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Thành phố Cần Thơ
ĐT:   (0710) 3 872157
Fax: (0710) 3 838474

Email: tapchidhct@ctu.edu.vn
Website: http://sj.ctu.edu.vn

Giấy phép sản xuất
Số: 35/GP.XBBT-STTTT
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công tác quý 2 năm 2015

16

Khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường đại 
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Trường Đại học Cần Thơ đạt xuất sắc toàn đoàn tại Liên hoan 
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VUI TẾT CỔ TRUYỀN CHOL CHNAM THMAY

Đêm 05/4/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức sinh hoạt văn hóa nghệ thuật “Chào 
mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay”. Chương trình vinh dự đón tiếp quý đại biểu đại diện lãnh 
đạo từ Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Vụ Địa phương 3, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Dân tộc, Hội 
đoàn kết sư sãi yêu nước, Hội Khuyến học các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long, Phòng PB11 
và PA83-Công An Thành phố Cần Thơ. Phía Trường ĐHCT có Đảng ủy-Ban Giám hiệu, đại diện 
lãnh đạo, viên chức các đơn vị và sinh viên Trường, đặc biệt với sự tham gia của hơn 1.000 cán bộ 
và sinh viên dân tộc Khmer.

Đêm sinh hoạt văn hóa nghệ thuật mừng 
Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay đã 
diễn ra thật sôi động và nồng ấm với các 

tiết mục văn nghệ đặc sắc, đậm đà bản sắc văn 
hóa dân tộc Khmer do các em sinh viên Khmer 
biểu diễn. Các em sinh viên vui mừng, say sưa 
chia sẻ về nguồn gốc, ý nghĩa và nét đẹp của 
Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, qua đó bày tỏ 
thông điệp về tình đoàn kết sâu sắc, hỗ trợ lẫn 
nhau giữa sinh viên các dân tộc anh em đang 
học tập tại Trường, cũng như tình đoàn kết, gắn 
bó giữa các dân tộc anh em cùng chung sống 
trên đất nước Việt Nam thân yêu. Những tiếng 
cười giòn tan và những tràng pháo tay nồng 
nhiệt liên tục vang lên sau mỗi tiết mục biểu diễn 
đã góp phần làm cho không khí đêm văn nghệ 
mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay càng 
thêm sôi động và náo nhiệt.

Hân hoan đón nhận những lời chúc mừng, 
động viên từ quý lãnh đạo các cấp, sự quan tâm 
sâu sắc của Trường, các em sinh viên Khmer 
vui mừng, xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc 
đối Đảng, Nhà nước với những chính sách quan 
tâm, chăm lo kịp thời đến đời sống vật chất, tinh 
thần của các em và gửi lời cảm ơn chân thành 
đến chính quyền, các cơ quan, ban, ngành địa 
phương và Trường ĐHCT, đã luôn tạo điều kiện 
hỗ trợ, giúp đỡ các em học tập tốt, hướng đến 
tương lai tươi đẹp phía trước. Các em cũng thể 
hiện ý chí quyết tâm học tốt để xứng đáng với 
sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo 
địa phương và sự quan tâm hỗ trợ của Trường, 
phấn đấu trở thành những người công dân tốt 
góp phần vào sự phát triển của quê hương,  
đất nước. 

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Chương trình “Chào mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay”.
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Hiện nay, Trường ĐHCT có 1.619 sinh viên 
dân tộc Khmer đang học tập. Trong học kỳ 
I, năm học 2014 - 2015, kết quả học tập của 
các em sinh viên Khmer là 11,55% đạt loại  
Giỏi-Xuất sắc và 60,53% loại Trung bình-Khá. 
Cũng trong học kỳ này, Trường có 137/168 sinh 
viên Khmer tốt nghiệp sớm hơn thời gian quy 
định của ngành. Phần lớn các em rất tích cực 
tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ học thuật 
nhằm rèn luyện các kỹ năng hỗ trợ cho công 
tác chuyên môn khi ra trường. Bên cạnh đó, 
các em cũng rất nhiệt tình và hăng hái tham gia 
các phong trào phục vụ cộng đồng và rèn luyện 
kỹ năng sống, tham gia các hoạt 
động đoàn, hội, các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,... 

Trường ĐHCT luôn quan tâm, 
tạo điều kiện tốt nhất cho các em 
sinh viên Khmer đang học tập và 
rèn luyện tại Trường thông qua 
nhiều chính sách hỗ trợ, ưu tiên. 
Hằng năm, Trường tạo điều kiện 
cho sinh viên Khmer tổ chức các 
buổi giao lưu sinh hoạt văn hóa 
nghệ thuật nhân dịp mừng Tết cổ 
truyền Chol Chnam Thmay, Lễ 

Sen - Dolta, giúp sinh viên Trường hiểu sâu sắc 
hơn về bản sắc văn hóa của dân tộc Khmer qua 
đó thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết các dân tộc 
anh em; ưu tiên xét duyệt, sắp xếp chỗ ở Ký 
túc xá cho các em nếu có nhu cầu, giúp các em 
tiết kiệm chi phí (đến nay đã có 959/1.619 sinh 
viên dân tộc Khmer được bố trí chỗ ở tại các 
khu Ký túc xá của Trường); ưu tiên xét cấp học 
bổng khuyến học cho các em Khmer,... Các sinh 
viên ưu tú cũng được quan tâm xem xét kết nạp 
Đảng. Hiện tại, Trường có 03 sinh viên Khmer là 
đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng 
Đoàn Trường ĐHCT.

Thượng tọa Lý Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước Thành phố Cần Thơ chúc mừng Tết 
cổ truyền Chol Chnam Thmay đến cán bộ và sinh viên Khmer Trường ĐHCT.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng trao thưởng cho các em sinh viên 
Khmer đạt thành tích học tập và rèn luyện tốt.
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ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN 
NHIỆM KỲ 2015-2020

Ngày 03/4/2015, Đảng bộ cơ sở Khoa Khoa học Tự nhiên trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là Đảng bộ được Đảng 
ủy Trường chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở Đảng 
còn lại.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí 
Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường 
vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy 

Cần Thơ và đại diện lãnh đạo các ban xây dựng 
Đảng của Thành ủy Cần Thơ. Về phía Đảng 
ủy Trường ĐHCT có Đồng chí Trần Thị Thanh 
Hiền, Bí thư Đảng ủy cùng tất cả các đồng chí 
trong Ban Thường vụ Đảng ủy; đại diện các ban 
xây dựng Đảng của Đảng ủy Trường; các đồng 
chí là Bí thư, Phó Bí thư Đảng bộ, Chi bộ cơ sở 
trực thuộc Đảng bộ Trường và 55 đảng viên của 
Đảng bộ Khoa Khoa học Tự nhiên.

Báo cáo Chính trị tại Đại hội nêu bật những 
thành tựu đạt được trong 5 năm qua, đồng thời 
cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém; từ 
đó rút ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục; 
đúc kết bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở dự báo 
những thuận lợi, thời cơ cũng như những khó 
khăn, thách thức trong thời gian tới, Báo cáo 
Chính trị cũng đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ 
và giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ 2015-2020. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đồng 
chí Trần Thị Thanh Hiền đã đánh 
giá cao những kết quả đạt được 
của Đảng bộ Khoa trong nhiệm kỳ 
qua, đồng thời cũng lưu ý với Đảng 
bộ một số công tác cần tập trung 
thực hiện trong thời gian tới như: cố 
gắng giữ vững sự ổn định về chính 
trị tư tưởng trong sinh viên, phát huy 
tốt vai trò và tính tiên phong, gương 
mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là 
người đứng đầu; tạo sự đồng thuận 
cao trong cấp ủy và toàn hệ thống 
chính trị; tăng cường công tác kết 

nạp đảng viên trong đội ngũ cán bộ giảng dạy; 
chủ động hơn nữa trong công tác nghiên cứu 
khoa học; quan tâm thực hiện tốt công tác sinh 
viên… Đồng chí đề nghị tất cả Đảng viên của 
Đảng bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng 
suốt lựa chọn những đảng viên có phẩm chất 
chính trị tốt, có năng lực lãnh đạo và chuyên 
môn cao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ 
Khoa nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như bầu Đoàn 
đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường 
lần thứ XI sẽ tổ chức vào tháng 8/2015.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 
V, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 05 đồng chí và trực 
tiếp bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy tại Đại hội; 
bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ 
Trường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 7 
đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. 
Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ Khoa lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 
với sự thống nhất của 100% đảng viên chính 
thức tham dự Đại hội.

Đ/c Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
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Trong không khí tưng bừng kỷ 
niệm 40 năm ngày miền Nam 
hoàn toàn giải phóng, thống 

nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015), 
125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ 
Chí Minh, mừng Đại hội Đảng các cấp 
tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XII, ngày 27/4/2015, Trường Đại học 
Cần Thơ (ĐHCT) đã phối hợp với Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hậu Giang, 
Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp 
và Công ty TNHH xây dựng Ngân Quý 
tổ chức Lễ khởi công xây dựng Ký túc 
xá sinh viên Hậu Giang tại Khu Hòa 
An. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các 
sở, ban, ngành tỉnh Hậu Giang, Trường ĐHCT, 
các doanh nghiệp tài trợ và thi công.

Trường ĐHCT trong suốt 49 năm qua đã 
nhận được nhiều sự hỗ trợ, đùm bọc của lãnh 
đạo và nhân dân các địa phương trong vùng 
về đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phục vụ 
tốt cho công tác giảng dạy, học tập của cán bộ 
và sinh viên. Trong đó, Hậu Giang là một trong 
những tỉnh có đóng góp lớn nhất trong việc xây 
dựng ký túc xá cho Trường. Năm 2014, tỉnh Hậu 
Giang đã xây dựng ký túc xá 05 tầng với quy mô 
hơn 550 chỗ ở cho sinh viên, tại Khu 2-Trường 
ĐHCT. Năm 2015, tỉnh Hậu Giang lại tiếp tục 
đầu tư xây dựng công trình ký túc xá có khả 
năng phục vụ việc ăn, ở và học tập cho 280 
sinh viên tại Khu Hòa An của Trường. Điều này 
đã thể hiện tấm lòng yêu thương, đùm bọc của 
bà con, sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hậu Giang dành cho Trường ĐHCT là vô cùng 
to lớn. Ký túc xá sinh viên Hậu Giang sẽ là một 
trong những cơ sở vật chất khang trang của 
Trường tại Khu Hòa An. Công trình được xây 
dựng sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần, nâng cao chất lượng học tập của 

sinh viên, làm cho môi trường giáo dục ngày 
càng văn minh và hiện đại.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Thị Thanh 
Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường 
chia sẻ, Trường ĐHCT là một trong những 
trường có số lượng sinh viên lớn nhất toàn quốc 
với 62.000 sinh viên, trong đó sinh viên đại học 
chính quy đang học tại Trường là 32.000 và 
4.000 học viên sau đại học. Hiện nay, sinh viên 
của Trường đa số là con em của các gia đình 
xuất thân từ nông dân, có thu nhập thấp ở địa 
phương. Vì vậy, nhu cầu ở ký túc xá của các em 
là rất cần thiết. Mặc dù, nhà trường đã nỗ lực 
xây dựng ký túc xá cho sinh viên tuy nhiên hiện 
tại Trường chỉ có 9.000 chỗ ký túc xá, chiếm ¼ 
số sinh viên của toàn Trường. Riêng ở Khu Hòa 
An, Trường có 2.600 sinh viên theo học nhưng 
chỉ có 250 chỗ ở ký túc xá. Vì vậy, Ký túc xá 
sinh viên Hậu Giang là một công trình có quy 
mô lớn và là công trình tiếp nối sự hợp tác của 
nhà trường với tỉnh Hậu Giang, góp phần làm 
cho Khu Hòa An-Trường ĐHCT ngày càng đẹp 
và đầy đủ tiện nghi hơn để phục vụ tốt cho việc 
học tập và sinh hoạt của sinh viên.

