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Họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 15
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
SẴN SÀNG CHO KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015

Năm 2015 là năm đánh dấu thực hiện cải 
cách thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh 
đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GD & ĐT). Theo đó, thí sinh 
sẽ chỉ tham gia một kỳ thi quốc gia gọi là kỳ thi 
THPT quốc gia. Kết quả thi được dùng để xét 
công nhận tốt nghiệp THPT và làm căn cứ xét 
tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ.

Vì có sự thay đổi trong quy chế kỳ thi THPT 
quốc gia năm nay, nên công tác chuẩn bị cho 
kỳ thi được lãnh đạo Nhà trường lên kế hoạch 
từ rất sớm. Với sự chỉ đạo sát sao, sự nghiêm 
túc thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, từng cá 
nhân, công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc 
gia đã cơ bản hoàn tất. Bên cạnh việc chủ trì 
cụm thi liên tỉnh tại Cần Thơ, Trường ĐHCT còn 
cử cán bộ giám sát tại tỉnh Hậu Giang và Sóc 
Trăng để phối hợp với cụm thi do Sở GD & ĐT 
chủ trì.

Tổng số hồ sơ thí sinh tham dự kỳ thi THPT 
quốc gia năm 2015 tại cụm thi Trường ĐHCT 
là 23.953 hồ sơ. Đa số thí sinh dự thi ở cụm thi 
Cần Thơ năm nay đến từ thành phố Cần Thơ, 
Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng và huyện đảo 
Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang.

Đối với công tác chuẩn bị điểm thi, cụm thi 
do Trường ĐHCT chủ trì có 28 địa điểm tổ chức 
thi với 742 phòng thi, trong đó, Trường ĐHCT 
có 13 điểm thi với 308 phòng thi. Đặc biệt, các 
điểm thi được bố trí toàn bộ trong Quận Ninh 
Kiều và không sử dụng trường tiểu học làm 
điểm thi. Để chuẩn bị cho công tác coi thi, Hội 
đồng tuyển sinh đã huy động 2.383 cán bộ, viên 
chức và sinh viên tham gia kỳ thi. Trong đó, có 
1.513 viên chức từ Trường ĐHCT, Trường Đại 
học Y Dược Cần Thơ và viên chức đang công 
tác tại các điểm thi; 120 cán bộ bảo vệ kỳ thi 
gồm Công an, Thanh tra Giao thông và Cảnh 

Trường ĐHCT họp Hội đồng thi, Trưởng điểm thi, Thư ký điểm thi, Giám sát và phòng ban chức năng phục vụ cho 
kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.
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sát Phòng cháy chữa cháy của thành phố Cần 
Thơ. Trong ngày 19/6/2015, Trường tổ chức 
họp Hội đồng thi, Trưởng điểm thi, Thư ký điểm 
thi, Giám sát và Phòng ban chức năng để phục 
vụ cho kỳ thi và tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ 
coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 cho toàn 
thể cán bộ viên chức và sinh viên tham gia thực 
hiện công tác coi thi.

Về công tác hỗ trợ thí sinh, Đoàn Thanh niên, 
Hội sinh viên và Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ sinh 
viên Trường ĐHCT đã huy động gần 900 sinh 
viên tham gia công tác Tiếp sức mùa thi tại các 
điểm thi bao gồm đội Tư vấn hỗ trợ trực tiếp tại 
các điểm thi, Ký túc xá, bến xe; đội tư vấn trực 
tuyến và trực đường dây nóng (0710) 3830309 
và (0710) 3872109; đội xe ôm giá rẻ đưa đón 
thí sinh và dự kiến miễn phí cho khoảng 20% 
thí sinh khó khăn. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức 
cũng chuẩn bị 10.000 cẩm nang tư vấn phục vụ 
cho thí sinh; bố trí điểm tư vấn hỗ trợ thí sinh 

tại các điểm thi của Hội đồng tuyển sinh cụm 
Trường ĐHCT; Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên 
và Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ sinh viên đã huy 
động nhiều chỗ trọ và suất ăn miễn phí từ các 
đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm trên địa bàn thành 
phố Cần Thơ. Tất cả các thông tin hỗ trợ kỳ thi 
được đăng tải và liên tục cập nhật trên trang 
Thông tin tuyển sinh 2015 của Trường ĐHCT  
(tuyensinh.ctu.edu.vn). Lễ ra quân Tiếp sức 
mùa thi năm nay sẽ diễn ra vào ngày 28/6/2015. 
Các đội tình nguyện viên của Tiếp sức mùa thi 
bắt đầu hoạt động tư vấn, hỗ trợ thí sinh từ ngày 
29/6/2015 đến ngày 04/7/2015.

