phiền cho đứa con thơ dại. Cảm ơn mẹ vì bao nỗi nhọc nhằn mẹ đã chia sớt
cùng cha, nặng gánh trên đôi vai bao niềm trăn trở âu lo cho cuộc chạy đua tìm kiếm miếng
cơm manh áo. Cảm ơn mẹ, Cảm ơn mẹ vì tất cả!
Mẹ biết không? Bao ngày ấu thơ được chăm lo bảo vệ bằng vòng tay trìu mến của mẹ
con không cảm nhận được hết giá trị tình thương mẹ đã dành cho con. Cứ vô tư không chút
bận tâm con nghĩ rằng đó là chuyện hiển nhiên và rất đỗi thường tình. Nhưng… những
điều thường tình ấy đối với nhiều người lại là một giấc mơ rất đỗi xa vời đúng không mẹ?
Và như thế, mẹ cứ như một bóng mây lặng thầm che mát suốt những nẻo đường con bước.
Thế mà có bao giờ con ngoái đầu nhìn lại và nói lời cảm ơn với bóng mát kia đâu. Thế rồi
năm tháng chóng qua, vì điều kiện học tập con phải sống xa nhà, xa sự quan tâm chu đáo của
mẹ, xa cả những bữa tối đầm ấm của gia đình. Đến lúc này đây con mới nhận ra con cần
có mẹ biết bao. Từ nay, từng chút, từng chút một con phải tự lo cho cuộc sống của mình. Có
những đêm mưa to như trút nước, con không ngủ được. Mẹ biết không? Bao nhiêu nỗi sợ
vây chặt lấy con. Con sợ bóng đêm, sợ những bóng cây liêu xiêu, nghiêng ngã trên đường,
sợ những tiếng động giữa đêm khuya. Và thế rồi con bật khóc nức nỡ vì nhớ mẹ, nhớ nhà.
Mẹ ơi con nhận ra rằng cuộc sống quanh con có biết bao điều diệu kì nhưng cũng nhiều lắm
những thử thách, những nỗi sợ hãi đến rợn người. Và chỉ duy nhất vòng tay của mẹ là nơi
con cảm nhận được sự yên bình, tự do. Cầm điện thoại trên tay con muốn gọi ngay về nhà
để khóc lóc ỉ ôi với mẹ nhưng chỉ trong những phút giây ngắn ngủi con vội vàng tắt máy vì
con nhớ rằng mẹ sợ những tiếng chuông điện thoại giữa đêm khuya và biết đâu con lại làm
cả nhà tỉnh giấc. Và rất nhiều, rất nhiều đêm con đã giữ chặt cảm xúc của mình như thế.
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Mẹ ơi! Con gái nhỏ của mẹ giờ đã là cô sinh viên tròn 20 tuổi, con đã trưởng thành hơn
từng ngày bằng tình thương của mẹ, bằng những trải nghiệm thực tế của cuộc sống muôn
màu. Con đã biết mở rộng trái tim mình để cảm nhận và thấu hiểu bao nỗi nhọc nhằn của
mẹ. Đã rất nhiều lần con muốn chạy đến nói rằng con thương mẹ lắm nhưng có gì đó bó
chặt đôi chân, có phải chăng sự rụt rè làm con không dám tiến thêm bước nữa. Thuở nhỏ
khi cô giáo ra đề văn tả người mẹ, con thường tả mẹ xinh đẹp như một nữ thần có đôi mắt
long lanh, làn da trắng mịn màng như tuyết. Tất cả đều đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Nhưng
trong trang viết này con sẽ nói về mẹ. Mẹ của con không phải là một nữ thần thiêng liêng
không ai chạm tới được mà là một con người thật, rất thật được làm bằng xương, bằng thịt,
có con tim quãng đại yêu thương. Mẹ con là người phụ nữ tảo tần hôm sớm với đôi tay
chay sờn, với làn da sạm đen vì nắng gió, với mái đầu ngả bạc vì thời gian, vì bao nỗi âu lo.
Đấy, mẹ con là thế đấy! Mẹ không xinh đẹp như một nàng tiên, không quyền uy như một
nữ thần nhưng đối với con mẹ là người phụ nữ vĩ đại nhất, tuyệt vời nhất và có một năng
lực mà không một ai khác có thể đó là sinh ra con và dưỡng nuôi con đến ngày khôn lớn.
Mẹ thân yêu!
Con biết răng bằng sức mọn hèn con không thể cướp quyền tạo hóa, không thể níu giữ
thời gian để mẹ luôn mãi bên con. Chính vì thế ngay từ những tháng ngày màu hoa hồng
đỏ vẫn còn thắm trên ngực áo, con sẽ không ngừng cố gắng học tốt, học tốt để mẹ luôn hài
lòng. Con không dám chắc mình sẽ làm được những gì, làm được bao nhiêu nhưng con sẽ
phấn đấu bằng tất cả những gì bản thân có được. Xin mẹ luôn bên cạnh ủi an, hung đúc,
tiếp thêm cho con niềm tin và nghị lực vì con biết rằng trên hành trình của cuộc đời mình
không thể không có mẹ.
Con yêu mẹ!!!