Các đại biểu làm lễ khởi công.
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TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT I 
CHO 3.948 TÂN CỬ NHÂN VÀ KỸ SƯ

Từ ngày 08/4/2015 đến 11/4/2015, Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã long trọng 
tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 

năm 2015 cho 3.948 tân cử nhân và kỹ sư. 
Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp đạt 8,13% Xuất sắc, 
31,97% Giỏi, 55,37% Khá và 4,53% Trung bình. 
Trong đợt 1 này, Trường tổ chức trao bằng cho 
sinh viên tốt nghiệp thuộc các Khoa: Thủy sản, 
Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Kinh tế và 
Quản trị Kinh doanh, Môi trường và Tài nguyên 
Thiên nhiên, Công nghệ, Khoa học Xã hội và  
Nhân văn.

Hy vọng rằng các tân cử nhân và kỹ sư sẽ 
vận dụng tốt những kiến thức và kỹ năng tích 
lũy được trong quá trình học tập và rèn luyện 
tại Trường vào thực tế hoạt động công tác để 
lập thân, lập nghiệp, đóng góp vào xây dựng 
và phát triển xã hội; đồng thời không ngừng nỗ 
lực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 
của mình ở “trường đời”, vận dụng tốt kỹ năng 
tự học, tìm tòi, sáng tạo, cố gắng trau dồi năng 
lực của bản thân ở mọi nơi, mọi lúc và không 

chùn bước trước những khó khăn, thử thách 
trên bước đường tương lai. 

Hiện tại, Trường ĐHCT có 93 ngành/chuyên 
ngành đào tạo đại học, 37 ngành đào tạo Thạc 
sĩ (trong đó có 02 chuyên ngành thạc sĩ quốc 
tế) và 15 chuyên ngành bậc Tiến sĩ. Tổng số 
sinh viên hiện có của Trường là trên 60.000 sinh 
viên đại học và gần 4.000 học viên cao học và 
nghiên cứu sinh. Năm 2014, Trường đã xét cấp 
bằng tốt nghiệp cho 10.908 tân cử nhân và kỹ 
sư hệ đào tạo đại học chính quy. 

Trường ĐHCT không ngừng cải tiến, nâng 
cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc 
gia và quốc tế, đặc biệt là tiêu chuẩn AUN-QA 
và ABET. Năm 2013, Trường vinh dự trở thành 
thành viên chính thức của AUN (Mạng lưới các 
trường đại học Đông Nam Á). Đặc biệt, Trường 
đã có 03 chương trình đào tạo đại học được 
công nhận đạt chuẩn AUN-QA, gồm: chương 
trình Kinh tế nông nghiệp (năm 2013) và hai 
chương trình tiên tiến Công nghệ Sinh học và 
Nuôi trồng Thủy sản (năm 2014).

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT trao thưởng cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đạt thành tích 
thủ khoa toàn ngành.
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KHAI GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG CHO GIẢNG VIÊN TIẾNG ANH 
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ MIỀN NAM

Sáng ngày 13/4/2015, lễ Khai giảng khóa Bồi dưỡng chuyên môn sâu cho giảng viên tiếng Anh các 
trường đại học, cao đẳng cốt cán khu vực miền Trung và miền Nam theo chương trình liên kết của Đề 
án ngoại ngữ quốc gia 2020 (NNQG 2020) đã diễn ra tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Đến dự 
chương trình khai mạc có Bà Nguyễn Thị Hồng, chuyên viên Đề án NNQG 2020-Bộ Giáo dục và Đào 
tạo (GD&ĐT); các giáo sư-giảng viên Trường Đại học Queensland (Úc); đại diện đơn vị đối tác-Công 
ty CP Công nghệ Bình Minh. Phía Trường ĐHCT có PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng; đại diện 
lãnh đạo, viên chức chuyên trách các đơn vị và giảng viên tham gia triển khai Đề án.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ triển khai 
thực hiện Đề án NNQG 2020 được 
Bộ GD&ĐT và Ban Quản lý Đề án 

phân công, Trường ĐHCT phối hợp với 
Trường Đại học Queensland và Công ty 
CP Công nghệ Bình Minh tổ chức khóa bồi 
dưỡng này theo chương trình liên kết của 
Đề án. Khóa bồi dưỡng kéo dài trong 02 
tuần (từ 13/4/2015-25/4/2015) với gần 80 
giảng viên các trường đại học, cao đẳng. 
Mục tiêu của khóa bồi dưỡng nhằm giúp 
giảng viên tăng cường kỹ năng tổ chức 
thực hiện các hoạt động giảng dạy tiếng 
Anh, các hoạt động đánh giá liên quan đến công 
tác dạy, học tiếng Anh, tạo điều kiện cải tiến, đổi 
mới các chương trình dạy và học tiếng Anh theo 
khung Châu Âu 06 bậc được Bộ GD&ĐT triển 
khai áp dụng. Qua đó cũng giúp nâng cao năng 
lực cho các giảng viên về cách thức tổ chức và 
phương pháp triển khai dạy và học ngoại ngữ 
trong bối cảnh hội nhập quốc tế, phương pháp 
tự phát triển chuyên môn sau khóa bồi dưỡng, 
đánh giá và cải tiến chương trình, tài liệu dạy và 
học tiếng Anh tại các trường đại học, cao đẳng.

Trường ĐHCT đã tích cực triển khai hiệu 
quả hoạt động của Đề án NNQG 2020 từ năm 
2011 đến nay. Trường đã tiến hành bồi dưỡng 
giáo viên tiếng Anh tiểu học, THCS về năng lực 
và phương pháp giảng dạy cho 07 tỉnh, thành 
thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; 
bồi dưỡng giáo viên THCS thực hiện thí điểm 

chương trình Sách Giáo khoa lớp 6 của Thành 
phố Cần Thơ và tỉnh Trà Vinh; phối hợp với các 
tỉnh bồi dưỡng cho giảng viên đại học, cao đẳng 
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long về năng 
lực tiếng Anh cấp độ B1, B2 và C1; tổ chức rà 
soát đánh giá năng lực tiếng Anh cho các giáo 
viên tiếng Anh theo Khung tham chiếu Châu Âu; 
triển khai các quy định của Đề án đến các Sở 
GD&ĐT thông qua các cuộc họp và Hội thảo tại 
địa phương. 

Trường ĐHCT sẽ cố gắng hoàn thành tốt 
nhiệm vụ của Đề án NNQG 2020 nhằm trang 
bị kỹ năng sử dụng ngoại ngữ, trước tiên là 
tiếng Anh cho nguồn nhân lực của cả nước, 
cho thanh thiếu niên Việt Nam trong thời kỳ hội 
nhập quốc tế, đặc biệt là hội nhập một cách toàn 
diện với các nước thành viên trong cộng đồng 
ASEAN vào cuối năm 2015.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu 
tại buổi khai giảng.
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TRAO HỌC BỔNG HESSEN CHO 23 SINH VIÊN XUẤT SẮC 
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Ngày 22/4/2015, Lễ trao học bổng Hessen cho sinh viên xuất sắc các trường đại học, cao đẳng khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) năm học 2014-2015 đã diễn ra tại Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT). Tham dự buổi lễ có TS. Bùi Công Thọ, Trưởng Văn phòng đại diện Bang Hessen, Cộng hòa 
Liên bang (CHLB) Đức tại Việt Nam; PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT; cùng các 
đại diện viên chức và sinh viên của 07 trường đại học, cao đẳng được nhận học bổng.

Trong đợt trao học bổng này, Văn phòng 
đại diện Bang Hessen đã trao 23 suất 
học bổng, mỗi suất trị giá 5.100.000 đồng 

(tương đương 216 Euro) cho sinh viên suất 
sắc của 07 trường đại học, cao đẳng khu vực 
ĐBSCL, gồm: Trường ĐHCT (05 suất), Trường 
Đại học An Giang (04 suất), Trường Đại học 
Tiền Giang (03 suất), Trường Đại học Trà Vinh 
(03 suất), Trường Cao đẳng Sư phạm Cà Mau 
(02 suất), Trường Cao đẳng Bến Tre (03 suất) 
và Trường Cao đẳng cộng đồng Hậu Giang  
(03 suất).

Chương trình Học bổng Hessen-CHLB Đức 

là một trong những nguồn học bổng rất ý nghĩa 
và thiết thực, đã cùng với Trường ĐHCT và các 
trường đại học, cao đẳng trong cả nước chăm 
lo hỗ trợ và động viên tinh thần học tập của các 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình 
Học bổng Hessen sẽ mở rộng trao học bổng cho 
các sinh viên suất sắc thuộc khối ngành nông 
nghiệp có cam kết trở về phục vụ địa phương 
trong chương trình phát triển nông nghiệp, nông 
thôn mới. Học bổng Hessen cũng là một trong 
những hoạt động mang ý nghĩa quan trọng góp 
phần vào mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 
hai nước Việt-Đức, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục 
và đào tạo.

Trao học bổng Hessen cho 23 sinh viên xuất sắc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
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HỘI NGHỊ KHOA HỌC TOÀN QUỐC CHĂN NUÔI-THÚ Y 2015 (AVS 2015) 
VÀ HỘI CHỢ TRIỂN LÃM THÀNH TỰU NGÀNH CHĂN NUÔI-THÚ Y 

LẦN THỨ II (CTU-LIVESTOCK II)
PGS.TS. Nguyễn Văn Đức, Hội Chăn nuôi Việt Nam

Ngày 28 và 29/4/2015, Trường Đại học 
Cần Thơ (ĐHCT) đã phối hợp với Hội 
Chăn nuôi Việt Nam và Hội Thú y Việt 

Nam tổ chức Hội nghị khoa học toàn quốc và 
Hội chợ triển lãm thành tựu ngành Chăn nuôi-
Thú y tại Trường ĐHCT.

Sự kiện này đã thu hút được 93 đơn vị và 
6.700 lượt khách tham dự, gồm các nhà khoa 
học, nhà quản lý, nhà doanh nghiệp, nhà chăn 
nuôi, học sinh, sinh viên,… trên toàn quốc, nhất 
là ở vùng Đông Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí 
Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL).

Mục tiêu của sự kiện là (i) trình bày và thảo 
luận các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh 
vực Chăn nuôi-Thú y, cũng như đánh giá các tác 
động môi trường, dịch bệnh, giá cả thị trường, 
khoa học kỹ thuật,… ảnh hưởng đến hoạt động 
nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của 

ngành, từ đó có những 
định hướng nghiên cứu 
và phát triển ngành trong 
thời gian tới; (ii) tạo cơ 
hội cho các nhà quản lý, 
nhà khoa học, nhà sản 
xuất và nhà chăn nuôi 
tiếp cận và chia sẻ thông 
tin trong ngành, tiến tới 
mở rộng hợp tác toàn 
diện và hiệu quả hơn; (iii) 
giúp cho sinh viên ngành 
Chăn nuôi-Thú y có cái 
nhìn thực tiễn sâu sắc về 
sự phát triển mạnh mẽ 
của ngành, từ đó có ý 
thức học tập và rèn luyện 

đúng đắn; đồng thời tạo cầu nối cho các doanh 
nghiệp nhận diện được các sinh viên ưu tú trong 
công tác tuyển dụng nhân sự mới.