Mặc dù lượng thí sinh năm nay ít hơn các 
năm trước nhưng Hội đồng thi THPT quốc gia 
cụm thi Trường ĐHCT đã triển khai các kế hoạch 
chuẩn bị cho kỳ thi một cách cụ thể và sâu sát, 
sẵn sàng cho kỳ thi THPT quốc gia 2015 được 
diễn ra an toàn và nghiêm túc.

Cán bộ, viên chức và sinh viên dự buổi hướng dẫn nghiệp vụ coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2015.
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NGÀY HỘI TÌNH NGUYỆN NĂM 2015

Sáng ngày 28/6/2015, Ngày hội tình 
nguyện năm 2015 của Trường Đại học 
Cần Thơ (ĐHCT) đã long trọng diễn ra 

tại Sân khấu Đoàn Thanh niên Trường. Tham 
dự buổi lễ có PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó 
Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong 
Trường; đại diện nhà tài trợ, các cơ quan báo, 
đài cùng sự có mặt của hơn 1.000 chiến sĩ  
tình nguyện.

Với tinh thần “Tuổi trẻ Đại học Cần Thơ hành 
động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng”, 
Ngày hội tình nguyện năm 2015 của Trường 
ĐHCT khởi động cho các hoạt động tình nguyện 
của 1.600 chiến sĩ sẽ diễn ra từ ngày 28/6 
đến 30/7 trên địa bàn 12 tỉnh, thành khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long với các hoạt động: 
Chương trình tiếp sức mùa thi, Chiến dịch thanh 
niên tình nguyện hè và hoạt động Hiến máu  
tình nguyện.

Chương trình Tiếp sức mùa thi luôn nhận được 
sự quan tâm của xã hội và sự phối hợp chăm lo 
cho thí sinh với sự đồng hành của các đơn vị tài 
trợ, mạnh thường quân. Hiện tại, chương trình 
đã khảo sát và tiếp nhận 627 chỗ trọ miễn phí, 
hơn 3.000 chỗ trọ giá rẻ; huy động 261 sinh viên 

tham gia các công tác trực tư vấn; 
228 sinh viên tham gia đội xe tình 
nguyện đưa đón thí sinh giá rẻ  
3.000đ/km, tối đa 10.000đ/lượt; 
bên cạnh đó, vận động 20 xe đưa 
rước thí sinh miễn phí từ Công ty 
TNHH xe máy Hồng Phúc-Thiên 
Phúc; phân công 25 sinh viên 
phục vụ cho các công tác an ninh 
trật tự; cung cấp 21.500 suất ăn 
miễn phí cho thí sinh (500 suất từ 
Công ty Thương mại Dịch vụ & 
Sản xuất Ngôi Sao Xanh, 21.000 
suất ăn từ các tịnh xá, chùa và các 
suất ăn miễn phí tại các chùa và 

nhà dân); chuẩn bị 10.000 cẩm nang tư vấn, bố 
trí 15 điểm trực và 15 sơ đồ lớn hướng dẫn thí 
sinh đến các điểm thi.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè với 04 
đội hình chuyên như:

Đội hình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, 
vì an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới: xây 
dựng tuyến đường bê tông nông thôn dài 1.190 
m tại ấp Xẻo Trâm, xã Hòa An, huyện Phụng 
Hiệp, tỉnh Hậu Giang với sự đồng hành của 
Công ty Liên doanh Xi măng Holcim Việt Nam; 
lấp đặt túi ủ Biogas cho các hộ dân, cùng các 
hoạt động an sinh xã hội khác.