v

HI VỌNG TRÊN “SẮC ÁO” ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Hồ Chí Thành, Luật Hành chính 1, Khóa 38

B

ạn nghĩ mình đã lớn? Bạn nghĩ rằng
khi lên đến lớp 12 thì bản thân mình
đã trưởng thành và có thể đối mặt với
tất cả, một mình? Tôi cũng đã từng nghĩ vậy
trước khi tham gia “Ngày hội hướng nghiệp”
được tổ chức trong khuôn viên Trường Đại
học Cần Thơ. Lần đầu tiên trong cuộc đời,
tôi cảm thấy lạc lõng giữa biển người thật sự
bao la, thật sự xa lạ. Giữa những gian hàng
hướng nghiệp là lớp lớp những con người mà
tôi nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ ngồi cùng
tôi trong giảng đường nhưng cho đến giây
phút đó, tôi không quen họ! Cái cảm giác bơ
vơ len lỏi trong tôi, chiếm dần mọi suy nghĩ,
nó dường như điều khiển tôi và khiến tôi “đơ
người” giữa sự rộng lớn nhưng bế tắc. Đến
18
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khi những con người ấy xuất hiện, những anh
chị mang màu áo xanh, áo trắng với dòng chữ
“Đại học Cần Thơ” to, rõ.
Họ là những con người nhiệt huyết và thân
thiện nhất mà tôi đã từng gặp. Bắt gặp những
“đứa trẻ” như tôi, các anh chị nhiệt tình hướng
dẫn, chỉ bảo những nơi mà chúng tôi muốn
và cần đến. Không chỉ có vậy, các anh chị
còn vui vẻ làm “hướng dẫn viên” đưa chúng
tôi đi tham quan khuôn viên trường. “Đây là
Khoa Luật với hai dãy nhà, Khoa Kinh tế &
QTKD - nơi lâu năm nhất ở Trường Đại học
Cần Thơ, Hội trường Rùa-nơi diễn ra các sự
kiện của Trường”…. bên cạnh những lời giới
thiệu đầy tự hào là những câu truyện cười,
những truyền thuyết “ma mị” khiến chúng tôi

GÓC SINH VIÊN
lúc cười, lúc lại sợ đến phát khóc.
Tưởng chừng công việc của anh chị chỉ vậy thôi nhưng không! Ngoài những nụ cười trên
môi dìu dắt chúng tôi qua từng gian hàng, từng nơi triển lãm còn có những bóng lưng cặm cụi
nhặt rác, tờ rơi bị bỏ lại trên đường. Ở lớp, khi bị bắt phải lao động nhiều bạn cứ than trời, trách
đất mặc dù đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân, thế nhưng đối với các anh chị, những việc làm
tình nguyện cực nhọc ấy lại khiến cho họ nở nụ cười, cười thật tươi và thật hạnh phúc. Tôi
chợt lắng lòng mình nghĩ về những màu áo xanh kia.
Những con người lứa tuổi vừa mới đôi mươi mang trên mình nhiều ước mơ, hoài bão. Họ
cùng nhau hợp về một chỗ và lấy công việc làm niềm vui. Biết bao rác được nhặt lên là biết
bao mồ hôi đổ xuống, biết bao công sức đổ ra là biết bao nụ cười. Trên thực tế hiện nay, hầu
như rất ít những thanh niên trẻ tuổi có được tinh thần trách nhiệm và sự hăng hái vì cộng đồng
như thế. Họ vẫn luôn suy nghĩ về những việc lớn lao mà bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, vụn
vặt của đời thường.
Cũng từ chính hành động của các anh chị, tôi lại tự cảm thấy chuyến đi của mình thêm phần
bổ ích và thú vị. Đó không phải vì tôi đã có thêm nhiều kiến thức, nhiều thông tin về kì thi sắp
tới mà từ những kinh nghiệm, những niềm tin, những ngọn lửa mà các anh chị đã truyền tới,
cho tôi và cho những lớp đàn em.
Tôi tự rút ra được bài học cho riêng bản thân mình và tự dặn lòng lấy anh chị làm gương.
Mai này, dù bao nhiêu năm tháng trôi qua, tôi sẽ vẫn nhớ mãi những con người hôm nay gieo
cho tôi mầm non hi vọng-hi vọng trên những màu áo tươi xanh-màu áo Đại học Cần Thơ!