Ban Tổ chức đã nhận được 151 bài báo cáo 
từ trong và ngoài nước gửi về tham dự. Sau 
khi được các chuyên gia đầu ngành thẩm định, 
có 120 bài được chọn đăng trong quyển kỷ yếu 
(ISBN: 978-604-60-2019-6) do Nhà xuất bản 
Nông nghiệp in ấn và phát hành. Các báo cáo 
khoa học tập trung trong 5 lĩnh vực chuyên môn 
là Di truyền và Giống vật nuôi, Dinh dưỡng và 
Thức ăn vật nuôi, Bệnh động vật, Công nghệ 
Sinh học trong Chăn nuôi và Thú y, Quản lý 
Chăn nuôi, An toàn Thực phẩm và Các vấn  
đề khác.

Điểm nhấn của sự kiện là sự trình diễn gian 
hàng một cách sinh động và ấn tượng của các 
Công ty GreenFeed, Emivest, Vemedim, De 
Hues, Bio-pharmachemie, Lái Thiêu, Viphavet… 

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, Phó Trưởng Ban 
Tổ chức phát biểu chào mừng và tuyên bố khai mạc.
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về giống, thức ăn, thuốc thú y và các sản phẩm 
dịch vụ khác của ngành Chăn nuôi-Thú y. Đặc 
biệt, gian hàng trưng bày sách và các công 
trình khoa học của các đơn vị, viện, trường 
được đông đảo bà con chăn nuôi và sinh viên  
quan tâm. 

Sáng ngày 28/4/2015, nhiều người đã đến 
tham dự Diễn đàn Chăn nuôi để nghe các 
chuyên gia hàng đầu của Việt Nam trao đổi 
những chính sách và kinh nghiệm, giúp cho hệ 
thống Chăn nuôi Việt Nam phát triển ngày càng 
bền vững và mạnh mẽ hơn. Sau đó, chương 

trình Tập huấn Kỹ thuật Chăn nuôi-
Thú y do các chuyên gia Trường 
ĐHCT và chuyên gia nước ngoài 
(Công ty GreenFeed và De Heus) 
trình bày. 

Tại hội nghị, 6.000 kg sản phẩm 
thịt gà tươi và 50.000 quả trứng gà 
các loại từ các Công ty GreenFeed, 
Emivest và Long Bình, cũng như 
1.600 suất ăn trưa miễn phí do công 
ty C.P. hỗ trợ đã được đưa đến tận 
tay người tiêu dùng và khách tham 
dự, vượt gấp đôi nhu cầu ước tính 
trước đó của Ban Tổ chức.

Buổi Khai mạc Hội nghị và Hội 
chợ được diễn ra cùng lúc trong 
chiều ngày 28/4/2015 với lời 
chào mừng và tuyên bố khai mạc 

PGS.TS. Nguyễn Đăng Vang (trái), Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam và GS.TS. Đậu Ngọc Hào (phải), Chủ tịch Hội 
Thú y Việt Nam, đồng Phó Trưởng ban Tổ chức trình bày báo cáo tham luận tổng quan tại phiên khai mạc.

PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa, Trưởng Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông 
nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường ĐHCT, Phó Trưởng ban Tổ chức 
Hội nghị trả lời phỏng vấn VTV Cần Thơ.
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của PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT, Phó Trưởng Ban tổ chức. Tiếp 
lời là phát biểu của đồng chí Trần Hữu Hiệp, Vụ 
Trưởng Vụ Kinh tế, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về 
vai trò của ngành Chăn nuôi trong chương trình 
tái cơ cấu nông nghiệp cả nước nói chung và 
ĐBSCL nói riêng. Đại diện Cục Thú y, ThS. Mai 
Văn Hiệp, Phó Cục trưởng có những ý kiến thảo 
luận chung về công tác quản lý dịch bệnh trong 
thời gian tới. Chương trình được tiếp nối với các 
báo cáo tham luận về tình hình và định hướng 
phát triển ngành Chăn nuôi-Thú y. 

Chương trình Gala dinner tối ngày 28/4/2014 
với chủ đề “Tiếng hát ngành Chăn nuôi-Thú y 
toàn quốc 2015” trong sự hiện diện của 500 vị 
khách quý từ các cơ quan, đơn vị và công ty… 
đã mang đến một không khí sôi động nhưng 
thật ấm áp và giàu nghĩa tình qua lời ca tiếng 
hát của các vị khách đến từ các vùng miền  
khác nhau.

Trong sáng ngày 29/4/2014, các báo cáo khoa 

học được triển khai ở dạng và Oral 36 (bài) và 
Poster (57 bài). Ngoài ra, một số Viện Trường 
cũng tham gia triển lãm Poster giới thiệu, làm 
cho sự kiện thêm sinh động.

Bên lề sự kiện là cuộc họp quan trọng của 
Ban Tổ chức với đại diện các hội, trường và 
viện đang hoạt động trong lĩnh vực Chăn nuôi-
Thú y. Phiên họp đã đi đến kết luận “Hội nghị 
Khoa học Chăn nuôi-Thú y toàn quốc là sự kiện 
quan trọng của ngành và sẽ được các đơn vị 
luân phiên tổ chức 02 năm một lần vào các năm 
lẻ dưới sự bảo trợ của Hội Chăn nuôi Việt Nam 
và Hội Thú y Việt Nam. Các đơn vị phía Nam sẽ 
được ưu tiên tổ chức trước do hoạt động chăn 
nuôi phát triển mạnh, lấy mô hình tổ chức của 
Trường ĐHCT tại sự kiện lần này để tổ chức 
những lần tiếp theo. Trường ĐHCT được vinh 
dự đăng cai tổ chức hội nghị thêm một lần nữa 
vào năm 2017 và Trường Đại học Nông Lâm 
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đăng cai tổ chức vào 
năm 2019”.

Vinh danh các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp cho sự kiện.
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KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Ngày 20/4/2015, đoàn công tác Uỷ ban 
nhân dân tỉnh An Giang đã đến thăm và 
ký kết hợp tác với Trường Đại học Cần 

Thơ (ĐHCT). Lễ Ký kết đã long trọng diễn ra tại 
Nhà Điều hành Trường ĐHCT dưới sự chứng 
kiến của đại diện lãnh đạo hai đơn vị.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT và ông Lê Văn Nưng, 
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang đã 
ký kết Chương trình hợp tác về đào tạo, nghiên 
cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công 
nghệ (CGCN) giai đoạn 2015-2020.

Việc ký kết hợp tác này có ý nghĩa rất quan 
trọng, đánh dấu bước ngoặt trong mối quan 
hệ hợp tác toàn diện giữa Trường và tỉnh An 
Giang, đặc biệt là nhằm phát huy và sử dụng 
có hiệu quả các nguồn lực của hai bên. Theo 
đó, Trường ĐHCT tiếp tục phối hợp với tỉnh 
An Giang để đào tạo nguồn nhân lực có chất 
lượng cao, nâng cao trình độ về chuyên môn 
kỹ thuật cho đội ngũ chuyên môn của tỉnh; đẩy 
mạnh nghiên cứu và chuyển giao ứng dụng các 
tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất nông 

nghiệp, hỗ trợ tốt nhất cho tiến trình tái cơ cấu 
sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2015-2020, 
góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh An 
Giang, trong đó ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp 
theo hướng bền vững.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Lê Văn Nưng đã 
ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực đóng 
góp của Trường ĐHCT đối với công tác đào tạo, 
NCKH và CGCN góp phần vào sự phát triển 
kinh tế-xã hội của tỉnh; qua đó mong muốn nhà 
trường sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tốt cho sự 
phát triển của tỉnh trong thời gian tiếp theo, đặc 
biệt là tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp. 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn cam kết sẽ tập trung 
mọi nguồn lực của Trường, phối hợp chặt chẽ 
cùng địa phương thực hiện hiệu quả các nội 
dung hợp tác đã ký. Trong đó, căn cứ theo nhu 
cầu cụ thể của tỉnh, Trường sẽ phối hợp tiến 
hành các dự án nghiên cứu mang tính thực tiễn, 
qua đó phát triển các quy trình công nghệ và 
chuyển giao ứng dụng, nhằm hỗ trợ thiết thực 
và hiệu quả cho các chương trình tái cơ cấu sản 
xuất nông nghiệp tại địa phương.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT và ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ký 
kết Chương trình hợp tác toàn diện  giai đoạn 2015-2020.
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TIẾP ÐOÀN ÐẠI SỨ QUÁN ÚC VÀ LÃNH ÐẠO 06 TRƯỜNG 
ÐẠI HỌC THUỘC MẠNG LƯỚI VÙNG ÐẠI HỌC CỦA ÚC

Ngày 24/4/2015, Đoàn công tác của Đại sứ quán Úc do Bà Kim Cleary, Tham tán Giáo dục và Khoa 
học làm trưởng đoàn cùng đại diện một số trường đại học danh tiếng của Úc đã đến thăm và làm 
việc với Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Đón tiếp đoàn có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn đã đại diện lãnh đạo Trường 
gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến đoàn 

công tác của Đại sứ quán Úc. Hiệu trưởng cũng 
chia sẻ thông tin về hoạt động đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của 
Trường, nổi bật là thế mạnh trong lĩnh vực 
nông nghiệp, thủy sản và môi trường. Ngoài 
ra, Trường ĐHCT không ngừng đào tạo 
nguồn nhân lực có chất lượng cao đóng 
góp cho sự phát triển của khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long. Trong nỗ lực đẩy 
mạnh hoạt động hợp tác quốc tế đóng 
góp vào sự phát triển của Trường, Hiệu 
trưởng cũng thông tin về hoạt động hợp 
tác với các đối tác từ nhiều quốc gia 
trên thế giới, trong đó Trường rất vinh 
dự được hợp tác với Đại sứ quán Úc và 
gặt hái nhiều thành tựu quan trọng trong 
hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 

học, cũng như hợp tác trong lĩnh vực  
giáo dục.

TS.Caroline Perkins, Giám đốc điều 
hành mạng lưới các trường đại học vùng 
của Úc và đại diện trường Đại học Trung 
tâm Queensland đã giới thiệu khái quát 
về các hạng mục, cơ sở và những thành 
tựu trong nghiên cứu cũng như các hoạt 
động hợp tác đào tạo với các trường 
khác trên thế giới. Qua đó đại diện các 
trường nêu bật những nội dung nghiên 
cứu trọng điểm, thế mạnh của trường 
trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sau bài giới thiệu, hai bên đã trao đổi 
về các cơ hội hợp tác nghiên cứu đặc biệt là 
trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp. Phía Đại 
sứ quán Úc cũng chia sẻ, thông qua các chương 
trình học bổng của Chính phủ Úc và Việt Nam, 
ứng viên Trường ĐHCT có thể sang học tập tại 
các trường của Úc nhằm xây dựng nguồn nhân 
lực phù hợp với định hướng và mục tiêu nghiên 
cứu của Trường.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn (giữa) đại diện lãnh đạo Trường gửi lời 
chào mừng nồng nhiệt đến đoàn công tác.

Ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.
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Trung tâm Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí

AUN ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TRAO ĐỔI SINH VIÊN
TRONG KHUÔN KHỔ HỆ THỐNG TRAO ĐỔI TÍN CHỈ AUN

Trong hai ngày 01 và 02/4/12015, đại 
diện lãnh đạo Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT), GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, 

Phó Hiệu trưởng đã tham dự Hội nghị thường 
niên của Ban Chỉ đạo Hệ thống Trao đổi tín chỉ 
trong Mạng lưới các trường đại học Đông Nam 
Á (viết tắt là AUN-ACTS) lần thứ VII diễn ra tại 
Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hội nghị này diễn ra ngay sau Hội nghị 
thường niên Cán bộ chủ chốt về Đảm bảo chất 
lượng của Hệ thống Đảm bảo chất lượng AUN 
do Đại học Quốc gia Hà Nội đăng cai tổ chức 
nhân ASEAN năm 2015 tại Việt Nam. Hội nghị 
có sự tham gia của bà Nantana Gajaseni, Giám 
đốc điều hành AUN; bà Melda Kamil Ariadno, 
Tổng thư ký Ban Chỉ đạo AUN-ACTS; các thành 
viên thuộc Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo của 
hơn 25 trường đại học thành viên AUN và các 
trường đại học Kyoto và Okayama, Nhật Bản.

Tổng thư ký Ban Chỉ đạo AUN-ACTS, bà 
Melda Kamil Ariadno cho biết, tính đến tháng 
02/2015, sau hơn 04 năm triển khai hệ thống, đã 

có 19.549 môn học tham gia 
hệ thống và khoảng 1.518 
sinh viên đăng ký tham gia 
chương trình trao đổi tín chỉ 
này. Hệ thống ngày càng 
nhận được nhiều quan 
tâm từ các trường đại học 
thuộc ASEAN+3 và từ Liên 
minh Châu Âu (EU). Cụ thể, 
thông qua Cơ quan Trao đổi 
Học thuật Đức, Cơ quan 
Hỗ trợ Giáo dục Hà Lan và 
Hội đồng Anh, EU duyệt 10 
triệu euro cho Dự án EU-
Share có thể tích hợp với 
hoạt động của AUN-ACTS. 

Bà Nantana Gajaseni thông tin rằng dự án EU-
Share sẽ được triển khai trong 05 năm với nhiều 
học bổng cho sinh viên (chiếm 49% tổng kinh 
phí thực hiện Dự án), qua đó giúp việc trao đổi 
sinh viên diễn ra thuận lợi hơn.

 Ban Chỉ đạo AUN-ACTS cũng thống nhất 
rằng khi hệ thống đã vững mạnh sẽ chào đón 
thêm các thành viên dự khuyết của AUN, các 
trường ngoài AUN và các thành viên ASEAN+3 
từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, ngoài 
các trường đã cam kết tham gia là Kyoto và 
Okayama.

 Các sinh viên tham gia chương trình trao 
đổi tín chỉ AUN-ACTS sẽ có điều kiện nâng cao 
năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh và tiếng bản địa 
tại nước ngoài), chuyên môn và xây dựng các 
mối quan hệ khu vực cần thiết cho tiến trình hội 
nhập sau này. Hoạt động trao đổi sinh viên còn 
giúp các trường gia tăng điểm cho chỉ số báo 
quốc tế hóa trong các kết quả xếp hạng quốc tế.

 Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã 

Hình ảnh Lễ Khai mạc Hội nghị AUN-QA CQO.
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thảo luận và chia sẻ ý tưởng nhằm tìm ra giải 
pháp phát triển bền vững và vận hành nhịp 
nhàng Hệ thống Trao đổi tín chỉ giữa các trường 
thành viên. Đây là công việc không dễ dàng khi 
các trường đại học thành viên của AUN vẫn 
đang tổ chức các chương trình đào tạo theo các 
niên biểu khác nhau, dẫn tới việc thời gian của 
khóa học, thời gian bắt đầu và kết thúc mỗi kỳ 
học chưa đồng nhất giữa các trường. Công việc 
trước mắt đối với các trường thành viên AUN 
tham gia AUN-ACTS là cập nhật các chương 
trình và môn học của mình trên hệ thống trực 
tuyến theo mỗi học kỳ, tăng cường các hoạt 
động quảng bá và tìm kiếm tài chính nhằm 
gia tăng số lượng học bổng gửi (outbound 
scholarships) và nhận (inbound scholarships) 
sinh viên của mình.

Về việc công nhận tín chỉ, trước kia với cùng 
một môn học, ở một số trường có số tín chỉ khác 
nhau nên các đại biểu còn tranh luận về việc có 
được công nhận như nhau hay không. Sau khi 
thảo luận, các đại biểu đã thống nhất quan điểm 
chung là theo chuẩn đầu ra tức là thời lượng 
đào tạo có thể khác nhau, nhưng nếu đạt chuẩn 
đầu ra thì vẫn được công nhận. Điều này cho 
thấy nỗ lực và sự đồng thuận của các thành 
viên AUN tham gia hệ thống AUN-ACTS trong 
việc xây dựng các chuẩn mực chung trong công 

tác đào tạo từ ngôn ngữ tới nội dung giảng dạy 
và đánh giá kết quả.

Trường ĐHCT trở thành thành viên chính thức 
của AUN từ tháng 7/2013, và chính thức tham 
gia hệ thống AUN-ACTS vào năm 2015 với 16 
học phần thuộc các chương trình đại học tiên 
tiến ngành Công nghệ Sinh học và Nuôi trồng 
Thủy sản. Nhà trường cũng cấp 05 học bổng 
inbound cho sinh viên trong khu vực tới học tập 
và nghiên cứu trong khuôn khổ AUN-ACTS. Dự 
kiến năm 2016, Trường ĐHCT sẽ thêm vào hệ 
thống các chương trình thạc sĩ Chăn nuôi, Công 
nghệ Thực phẩm và Nuôi trồng Thủy sản.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Hiệu Trưởng 
Trường ĐHCT-GS.TS. Nguyễn Thanh Phương 
và các đại biểu các trường đại học Mahidol và 
Chulalongkorn (Thái Lan) đề xuất khả năng 
mở rộng trao đổi tín chỉ với các học viên cao 
học tham gia vào các chương trình nghiên cứu 
chung (joint research), các nhà khoa học trẻ, các 
nghiên cứu sinh tham gia các hoạt động nghiên 
cứu tại phòng thí nghiệm (lab work) hay đi khảo 
sát thực địa (field work)… và nhận được sự tán 
thành cao từ các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị thường niên AUN-ACTS lần thứ VIII 
sẽ do Đại học Chiang Mai (Thái Lan) đăng cai tổ 
chức trong các ngày 18-19/02/2016.

Ảnh lưu niệm các đại biểu trước Nhà Điều hành Đại học Quốc gia Hà Nội.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
TỌA ĐÀM GIỮA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG VÀ SINH VIÊN

Ngày 19/4/2015, Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) đã tổ chức buổi Tọa đàm “Hiệu 
trưởng tiếp xúc sinh viên” tại Hội trường 

Lớn. Tham dự buổi tọa đàm có các thành viên 
Đảng ủy, Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo, 
chuyên trách, giảng viên các đơn vị; đại diện 
sinh viên là thành viên ban cán sự và ban chấp 
hành chi đoàn các lớp.

Buổi tọa đàm là dịp gặp gỡ giữa Hiệu trưởng 
và các thành viên Ban Giám hiệu, lãnh đạo các 
đơn vị với đại biểu sinh viên Trường, nhằm 
lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của sinh 
viên; tiếp nhận và giải quyết những phản ánh 
của sinh viên về hoạt động chung của Trường, 
đặc biệt là hoạt động giảng dạy, học tập, nghiên 
cứu; những khó khăn, vướng mắc của các em 
trong quá trình học tập và rèn luyện; xây dựng 
trường lớp sạch đẹp và bảo vệ môi trường; tinh 
thần kỷ luật và ý thức tự quản của sinh viên; tiếp 
thu ý kiến đề xuất, kiến nghị của sinh viên về 
công tác chung của Trường. Từ đó, Hiệu trưởng 
và lãnh đạo Trường sẽ có định hướng chỉ đạo 
hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Tại buổi tọa đàm, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng đã thông tin với sinh viên về những 
thành tựu nổi bật của Trường ĐHCT trong năm 
vừa qua cũng như những định hướng công tác 
lớn của Trường trong những năm tiếp theo. Qua 
đó, Hiệu trưởng đã ân cần động viên các em 
sinh viên ra sức học tập để phát triển bản thân 
và đóng góp cho xã hội, góp phần vào uy tín 
đào tạo và sự phát triển của Trường, chủ động 
và năng động trong học tập, rèn luyện, kịp thời 
đóng góp ý kiến đến các bộ phận chức năng, 
các khoa, phòng ban, đến lãnh đạo Trường 
khi gặp phải những khó khăn, vướng mắc, hay 
có những góp ý, đề xuất cho sự phát triển của 
Trường. Nhà trường luôn nỗ lực tạo mọi điều 
kiện thuận lợi cho quá trình học tập và rèn luyện 
của sinh viên cũng như tạo điều kiện thông tin 
thông suốt, rộng rãi trong toàn Trường. Đặc biệt, 
bộ phận tiếp dân của Phòng Thanh tra Pháp 
chế và Trung tâm Tư vấn-Hỗ trợ sinh viên sẽ 
là các đơn vị thường trực để tiếp thu và hỗ trợ 
giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn của 
sinh viên trong quá trình học tập và rèn luyện tại 
Trường ĐHCT.

Tọa đàn giữa lãnh đạo nhà trường và sinh viên tại Hội trường Lớn.
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HỘI NGHỊ ĐẢNG ỦY MỞ RỘNG SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ 1 
VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUÝ 2 NĂM 2015

Ngày 14/4/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội nghị 
Đảng ủy mở rộng để sơ kết công tác Quý 1 và triển khai công tác Quý 2 năm 2015. Tham dự Hội 
nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám hiệu; các đồng chí Bí thư Đảng 
bộ, Chi bộ cơ sở và Chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; thành viên 
các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy; các đồng chí là báo cáo viên và đại diện các tổ 
chức đoàn thể cấp Trường.

Thay mặt Đảng ủy Trường, đồng 
chí Lê Phi Hùng, Phó Bí thư Đảng 
ủy đã trình bày báo cáo tình hình 

và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 
Quý 1 và triển khai Chương trình công 
tác Quý 2 năm 2015. Báo cáo tập trung 
vào những nét chính trong công tác 
chỉ đạo các hoạt động của Trường liên 
quan đến thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn như công tác đào tạo và đảm bảo 
chất lượng, nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc 
tế và quản lý dự án, quản trị thiết bị, tài 
chính và sản xuất dịch vụ, quản lý sinh 
viên và một số công tác chuyên môn 
khác; công tác tổ chức và xây dựng 
Đảng gồm công tác chính trị tư tưởng 
và an ninh trật tự trong Trường, tổ chức-cán bộ, 
xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, kiểm tra, giám 
sát và công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể 
(Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu Chiến 
binh, Hội Sinh viên).