Đội hình chuyển giao khoa học-kỹ thuật: tổ 
chức Hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật 
tập trung vào trồng trọt và chăn nuôi (lúa, rau 
màu, cây ăn trái, gia súc, gia cầm,…); xây hố 
rác bê tông để bà con nông dân tập trung các 
vỏ chai thuốc Bảo vệ thực vật, góp phần bảo 
vệ môi trường; khai thông cống rãnh; làm vườn 
rau gia đình ở một số hộ dân nhằm góp phần đa 
dạng bữa ăn gia đình với sự tham gia của Khoa 
Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng và Khoa 
Khoa học Tự nhiên.

PGS. TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
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Đội hình giao lưu với Thanh niên quốc tế 
trong Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện hè: 
phối hợp cùng thanh niên Hàn Quốc tổ chức 
các hoạt động tình nguyện hè năm 2015 như 
giao lưu với sinh viên và trẻ em có cha là người 
Hàn Quốc, mẹ là người Việt Nam đang sinh 
sống tại Cần Thơ và Hậu Giang; cùng sinh viên 
ĐHCT xây dựng đường nông thôn tại xã Hòa 
An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

Đội hình tình nguyện Xây dựng nông thôn 
mới của 12 Liên Chi hội Sinh viên trực thuộc 
Hội sinh viên Trường sẽ tham gia hoạt động tình 
nguyện tại các xã nghèo thuộc các huyện khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long với nhiều hoạt 
động đa dạng như phát quang đường nông thôn 
kết hợp đắp lề lộ, trồng hoa, trồng hàng rào cây 
xanh, tổ chức các lớp ôn tập sinh hoạt hè cho 
thiếu nhi, tuyên truyền pháp luật và vệ sinh môi 
trường, sửa chữa điện, thăm và tặng quà cho 
gia đình chính sách…

Hoạt động Hiến máu tình nguyện hỗ trợ 
nguồn máu dự phòng cho cấp cứu và cứu chữa 
bệnh nhân là một trong những hoạt động nhân 
đạo tiêu biểu được duy trì thường xuyên của 
Cán bộ và Sinh viên Trường ĐHCT. Ba Câu lạc 
bộ Hiến máu Tình nguyện của Trường mỗi năm 
vận động hơn 6.000 đơn vị máu, góp khoảng 
20% nguồn máu dự trữ cho 
cấp cứu của thành phố Cần 
Thơ. Trong Ngày hội tình 
nguyện, các Câu lạc bộ huy 
động hơn 300 cán bộ, sinh 
viên tham gia hiến máu để 
dự trữ cho hoạt động cấp 
cứu trong thời gian hè.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi 
lễ, PGS. TS. Trần Trung 
Tính đã nhắc nhở và nêu 
ý nghĩa của công tác tình 
nguyện nhằm đề cao tinh 
thần và sức trẻ của sinh 
viên Trường ĐHCT không 
ngại gian khổ, sẵn sàng 

vượt qua mọi khó khăn vì sự phát triển của cộng 
đồng, của đất nước. Đặc biệt, năm nay với sự 
đổi mới toàn diện trong kỳ thi THPT quốc gia, 
Phó Hiệu trưởng mong rằng các em sinh viên 
sẽ nỗ lực giúp đỡ thí sinh để các em thí sinh an 
tâm thi cử và đạt được kết quả tốt nhất. Đối với 
các hoạt động trong Chiến dịch tình nguyện hè, 
đây là cơ hội để các em trải nghiệm, học hỏi các 
kỹ năng sống, sống có ý nghĩa, thể hiện nhiệt 
huyết, sự tận tâm của bản thân và đồng cảm 
với những khó khăn mà bà con vùng sâu, vùng 
xa đang gặp phải. Tuy nhiên, Phó Hiệu trưởng 
cũng ân cần nhắc nhở sinh viên tham gia Chiến 
dịch tình nguyện hè phải tuân thủ qui định và 
sự hướng dẫn của đoàn, của địa phương để 
hoàn thành tốt nhiệm vụ song song với đảm  
bảo an toàn trong quá trình thực hiện công tác 
tình nguyện.