Sinh viên Trường ĐHCT cậm cụi nhặt rác, tờ rơi.
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CHUYẾN ĐI “VỀ NGUỒN - TẬP HUẤN DÃ NGOẠI” TỰ HÀO LỊCH SỬ CHA ÔNG CỦA HỘI SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Nguyễn Thành Bảo Lộc, Lớp Văn học, Khóa 38
hoạt động thường niên trong
nhiều năm qua vẫn được Hội
Sinh viên duy trì và tổ chức tốt.
Đến với hoạt động năm nay, các
bạn sinh viên được tham quan
và trải nghiệm thuyết trình nhiều
danh lam thắng cảnh, di tích
lịch sử gắn liền với truyền thống
đấu tranh của dân tộc như Đồi
Tức Dụp, Ba Chúc, rừng Trà
Sư, Vườn Bàng… Xen kẻ là các
phần trò chơi tập thể rèn luyện
tính năng động, kỹ năng và bản
lĩnh cho sinh viên.

Y

Tham quan Nhà truyền thống tại Đồi Tức Dụp.

êu nước là một trong những phẩm chất
và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
Giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng, noi
theo truyền thống tốt đẹp của cha ông từ lâu đã
được Trường Đại học Cần Thơ nói chung và
các đơn vị Đoàn - Hội trong trường nói riêng đặc
biệt quan tâm.
Trong không khí nô nức của toàn trường vào
dịp đầu năm mới 2015, Chào mừng lễ kỷ niệm
ngày Truyền thống học sinh-sinh viên Việt Nam
(09/01), tạo điều kiện cho các bạn sinh viên có
cơ hội giao lưu học hỏi, hiểu rõ và tự hào hơn về
truyền thống đấu tranh quật cường của các thế
hệ cha ông, qua đó hun đúc tinh thần đoàn kết,
tương trợ lẫn nhau giữa các bạn sinh viên trong
quá trình học tập và rèn luyện. Hội Sinh viên
Trường đã tổ chức chuyến “Về nguồn-Tập huấn
dã ngoại” cho hơn 60 bạn sinh viên là đại diện
đến từ các Liên Chi hội, Câu lạc bộ trực thuộc.
Chuyến “Về nguồn-Tập huấn dã ngoại” là một
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Bày tỏ về cảm nhận của mình
trong chuyến “Về nguồn-Tập huấn dã ngoại”,
bạn Trần Văn Phụng-Sinh viên ngành Sư phạm
Vật lí, Khóa 38 cho biết: “Mình cảm thấy rất may
mắn khi được dịp cùng mọi người trải nghiệm
trong chuyến đi năm nay, mọi người ai cũng cảm
thấy tự hào trước những tấm gương quật cường
của cha ông trong quá khứ. Bản thân mình gặt
hái được một thành quả quan trọng ngoài kiến
thức, sự tự hào là động lực phải cố gắng học
hành để mai sau góp phần xây dựng và giúp ích
cho quê hương, mà cha ông ta đã bỏ biết bao
nhiêu máu xương xây đắp”.
Tin chắc rằng chuyến đi năm nay sẽ trở thành
những hành trang bổ ích, những kí ức đẹp không
thể nào quên trong cuộc đời của những người
bạn sinh viên. Sức sống bất diệt của con người
Việt Nam vẫn mãi còn đó, tinh thần yêu nước sẽ
được nuôi dưỡng trong dòng máu nhiệt huyết
của tuổi trẻ Việt Nam đang trên đà chinh phục
những đỉnh sáng của tương lai.