Theo đó, Trường đã tiến hành một số hoạt 
động nổi bật đánh dấu bước phát triển quan 
trọng như: công bố đạt chuẩn AUN-QA đối với 
02 chương trình tiên tiến ngành Công nghệ 
Sinh học và Nuôi trồng Thủy sản, khánh thành 
Nhà Điều hành Trường ĐHCT, công bố quyết 
định thành lập Khoa Ngoại ngữ. Đặc biệt, Dự 
án “Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ thành 
trường đại học xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ” bằng nguồn 
vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản đã được ký 

kết. Trường ĐHCT đã chuẩn bị sẵn sàng để 
triển khai Dự án trong thời gian tới. Trường 
cũng đang tích cực chuẩn bị cho công tác tuyển 
sinh năm 2015, tiếp tục thực hiện các hoạt động 
hưởng ứng phong trào thi đua Chào mừng Đại 
hội thi đua yêu nước, Đại hội Đảng các cấp, các 
hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập 
Trường ĐHCT (31/3/1966-31/3/2015).

Tại Hội nghị, Đảng ủy Trường đã tiếp nhận và 
phản hồi ý kiến của các đại biểu từ các đơn vị 
nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc trong hoạt động của Trường, tạo sự đồng 
thuận cao nhất và sự phối hợp nhịp nhàng trong 
mọi hoạt động công tác, không ngừng nâng cao 
hiệu quả hoạt động công tác của Trường theo 
hướng chuyên nghiệp và hội nhập.

Hội nghị Đảng ủy mở rộng quý I năm 2015 diễn ra tại tại Hội trường 
II-Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông.
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KHAI MẠC LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ KHOA, PHÒNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Sáng ngày 22/4/2015, tại Hội trường Khoa Dự bị Dân tộc, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã long 
trọng tổ chức Lễ khai mạc Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường đại học, cao đẳng và 
trung cấp chuyên nghiệp. Tham dự chương trình có PGS.TS. Trần Ngọc Giao, Nguyên Giám đốc 
Học viện Quản lý Giáo dục-Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT; cùng sự góp mặt của các học viên lớp học.

Nhằm nâng cao kiến thức và năng lực 
quản lý cho cán bộ viên chức đang giữ 
chức vụ từ cấp phó bộ môn và tương 

đương trở lên của các đơn vị trong toàn Trường 
và các trường đại học, cao đẳng khác trong khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long, Trường ĐHCT 
đã phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục tổ 
chức lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng 
trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên 
nghiệp. Đợt 01 của khóa học diễn ra từ ngày 
22/4/2015 đến 14/5/2015, có 90 học viên tham 
gia với thời lượng chương trình là 360 tiết, gồm 
hai phần chính: phần thứ nhất gồm những nội 
dung cơ bản liên quan đến các chuyên đề đường 

lối phát triển Giáo dục và 
Đào tạo (GD&ĐT) Việt 
Nam, lãnh đạo và quản 
lý, quản lý nhà nước về 
GD&ĐT, quản lý trường 
đại học, cao đẳng, các 
kỹ năng hỗ trợ quản 
lý trường đại học, cao 
đẳng trên kiến thức đặc 
thù vùng miền; phần thứ 
hai là đi thực tế và báo 
cáo kết thúc khóa học.

Phát biểu tại buổi lễ, 
PGS.TS. Hà Thanh cho 
biết Trường ĐHCT đã 
và đang đẩy mạnh mọi 
nguồn lực để đào tạo 
nâng cao trình độ cán 
bộ giảng dạy theo tiêu 

chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. 
Hiệu trưởng cũng khẳng định việc nâng cao 
trình độ quản lý của cán bộ phòng, ban chức 
năng và trung tâm đào tạo của Trường là vấn 
đề trọng tâm trong việc nâng cao toàn diện chất 
lượng đội ngũ quản lý, cũng như đảm bảo chất 
lượng đào tạo và chuyển giao công nghệ đối với 
sự phát triển kinh tế-xã hội của khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long. PGS.TS. Hà Thanh Toàn 
đã gửi lời cảm ơn đến Học viện Quản lý Giáo 
dục đã nhiệt tình hỗ trợ Trường đào tạo nguồn 
nhân lực trong thời gian qua và mong muốn mối 
quan hệ hợp tác này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Toàn cảnh Lễ khai mạc Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng trường đại học, 
cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
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CHUNG KẾT HỘI THI OLYMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 
VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG SINH VIÊN

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 19/4/2015, Vòng chung kết tập thể Hội thi Olympic các môn Khoa học Chính trị và Tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong sinh viên Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) năm 2015 đã diễn ra sôi nổi tại Hội 
trường Lớn. Đến dự đêm chung kết có GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng; đại diện 
lãnh đạo và viên chức các đơn vị cùng đông đảo sinh viên của Trường.

Sau những cuộc “chạm trán” đầy bất ngờ, 
thú vị ở Vòng loại giữa 16 đội dự thi, 
04 đội xuất sắc nhất dẫn đầu 04 bảng 

thi đấu đã chính thức bước vào vòng tranh tài 
cuối cùng đầy gây cấn và quyết liệt, gồm: Khoa 
Công nghệ (bảng A), Viện Nghiên cứu và Phát 
triển Đồng bằng sông Cửu Long (bảng B), Khoa 
Sư phạm (bảng C) và Khoa Khoa học Chính trị 
(bảng D).

Trong vòng chung kết, các đội cùng tranh tài 
ở 03 phần thi: Khởi động, Vượt chướng ngại vật 
và Về đích. 

Ở phần thi Khởi động, các đội tham gia thi trắc 
nghiệm kiến thức tổng quát về các môn khoa học 
chính trị, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 
nước, Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí 
Minh, kiến thức về kinh tế, văn hóa xã hội và nội 
quy, quy chế học sinh-sinh viên, quy chế học vụ 
và lịch sử phát triển Trường ĐHCT. Trong phần 
thi Vượt chướng ngại vật, với sự thách đố của 

đối phương thông qua tranh ảnh, các đội đã xuất 
sắc thể hiện “sự thông thái”, bản lĩnh suy luận và 
lý giải hàm ý của đội bạn. Phần thi Về đích là sự 
tranh tài giữa Khoa Khoa học Chính trị và Khoa  
Sư phạm. 

Kết quả trao thưởng Vòng chung kết tập thể 
Hội thi Olympic các môn Khoa học Chính trị và 
Tư tưởng Hồ Chí Minh là Khoa Khoa học Chính 
trị đạt giải Nhất, Khoa Sư phạm đạt giải Nhì, 
Khoa Công nghệ đạt giải Ba, Viện Nghiên cứu 
và Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long đạt giải 
Khuyến khích. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 
các giải Cổ động xuất sắc cho tập thể các đơn 
vị, giải cá nhân đứng đầu bảng xếp hạng hằng 
tuần Vòng thi cá nhân “Ánh sáng soi đường”-Hội 
thi Olympic các môn Khoa học Chính trị và Tư 
tưởng Hồ Chí Minh toàn quốc được phát động 
từ ngày 8/3/2015 đến 10/5/2015 với hình thức 
thi trực tuyến qua website: anhsangsoiduong.
cpvm.vn.

Sự thông thái của các đội thể hiện qua phần thi Vượt chướng ngại vật.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẠT XUẤT SẮC TOÀN ĐOÀN
TẠI LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG 

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG VÀ THANH NIÊN, SINH VIÊN TOÀN QUỐC 
LẦN THỨ VIII NĂM 2015 - KHU VỰC I

Phòng Công tác Chính trị

Từ ngày 16/4 đến 20/4/2015, tại Nhà văn hóa đa năng Quân khu 9, Tổng cục Chính trị Quân đội 
Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) tổ chức Liên hoan Nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và 
thanh niên, sinh viên toàn quốc lần thứ VIII năm 2015-Khu vực I. Tham dự Liên hoan có các đồng 
chí lãnh đạo đại diện Tổng cục Chính trị QĐNDVN, lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 9, Công an 
Thành phố Cần Thơ cùng 17 đoàn nghệ thuật quần chúng của quân đội, công an, thanh niên sinh 
viên với hơn 500 nam, nữ diễn viên.

Kết thúc Liên hoan, Tổng 
cục Chính trị QĐNDVN 
đã trao tặng Cờ thưởng 

cho 8 chương trình đạt thành 
tích xuất sắc nhất, 07 chương 
trình đạt thành tích tốt; 84 Huy 
chương Vàng, Bạc cho các 
tiết mục đạt thành tích xuất 
sắc, tốt; 08 Huy chương Vàng 
và Bạc cho các diễn viên thể 
hiện xuất sắc nhất, thể hiện tốt 
các tiểu phẩm, hoạt cảnh; 06 
Bằng khen cho các tiết mục thể 
hiện xuất sắc về Chủ tịch Hồ  
Chí Minh. 

Phát biểu tại Lễ Bế mạc, 
Thiếu tướng Nguyễn Phương 
Diện, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn Tổng 
cục Chính trị QĐNDVN, Trưởng Ban tổ chức 
Liên hoan, khẳng định: “Liên hoan đã trở thành 
ngày hội giao lưu văn hóa, ngày hội của tình 
đoàn kết gắn bó giữa quân và dân, giữa bộ đội, 
công an với thanh niên, sinh viên không chỉ trên 
địa bàn Thành phố Cần Thơ mà còn lan tỏa 
ra các tỉnh Tây Nam Bộ. Các chương trình đã 
bám sát chủ đề của Liên hoan và đều có sắc 
thái, ý tưởng nghệ thuật riêng. Nhiều đơn vị đã 
dành thời lượng lớn cho chủ đề ca ngợi Đảng, 
Bác Hồ, quê hương đất nước và truyền thống 
QĐNDVN; đồng thời khai thác, phản ánh tốt về 

nhiệm vụ chính trị trung tâm và truyền thống của 
đơn vị. Đặc biệt, hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” đã 
được nhiều đơn vị khắc họa đậm nét, tạo dấu 
ấn cho Liên hoan và có sức lan tỏa mạnh mẽ”. 

Trường Đại học Cần Thơ tham gia Liên hoan 
với chương trình Nghệ thuật gồm 06 tiết mục 
với chủ đề “Tuổi trẻ-Quê hương và người chiến 
sĩ”. Với sự nỗ lực, phấn đấu và tinh thần thi diễn 
cao, Đội văn nghệ Trường đã đạt được 01 huy 
chương vàng, 04 huy chương bạc, 01 bằng 
khen của Tổng cục Chính trị về tác phẩm học 
tập và làm theo lời Bác. Toàn đoàn nhận cờ đơn 
vị xuất sắc.

Tiết mục Múa “Những bông hoa trên tuyến lửa” đạt Huy chương Vàng.



20 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HOẠT ĐỘNG KHÁC

ĐỘI TUYỂN SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠT GIẢI NHẤT TOÀN ĐOÀN
 TẠI HỘI THAO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG 
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN THỨ 23

Bộ môn Giáo dục Thể chất

Hội thao các trường đại học và cao đẳng 
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) lần thứ 23 được tổ chức nhằm 

kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, 
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), 
đồng thời duy trì và thúc đẩy các phong trào 
thể dục thể thao (TDTT) rèn luyện sức khỏe-thể 
lực cho học sinh, sinh viên 
“Khỏe để lập nghiệp-Giữ 
nước” theo gương Bác Hồ 
vĩ đại; bên cạnh đó thúc 
đẩy mối quan hệ đoàn kết, 
hợp tác đào tạo, phát triển 
phong trào TDTT giữa các 
trường đại học, cao đẳng 
trong khu vực ĐBSCL, tạo 
điều kiện cho sinh viên có 
dịp giao lưu, học hỏi kinh 
nghiệm và nâng cao trình 
độ TDTT.

Hội thao năm nay do 
Trường Đại học Bạc Liêu 
đăng cai tổ chức với 02 

môn thi đấu đó là Bóng chuyền nữ 
và Võ Vovinam (Việt Võ Đạo), diễn ra 
trong 02 ngày 11-12/4/2015. Hội thao 
đã thu hút 108 vận động viên tham 
gia thi đấu tranh tài đến từ  06 trường 
đó là: Đại học Bạc Liệu, Đại học Cần 
Thơ, Đại học Tiền Giang, Đại học 
Đồng Tháp, Đại học Tây Đô và Cao 
đẳng Y dược Bạc Liêu.

 Các vận động viên đã thi đấu hết 
mình với những pha bóng đặc sắc, 
những bài quyền đẹp mắt và những 
trận đấu Vovinam thật hay, hấp dẫn. 
Trong đó, đoàn vận động viên Trường 

Đại học Cần Thơ với tinh thần thi đấu trung 
thực, cao thượng và hết mình đã đạt được 15 
huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 01 huy 
chương đồng đối với môn Vovinam, cúp vô địch 
môn bóng chuyền nữ và xuất sắc đạt giải nhất 
toàn đoàn, mang vinh quang về cho Trường.

Ảnh lưu niệm tại cuộc thi.

Đội tuyển sinh viên trường đạt nhiều giải thưởng xuất sắc tại Hội thao.



21BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HOẠT ĐỘNG KHÁC

HỘI THẢO KHOA HỌC: 
“ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975, GIÁ TRỊ 

TRÍ TUỆ VÀ BẢN LĨNH VIỆT NAM”
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Tiến tới kỷ niệm 40 năm, ngày thống nhất 
đất nước (30/4/1975-30/42015), ngày 
24/4/2015, Khoa Khoa học Chính trị-

Trường Đại học Cần Thơ long trọng tổ chức Hội 
thảo khoa học với chủ đề “Đại thắng mùa xuân 
năm 1975, giá trị trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam”. 
Đến dự Chương trình có sự góp mặt của đại 
biểu, khách mời, thầy cô cùng đông đảo sinh 
viên Trường ĐHCT.

Nhìn lại trận quyết chiến chiến lược năm 1975, 
mỗi chúng ta ai cũng tự hào về khối đại đoàn kết 
dân tộc Việt Nam, cũng như sự kết hợp giữa 
sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sự vận 
dụng sáng tạo, linh hoạt trong nghệ thuật quân 
sự của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Tất 
cả đã tạo nên sức mạnh đoàn kết, chính nghĩa 
và đem lại chiến thắng vẻ vang trong công cuộc 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Nhân kỷ niệm 40 năm, ngày miền Nam hoàn 

toàn giải phóng, thống nhất đất 
nước, Hội thảo “Đại thắng mùa 
xuân năm 1975, giá trị trí tuệ 
và bản lĩnh Việt Nam” là dịp để 
chúng ta tái hiện lại một thời 
kỳ lịch sử đau thương mà anh 
dũng, một thời kỳ cả dân tộc xé 
dọc Trường Sơn đi cứu nước, 
cũng như khắc sâu hơn nữa 
chiến công vĩ đại của nhân dân 
ta trong “Đại thắng mùa xuân 
năm 1975”. Từ đó, chúng ta rút 
ra những bài học kinh nghiệm 
vận dụng trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc trong 
bối cảnh hiện nay, đồng thời 
Hội thảo góp phần giáo dục thế 
hệ trẻ tinh thần tự hào dân tộc, 

về quá khứ hào hùng của ông cha để phấn đấu 
rèn luyện ý tưởng, đạo đức, ý chí và sống sao 
cho xứng đáng với thế hệ những người đã ngã 
xuống, tích cực góp phần vào công cuộc xây 
dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng và văn minh.

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của các nhà 
khoa học, nhà nghiên cứu khắp các tỉnh, thành 
Đồng bằng sông Cửu Long đến tham dự và cùng 
tham luận 14 vấn đề liên quan đến “Đại thắng 
mùa xuân năm 1975, giá trị trí tuệ và bản lĩnh 
Việt Nam” như bài: Sức mạnh phong trào đấu 
tranh chính trị của nhân dân miền Nam trong 
thắng lợi mùa xuân 1975; Giá trị lịch sử của 
cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Chiến 
thắng 30 tháng 4 năm 1975, chiến thắng của trí 
tuệ và bản lĩnh Việt Nam... Với sự tham gia nhiệt 
tình của các đại biểu và tinh thần làm việc khoa 
học, Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh Hội thảo “Đại thắng mùa xuân năm 1975, giá trị trí tuệ và bản 
lĩnh Việt Nam”.
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NGÀY HỘI VIỆC LÀM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Từ ngày 18/4/2015, chương trình Ngày hội việc làm công nghệ thông tin - “Cơ hội việc làm-Định 
hướng tương lai” đã diễn ra tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Chương trình do Trường phối 
hợp tổ chức với các đơn vị doanh nghiệp như TMA, Renesas, FPT SoftWare, Harvey Nash, AYA 
và Deltasoft. Đến tham dự Ngày hội có đại biểu lãnh đạo, giảng viên, sinh viên thuộc lĩnh vực Công 
nghệ thông tin (CNTT) Trường ĐHCT và các trường đại học, cao đẳng tại An Giang, Bạc Liêu, Cà 
Mau, Cần Thơ và Trà Vinh.

Chương trình được tổ chức hằng năm vào 
dịp sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp nhằm 
tạo cầu nối giữa doanh nghiệp-Nhà 

tuyển dụng và  sinh viên, qua đó trang bị những 
kỹ năng cần thiết và định hướng nghề nghiệp 
thực tế cho sinh viên, giúp tăng khả năng tìm 
kiếm việc làm của sinh viên sau 
khi tốt nghiệp. Đây là dịp tốt để 
các doanh nghiệp tham quan, 
nắm bắt tình hình đào tạo và 
phỏng vấn tuyển dụng sinh viên 
một cách trực tiếp. Sự kiện cũng 
là dịp để nhà trường và doanh 
nghiệp trao đổi thông tin với 
nhau trong vấn đề đào tạo và 
nhu cầu nguồn nhân lực CNTT 
và truyền thông, chia sẻ những 
khó khăn thách thức về nguồn 
nhân lực CNTT cũng như hợp 

tác trong vấn đề đào tạo, tuyển dụng việc làm 
trong thời gian tiếp theo.

Phát biểu tại phiên khai mạc Ngày hội việc 
làm CNTT, PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời cảm ơn trân 
trọng đến quý doanh nghiệp đã luôn đồng hành 
cùng với Trường trong công tác đào tạo, tuyển 
dụng, cũng như tư vấn, hướng nghiệp, chia sẻ 
kinh nghiệm và tập huấn kỹ năng cần thiết cho 
sinh viên. Trường ĐHCT mong muốn xây dựng 
mối quan hệ giữa nhà trường với doanh nghiệp 
bền chặt và hiệu quả hơn nữa, cùng chung tay 
góp phần hỗ trợ công tác phát triển nguồn nhân 
lực theo yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Trong chương trình ngày hội, sinh viên đã 
tham gia buổi tọa đàm với đại diện phía doanh 
nghiệp với chủ đề: “Cơ hội thách thức trong việc 
làm đối với sinh viên CNTT” và tham gia phiên 
giao dịch việc làm của các doanh nghiệp gồm 
TMA, Renesas, FPT SoftWare, Harvey Nash, 
AYA, và Deltasoft.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT 
phát biểu khai mạc Chương trình “Ngày hội việc làm 
CNTT”.

Sinh viên tham gia phiên giao dịch việc làm của các doanh nghiệp.



23BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

GÓC SINH VIÊN

Nguyễn Thành Bảo Lộc, Lớp Văn học, Khóa 38

HÀNH TRÌNH VỀ MẢNH ĐẤT ANH HÙNG

Băng qua những cánh rừng bạt ngàn của mảnh đất miền Trung thiêng liêng một thời rực lửa, đoàn 
chúng tôi đến thăm nghĩa trang Trường Sơn trong những giây phút xúc động vô cùng. Bao thế 
hệ đồng bào yêu nước, những người lính cách mạng hiên ngang đã rải khắp máu xương mình lên 

mảnh đất nơi đây, tạt lên cho hai tiếng gọi Trường Sơn-những thiên trường ca anh hùng bất tử. 
Sinh ra và lớn lên trong cuộc sống thanh bình và yên ả, chúng tôi chưa cảm nhận được hết những 

gì chiến tranh đã gây ra trong quá khứ. Và có lẽ chiến tranh đối với lớp trẻ chúng tôi ngày nay là xa lạ. 
Giá trị của sự xa lạ ấy được đo bằng máu xương, bằng hi sinh thầm lặng của lớp lớp thế hệ đồng bào.

Nghĩa trang Trường Sơn trước đây chúng tôi chỉ từng được đọc trên sách báo, xem qua màn ảnh nhỏ, 
chưa hình dung được nhiều điều. Giờ đến nơi đây trên đôi chân bé nhỏ của mình, chúng tôi vô cùng 
xúc động. Nghe về những chặng đường lịch sử mới biết hết chiến tranh tàn nhẫn, khốc liệt đến đâu. Ở 
dãy Trường Sơn kia có biết bao người đã ngã xuống vì Tổ Quốc, đồng đội, vì hai tiếng gọi quê hương. 
Có quá nhiều điều chúng tôi còn phải tiếp tục học hỏi ở tấm gương những người chiến sĩ, cũng có quá 
nhiều điều mà phải đến nơi đây chúng tôi mới được khai lòng hiểu hết. 

Vì sao chổi dùng dọn vệ sinh nơi đây chỉ toàn bằng cây, lá? Người bảo vệ trả lời là “sợ đồng đội  
mình đau!”.

Tấc đất Trường Sơn là tấc đất xương máu thiêng liêng của những tâm hồn yêu nước. Các anh nằm 
lại nơi đây như để tiếp nối thêm nhiệm vụ lịch sử trường tồn, đó là khẳng định khí chất người Việt, sức 
mạnh lòng yêu nước, sức sống bất diệt của con người Việt Nam trong những thử thách sống còn của 
lịch sử. Giá trị đó là truyền thống có tính cội nguồn bắt nguồn từ cuộc sống trọng nhân nghĩa và bản 
lĩnh của dân tộc mỗi khi cái ác hoành hành.

Mang theo tấm lòng thành kính của những người con nơi mảnh đất miền Tây Nam Bộ, chúng tôi 
đến nghĩa trang Trường Sơn bày tỏ chút lòng tri ân của mình đối với các vị anh hùng, được tự tay thắp 
hương cho các anh là khoảnh khắc đáng nhớ nhất và có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ quên được trong 
cuộc đời này. 