THÔNG TIN CẦN BIẾT

BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ
NGÀNH MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ NƯỚC
Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên
Sáng ngày 14/3/2015, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên (MT&TNTN)- Trường Đại học
Cần Thơ đã tổ chức báo cáo luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh (NCS) Phạm Thanh
Vũ với tên luận án là “Hệ thống hóa phương pháp quy hoạch chiến lược sử dụng bền vững tài
nguyên đất và nước vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long”.
với sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Hiếu
Trung, GS.TS. Lê Quang Trí, NCS Vũ đã hoàn
thành chương trình học, 3 chuyên đề và tiểu
luận tổng quan, thực hiện hoàn chỉnh luận
án với 7 công trình đã xuất bản trên tạp chí
chuyên ngành.

GS. TS. Ngô Ngọc Hưng (phải) trao chứng nhận cho
NCS Phạm Thanh Vũ.

N

CS Phạm Thanh Vũ hiện công tác tại Bộ
môn Quản lý đất đai, Khoa MT&TNTN,
là NCS khóa 2010, Khóa đầu tiên của
ngành Tiến sĩ Môi trường đất và Nước. Trong
suốt 4 năm học và thực hiện nghiên cứu cùng

So với các công trình nghiên cứu gần đây,
nghiên cứu tập trung vào một số điểm mới cơ
bản như sau: (i) hoàn thiện hơn và bổ sung về
mặt cơ sở lý luận đối với phương pháp quy
hoạch sử dụng tài nguyên đất và nước kết hợp
với điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội, mối liên
kết của các công cụ trong việc thực hiện tiến
trình quy hoạch; (ii) kết hợp với vấn đề an ninh
lương thực, ổn định và thích ứng với điều kiện
thay đổi của tự nhiên; (iii) sử dụng phương pháp
tiếp cận giữa định tính và định lượng kết hợp
với mô hình toán để giải quyết vấn đề; (iv) phân
tích đánh giá các tác động tích cực/tiêu cực lên
các hoạt động trong quy hoạch.

T
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THÀNH LẬP KHOA NGOẠI NGỮ VÀ
BỔ NHIỆM NHÂN SỰ MỚI CỦA KHOA SƯ PHẠM
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

háng 3/2015, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ đã có quyết định thành lập Khoa Ngoại
ngữ trực thuộc Trường trên cơ sở nguồn lực cán bộ và các chương trình đạo tạo của các
bộ môn giảng dạy ngoại ngữ thuộc Khoa Sư phạm và Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Khoa Ngoại ngữ có 05 bộ môn và 01 văn phòng do TS. Trịnh Quốc Lập giữ chức vụ Trưởng Khoa
và TS. Trần Văn Lựa giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa nhiệm kỳ 2012-2017.
Ngoài ra, Hiệu trưởng đã ra các quyết định bổ nhiệm nhân sự mới của Khoa Sư phạm. Theo đó,
PGS.TS. Nguyễn Văn Nở giữ chức vụ Trưởng Khoa; TS. Trần Văn Minh, TS. Huỳnh Anh Huy, TS.
Nguyễn Thị Thu Thủy và Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa nhiệm kỳ 20122017. Như vậy, Khoa Sư phạm hiện có 01 Trưởng Khoa và 04 Phó Trưởng Khoa.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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 Kim cương
 Vàng
 Bạc
 Đồng
 Đồng tài trợ

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.

TRIỂN LÃM

gồm các nội dung: (i) Poster
giới thiệu thành tựu ngành Chăn nuôi-Thú y của
Trường, Viện, Cơ quan, Công ty…; (ii) Sách, tạp chí
và công trình khoa học; (iii) Thức ăn, thuốc thú y,
qui trình công nghệ, dụng cụ, thiết bị, giống vật
nuôi…; (iv) Hội thảo chuyên đề, tuyển dụng-việc
làm và các vấn đề khác có liên quan.