Hi sinh để gìn giữ nền hòa mình, độc lập tự do cho Tổ Quốc, đồng bào, các anh không chỉ nhuộm 
thấm máu xương mình trong bao trang sách vở, lòng người, mà còn nhuốm lửa khí chí vào cả đá, cây, 
núi, rừng, non nước Việt. Mùa xuân mà chúng tôi có được ngày hôm nay, mãi mãi xin ghi nhớ. Thanh 
gươm báu đã bao lần rạng rỡ ánh sáng thiêng liêng, lớp lớp thế hệ chúng tôi và mai sau xin được phép 
tiếp tục. Để đời đời truyền thống của cha ông mãi mãi được ghi sâu:

“Việt Nam, ta lại gọi tên mình
Hạnh phúc nào hơn được tái sinh
Mát dạ ông cha nghìn thuở trước

Cho đời, hai tiếng mới quang vinh!”

                                                        (Theo Chân Bác - Tố Hữu)

Tin chắc rằng với những điều đạt được trong chương trình đi thực tế của ngành Văn học, Khóa 38, 
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, sinh viên ngành Văn học nói riêng và tuổi trẻ Trường Đại học Cần 
Thơ nói chung sẽ bản lĩnh, tự tin hơn và phát huy nhiều tài năng của mình hơn nữa để góp phần kiến 
tạo tương lai vững chắc cho bản thân gia đình và xã hội mai sau.
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Nguyễn Thành Bảo Lộc, Lớp Văn học, Khóa 38
TRÁI TIM NGHỊ LỰC CỦA NGƯỜI CÁN BỘ ĐOÀN

Cuộc hành trình tìm kiếm tấm gương 
người bạn sinh viên nghèo vượt khó đã 
giúp tôi khám phá ra được nhiều điều 

mới mẻ. Dưới mái trường Đại học Cần Thơ 
năng động và giàu nhiệt  huyết, nhiều người 
bạn sinh viên vẫn đang âm thầm vượt lên trên 
nỗi đau, thử thách trước cuộc đời để hi vọng 
về một tương lai rộng mở hơn cho mình. 

Nhận được sự giúp đỡ từ phía quý thầy cô 
cùng những người bạn sinh viên, tôi có dịp 
tiếp xúc và trò chuyện cùng bạn Lê Hải Nghi, 
sinh viên Khóa 38 ngành Bệnh học thủy sản. 
Dưới căn phòng nhỏ trong khu Ký túc xá Cà 
Mau, tôi thật sự cảm động và khâm phục khi 
nghe Nghi kể về cuộc sống của mình. Sinh 
ra từ một gia đình nghèo khó ở xã Tân Lộc, 
huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, tuổi thơ của 
bạn ngay từ nhỏ đã bắt đầu quen với cuộc 
sống khó khăn, thử thách. Thu nhập chính 
trong gia đình đặt nặng gánh lên đôi vai của 
người mẹ với việc làm công nhân 
và phụ giúp trong hãng làm cốm. 
Những đồng tiền lương thiện ít ỏi chỉ 
đủ lo những bữa cơm hằng ngày, 
lấy đâu ra tiền để có một căn nhà đủ 
sức che mưa che nắng và cả việc lo 
cho Nghi đi học?

Bắt đầu từ năm học lớp 12 Nghi 
đã mang trong mình căn bênh viêm 
đại tràng, nhưng do gia đình không 
có đủ điều kiện để chữa trị nên giờ 
tình trạng của bạn đã ngày một trầm 
trọng hơn. Nghi được chẩn đoán bị 
bệnh thiếu máu tim, hạ can xi và bị 
viêm dạ dày tá tràng. Cấp bách nhất 
là khối u trong túi mật 14 mm đang 
lớn dần và lan rộng, cần phẫu thuật 
gấp. Việc chạy chữa tốn rất nhiều 
tiền nên Nghi chưa thể nào thực 
hiện được. 

Cuộc sống có khó khăn thiếu thốn nhưng 
không khi nào Nghi bỏ học hay than phiền. 
Bạn ấy đã tự mình đi làm thêm để trang trải 
những chi phí cho học tập và sinh hoạt. Công 
việc làm thêm của Nghi cũng không ổn định, 
suốt ba năm qua bạn ấy đã chuyển từ nhiều 
việc làm: phục vụ quán ăn, cafe, bán hàng… 
Với số tiền làm thêm có được, Nghi đã sử 
dụng nó một cách tiết kiệm tối thiểu trong từng 
chi tiêu sinh hoạt, học tập hằng ngày và cả 
cho việc chữa bệnh để mẹ với các em ở nhà 
không phải thêm gánh nặng. Hiện tại, do sức 
khỏe yếu sau ca phẫu thuật nên Nghi chưa 
thể quay lại với công việc làm thêm.

Dù cho cuộc sống có vất vả mấy nhưng 
Nghi vẫn chưa bao giờ bỏ học. Bạn luôn 
chăm chỉ, siêng năng và đặc biệt là tham gia 
tích cực vào các hoạt động phong trào của 
trường, lớp. Hiện tại, Nghi đang là Phó Bí thư 
chi đoàn với nhiều đóng góp tích cực trong 

Hải Nghi (trái) sinh viên Khóa 38 ngành Bệnh học thủy sản.
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phong trào Đoàn, được sự tính nhiệm và yêu 
mến từ bạn bè, thầy cô. Niềm tin và ý chí đã 
khiến người bạn học trò nghèo vươn lên đạt 
được nhiều thành tích nổi bật trong học tập và 
hoạt động: Nghi có kết quả học tập xếp vào 
loại khá giỏi, trong nhiều mảng phong trào, 
bạn ấy còn đạt liên tiếp nhiều thành tích và 
nhận được khen thưởng các cấp…

Trong suốt ba năm mang bệnh sỏi túi 
mật, Nghi vẫn chưa bao giờ nghỉ công việc 
làm thêm, bởi vì đó là nguồn thu nhập duy 
nhất giúp bạn sống từng ngày và giữ lấy con 
đường học tập. Nhà đã khó khăn, lo cho Nghi 
đi học lại càng khó khăn hơn. Nghi từ lâu đã ý 
thức được việc mình đi học là một gánh nặng 
cho gia đình, nên suốt hai năm qua bạn ấy 
đã tự mình làm việc để lấy tiền chi tiêu trong 
cuộc sống.

Nhận xét về quá trình học tập và rèn luyện 
của Hải Nghi trong thời gian qua, cô Nguyễn 
Thị Thu Hằng-Cố vấn học tập lớp Bệnh học 
thủy sản, Khóa 38 cho biết “Hải Nghi là một 
em sinh viên rất tốt, mặc dù hoàn cảnh gia 
đình gặp nhiều khó khăn và bản thân trong 
người em đang mang nhiều căn bệnh nặng 
nhưng em vẫn cố gắng đi học, đặc biệt là 

tham gia tích cực vào các hoạt động phong 
trào. Trong lớp thì em cũng rất hòa đồng và 
chăm chỉ học tập với các bạn. Thành tích 
của Hải Nghi trong những học kì qua cho 
thấy được sự nỗ lực không ngừng và tiến 
bộ của em, được nhiều thầy cô trong khoa 
đánh giá cao và bản thân cô cũng cảm thấy  
ngưỡng mộ”.

Bàn về ước mơ, người bạn trẻ Hải Nghi 
hy vọng sẽ được chữa trị khỏi bệnh để mẹ 
và các em ở nhà không còn phải buồn lo, để 
Nghi có thể toàn tâm theo đuổi con đường 
học tập của mình. “Sau này tốt nghiệp Nghi 
sẽ trở về quê nhà làm việc, vừa phục vụ cho 
quê hương, vừa có thể chăm sóc được cho 
gia đình. Nguyện vọng lớn nhất trong đời của 
Nghi là xây được cho mẹ một căn nhà lúc về 
già để có thể vui vẻ sống cùng mấy anh chị 
em Nghi trong quãng đời còn lại, không phải 
làm việc vất vả nữa”.

Hình ảnh cô bạn học trò nghèo với trái tim 
nghị lực phi thường khiến tôi luôn ngưỡng mộ 
và cảm phục. Chúc cho người bạn của tôi sẽ 
sớm khỏi bệnh và mãi luôn vững bước, bản 
lĩnh để chinh phục những đỉnh sáng tương lai 
như bạn đã từng mơ ước.

Hải Nghi (đầu tiên bên phải) tham gia tích cực vào các phong trào của trường, lớp.
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Xuân xanh.
Tuổi con đang độ xuân, xanh non mơn mởn. Người ta vẫn hay bảo “60 năm cuộc đời”, vậy thì 

con đã gầy công học tập một phần ba cuộc đời ấy và sẽ không ngừng học hỏi hơn về sau.
Hôm nay, con vô tình đọc lại câu Bác dạy “Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà 

không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Bấy lâu nay con vẫn không ngừng rèn đức luyện tài, tích 
góp những kinh nghiệm mà cuộc sống hằng ngày dạy con, để vững vàng bước qua mọi thử thách 
của thời đại, để xứng đáng hơn với sự hy sinh của những người vĩ đại, để con và các bạn có được 
môi trường học tập và rèn luyện tốt như ngày hôm nay.

Ba mẹ biết không, tuần lễ này Trường Đại học Cần Thơ đang tổ chức Lễ Tốt nghiệp cho các 
anh chị khóa trên. Trong không khí ấy, mắt con hoa cả lên vì nhìn đâu cũng thấy những bộ lễ phục 
trang trọng, những gương mặt sáng bừng khi sắp bước sang một cánh cửa mới. Các anh chị đã 
hoàn thành thời sinh viên của mình và được bước lên bục vinh quang, nhận tấm bằng Tốt nghiệp 
đại học do chính thầy cô Ban Giám hiệu của Trường trao. Con cũng thấy nụ cười của các anh chị 
không lúc nào ngừng nở, những câu chúc mừng, những lời hứa hẹn,… thoáng trong đó con nghe 
có câu: “cuối cùng, ngày này cũng đến!”.

Ba mẹ biết không, sinh viên tụi con luôn mong chờ giây phút ấy, giây phút được mặc bộ lễ phục 
tốt nghiệp, được xướng tên và được nhận tấm bằng tốt nghiệp. Chính thời điểm đó, một bước 
ngoặt khác trong cuộc đời của chúng con sẽ được mở ra, đường đi nhiều ngã rẽ và đó là lúc 
trường học nhường bước cho “trường đời”, là lúc chúng con vận dụng những gì mình đã học, để 
chinh phục “trường đời” đầy gian lao, vất vả.

Ai cũng nói với con rằng, “trường đời” lúc nào cũng khó khăn và nguy hiểm hơn trường học. 
Cuộc sống mưu sinh với những nỗi lo toan cơm, áo, gạo, tiền… sẽ làm con mệt mỏi. Nhưng ba 
mẹ ơi, con vẫn không sao ngừng náo nức chờ đón giây phút được chính thức chạm chân vào môi 
trường ấy. Có lẽ, đối với ba mẹ và những người đi trước, chúng con vẫn còn nhỏ dại lắm, vẫn lo 
lắng cho chúng con nhiều lắm, nhưng con tin, cuộc sống thật sự sau cánh cửa đại học dẫu muôn 
màu vạn trạn, dẫu khó khăn gian khổ, thì chúng con, thế hệ gồng gánh cả một tương lai của đất 
nước, sẽ đủ khả năng thích nghi và vượt qua nó. 

Nay con đã là sinh viên năm thứ Ba, còn một năm nữa thôi, con sẽ được như các anh chị, được 
mọi người chúc mừng, được hưởng trọn niềm vui của cuộc đời sinh viên, rồi vẫy tay chào nó để 
bước sang một quãng đường khác.

Trong những ngày tháng Tư lịch sử, con bỗng nghe tim mình vui sướng lạ thường. Những ngày 
này của ba mươi năm nay, cờ đỏ sao vàng treo khắp mọi nẻo đường trên đất nước. Tiếng vọng 
hòa bình đã ngân vang ba mươi năm và con tin, tiếng vọng ấy sẽ còn vang êm ả và lâu dài hơn, 
lâu dài hơn nữa!

Để có được cuộc sống tốt đẹp, có được môi trường học tập thuận lợi cho chúng con như ngày 
hôm nay, con biết ông cha ta ngày trước đã đánh đổi cả xương máu. Còn ba mẹ và thầy cô nữa, 
những người đã dạy dỗ chúng con nên người. Vậy nên, xin hãy tin tưởng ở chúng con. Chúng con 
quyết tâm ra sức học tập và rèn luyện, để xứng đáng hơn với sự hy sinh cao cả ấy, để thế hệ phía 
sau thế hệ chúng con, sẽ có được môi trường sống tốt hơn.

Chúng con không có công dựng xây, xin quyết lập công giữ gìn!

TÂM SỰ CỦA CON
Lê Thị Ngọc Hân, Lớp Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Khóa 38

v
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BÓNG NẮNG THÁNG TƯ
Đăng Phạm Thanh Vi, Lớp Văn học, Khóa 39

Dưới cái nắng như 
thiêu người, tôi 
thấy các chú vẫn 

cặm cụi cắt cỏ, tiếng máy 
rè rè nghe chát chúa, mồ 
hôi làm mắt cay xè…

Tôi lại có dịp được 
ngồi nghe kể chuyện, 
những câu chuyện mưu 
sinh vất vả của những 
con người rất đỗi đời 
thường. Đó là công việc 
thầm lặng mà ít ai để ý 
tới-nhân viên chăm sóc 
cây xanh của Trường 
Đại học Cần Thơ.

 Tôi cũng không biết 
chọn cái tên nào cho 
hay, cho đẹp, chỉ biết gọi 

như thế vì nó mô tả đúng bản chất của cái nghề. Sáu mươi ba tuổi, ở cái tuổi xế chiều, cái tuổi 
đáng ra phải được nghỉ ngơi cho con cháu phụng dưỡng nhưng chú Huỳnh Văn Tư vẫn phải lao 
động vất vả để duy trì thu nhập gia đình. Chú nói: “Chú đến tuổi nghỉ hưu nhưng về nhà buồn quá 
không có công chuyện làm, mình còn sức thì mình còn làm phụ giúp con cái”. Vậy là chú xin nhà 
trường để được hợp đồng làm lại.

Tôi hỏi chú làm việc này có vất vả lắm không, chú chậm rãi trả lời rằng không mệt lắm, công việc 
cứ đều đặn ngày này qua ngày khác. Trong mỗi khoa có một đội công nhân riêng nên mấy chú chỉ 
dọn đẹp vòng ngoài của Trường. Chú kể, những ngày lễ Tết, công việc dồn dập, mấy chú phải sơn 
lại tất cả các gốc cây trong khuôn viên trường cho đẹp mắt, cắt hết cành cây um tùm làm vướng 
vào dây điện, dọn cỏ cho sạch hết, nhất là bên ngoài các nhà học, ký túc xá cỏ mọc nhanh lắm. 
Trồng thêm cây cảnh trang trí theo yêu cầu của nhà trường, một tuần đi tưới nước cho cây hai ba 
lần, mùa mưa thì đỡ cực hơn mùa nắng. Trước ngày 30/4 này, mấy chú phải dọn dẹp cho đâu vào 
đấy, khi có người khen trường mình sạch đẹp chú cũng thấy mát lòng. 

Bên dưới gốc xoài, vợ chồng chú Nguyễn Văn Tùng và cô Trương Thị Thiêu đang nghỉ lưng ăn 
cơm trưa, hai vợ chồng nấu cơm tại khu tập thể rồi chiều mới về nhà. Cô Thiêu ân cần kể cho tôi 
nghe về công việc mà hai vợ chồng đã gắn bó hai mươi mấy năm để nuôi sáu đứa con học hành tới 
nơi tới chốn. Chú Tùng cũng như chú Tư dọn dẹp, tưới tiêu, trang trí cây cảnh, còn cô Thiêu thì đi 
nhặt rác xung quanh Trường, trước cửa các nhà học. Cô nói: “Nhiều khi dọn rác ngoài đường, rác 
bốc mùi rất khó chịu nhưng mình phải ráng làm, mình cần công việc, mình nhận tiền của Trường 
thì mình phải có trách nhiệm chứ con”. Nhìn cái dáng ốm yếu của chú Tùng, tôi cũng chạnh lòng, 

Chú Huỳnh Văn Tư đang nghỉ trưa.
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Đêm nay, gió nhè nhẹ, lá khẽ đu đưa trên cành như mừng ngày hạ đến. Con lại nhớ về kỷ  
niệm xưa...

“Ta nhớ lắm, cái ngày còn thơ bé!
Sớm nắng, chiều mưa hai lượt tới trường.
Đường trơn trợt, ngã, lắm bùn, ta khóc,

Thầy xoa đầu, thầy bảo “ngã khôn hơn!””.

                                          (Thầy Kiên Giang)

Mười lăm lần tiếng ve rộn rã qua đi và cũng đã mười lăm lần những cánh phượng hồng tươi đỏ 
rộ. Mưa, cuốn theo tất cả khoảng thời gian đã qua với bao nhiêu kí ức, kỉ niệm về thầy cô, về những 
mái trường thương mến. Tính đến giờ đây cũng đã gần mười lăm năm rồi còn gì! Trong suốt tháng 
năm ấy, tôi đã lần lượt rời xa những mái trường mà thuở nào đang chập chững chữ ô a, bốn năm 
học dưới mái trường tôi xem như là những tiến triển trong cuộc đời mình, ba năm đến tuổi trưởng 
thành và thoát cũng đã thêm ba năm nữa bước chân trên con đường đại học. 

MƯA ĐẦU MÙA
Nguyễn Thành Bảo Lộc, Lớp Văn học, Khóa 38

chiếc áo đồng phục trở nên rộng hơn, gương mặt chữ điền khắc nên những nhọc nhằn, vất vả. 
Nhìn hai vợ chồng cực nhọc vẫn bên nhau, tôi thầm ngưỡng mộ. 

Nhiều lần đi học về, tôi thấy mấy chú ngồi nghỉ lưng dưới gốc cây ngoài bờ ao rau muống, cái 
nón tai bèo vẫy theo nhịp bàn tay, chai nước lọc mang theo cạn dần mà mồ hôi người thì đầm đìa 
ướt áo. Màu áo xanh cũng phai màu vì bao lần nắng gió. 

Trường Đại học Cần Thơ mùa này đẹp lắm! Phượng đã đua nhau khoe màu áo đỏ, bằng lăng 
khoe sắc tím mơ màng, hoàng hậu lung linh những cái lồng đèn hoa vàng trong gió sớm. Sắc nắng 
tháng tư cũng trong hơn, bầu trời như cao hơn cùng đất nước đón mừng ngày miền Nam hoàn 
toàn giải phóng và chúng tôi mừng ngày ngôi trường này tròn 49 mùa xuân. Từng gốc cây, ngọn 
cỏ nơi đây tươi non mơn mởn dưới bàn tay người cần mẫn vun trồng-những người công nhân 
đáng kính. 

Thành công của bạn là sự thành đạt hay là sự hoàn hảo trong công việc và được mọi người nể 
phục?... Nhưng tôi biết thành công của những người công nhân trong ngôi trường này là giữ gìn 
cái đẹp. Dù họ không được học nhiều, họ suốt ngày chỉ còng lưng phơi nắng, những đôi tay chai 
sần ngày ngày chăm chút, tưới tiêu nhưng họ đã góp phần làm nên một cảnh quan trong lành, sạch 
đẹp bậc nhất trong lòng thành phố. 

Những ngày tháng 4 đầy nắng, gió mùa Đông Nam ùa về mang theo cái oi bức đầu hè làm người 
ta trở nên gắt gỏng. Tôi vẫn thấy những người công nhân ấy cười những nụ cười thân thiện, chào 
đón nhiệt tình mặc dù tôi không phải nhà báo hẳn hoi. Chia tay cô chú ra về, chú Tư hỏi với theo:

- Con học ngành gì?
- Dạ con học ngành Văn Học

Lại thêm một nụ cười… nụ cười mộc mạc phía sau bóng nắng.
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Thuở học trò còn 
sống với gia đình đã 
qua đi, tôi thấy mình 
hạnh phúc thật nhiều 
khi được ở trong tình 
thương vô bờ bến. 
Khoảnh khắc thân 
thương dưới những 
gốc cây ghế đá sân 
trường một thời ghi 
dấu lại trong bao kí 
ức mộng mơ, nhớ 
phút chia tay bè bạn 
trong những buổi chiều 
tiếng mưa tưng bừng 
rộn rã, nhớ từng mái 
trường qua đi lại là cái 
phút giây mỗi độ cánh 
phượng hồng lả tả rơi. 

Xa rời thời áo trắng 
thân thương tôi thay 
đổi đời mình trên màu 

áo của những người thanh niên tình nguyện, trên sắc áo Đại học Cần Thơ. Suốt quãng thời gian 
sinh viên từ ngày đầu bước chân lên mái trường thân yêu cho đến hôm nay, tôi biết mình đã trưởng 
thành. Ngôi trường này đã để lại trong tôi nhiều kỉ niệm khó quên, dạy tôi biết vươn lên tìm ánh 
sáng tương lai cho cuộc đời mình. Giờ đây lại sắp phải xa trường, tôi biết mình đã lớn khôn. Nhưng 
đôi lúc, khi lại nhớ về bao kỷ niệm, con tim này vẫn thao thức bởi những buổi gọi trưa hè dưới gốc 
cây bằng lăng, tiếng phá nhau cười nói bạn bè, tiếng chuông giục giã trong những ngày còn đến 
lớp, tiếng thầy cô... Dẫu biết rằng mỗi người chỉ được một lần thời áo trắng, nhưng qua rồi thì sẽ 
có chút gì nhớ nhớ thương thương, song chỉ được cái cười khi mỗi lần nhìn ngắm lại. 

Mưa rơi đêm nay đã là cơn mưa của mùa hạ thứ mười lăm kể từ ngày tôi bước chân vào trường, 
lớp. Khoảnh khắc thân thương thuở ấu thơ dưới những gốc cây ghế đá sân trường của một thời đã 
sắp nhường chỗ cho những điều mới sắp đổi thay. Năm học cuối đã đến và tôi biết mình sắp bước 
sang một cánh cửa mới của cuộc đời. Cánh đồng đời bát ngát hương hoa hay nặng trĩu những khó 
khắn vất vả của sau này, tôi đang chờ đợi và sẵn sàng đón nhận.

Tiếng sóng trong đêm nay sẽ mãi là tâm hồn tuổi trẻ, thổn thức như những tiếng gọi mưa rơi để 
tôi vững bước trên những chặng đường của cuộc sống!

Bạn có nghe không, mưa rơi

Mưa của kỉ niệm và mưa tuổi trẻ

Hạt mưa này đánh bóng tương lai, bạn nhé!

Ảnh minh họa.
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