Tai buổi lễ, Phó Hiệu trưởng đã gửi lời cảm 
ơn đến các nhà tài trợ Công ty TNHH Xi măng 
Holcim; Công ty TNHH Xe máy Hồng Phúc-
Thiên Phúc; Công ty Mobifone-Chi nhánh Cần 
Thơ; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ & Sản 
xuất Ngôi Sao Xanh đã đồng hành với Trường 
ĐHCT để hỗ trợ về kinh phí cũng như tư vấn về 
kỹ thuật để cho sinh viên Trường thực hiện tốt 
các hoạt động tình nguyện.

Đội xe tình nguyện hỗ trợ đưa rước thí sinh.
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TIN NỔI BẬT

NGÀI TED OSIUS-ĐẠI SỨ HOA KỲ ĐẾN THĂM TRƯỜNG
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 08/6/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vinh dự đón tiếp ngài Ted Osius-Đại sứ Hoa 
Kỳ tại Việt Nam và đoàn công tác đến thăm Trường nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại 
giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Tiếp đoàn có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường; các 
Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, PGS.TS. Lê Việt Dũng, PGS.TS. Trần Trung Tính; 
cùng đại diện lãnh đạo các khoa, viện, trung tâm, phòng ban trong Trường.

Tại buổi đón tiếp, thay mặt lãnh đạo Trường 
ĐHCT, PGS.TS. Hà Thanh Toàn đã gửi 
lời chào mừng nồng nhiệt đến Đại sứ 

Ted Osius và đoàn công tác, đồng thời chia sẻ 
thông tin và hoạt động của Trường ĐHCT, các 
dự án hỗ trợ, chương trình hợp tác của Trường 
với các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là với  
Hoa Kỳ.

Đại sứ Ted Osius gửi lời cảm ơn thân ái đến 
sự tiếp đón nồng hậu của Trường ĐHCT và đánh 
giá cao vai trò quan trọng của Trường trong giáo 
dục, đào tạo nguồn nhân lực cho vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long trong thời kỳ hội nhập nền 
kinh tế thế giới. Đại sứ cũng đánh giá rất cao 
mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, 
đặc biệt nhấn mạnh Trường ĐHCT là một đối 
tác quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, các hoạt 
động hợp tác khoa học và tin rằng chương trình 
hợp tác giữa các trường, tổ chức của hai nước 

trong lĩnh vực giáo dục, khoa học công nghệ sẽ 
được đẩy mạnh trong tương lai. Theo đó, các 
chương trình trao đổi sinh viên, cán bộ giữa hai 
nước sẽ được tăng cường.

Sau buổi tiếp đón, Đại sứ và đoàn công tác 
đã có buổi chia sẻ, thảo luận với các chuyên gia 
của Trường về các vấn đề môi trường như: ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu đối với vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long, ô nhiễm môi trường, chất 
thải,… Sau đó, Đại sứ Ted Osius có buổi gặp 
gỡ, nói chuyện với cán bộ và sinh viên, đi thăm 
lớp tiếng Anh Chương trình Access tại Trung 
tâm Ngoại ngữ Trường ĐHCT. Tại đây, các em 
đã đặt ra nhiều câu hỏi trực tiếp cho Đại sứ chủ 
yếu xoay quanh các vấn đề giáo dục. Chia sẻ 
với các em sinh viên và học sinh, Ngài nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc học tiếng Anh 
trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Tiếp đón ngài Ted Osius - Đại sứ Hoa Kỳ và đoàn công tác.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

TRAO BẰNG THẠC SĨ, TIẾN SĨ CHO 424 HỌC VIÊN CAO HỌC 
VÀ 03 NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2015 (ĐỢT 1)

Ngày 27/6/2015, tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), Lễ Trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ năm 2015 
(đợt 1) được diễn ra long trọng. Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; các 
Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, PGS.TS. Lê Việt Dũng, GS.TS. Nguyễn Thanh 
Phương, PGS.TS. Trần Trung Tính; đại diện lãnh đạo một số đơn vị, các thầy cô tham gia giảng 
dạy, thân nhân và đồng nghiệp của các tân Tiến sĩ và Thạc sĩ lãnh bằng tốt nghiệp.

Trường ĐHCT được Bộ Giáo dục và Đào 
tạo giao nhiệm vụ đào tạo 15 chuyên 
ngành Tiến sĩ và 37 chuyên ngành Thạc 

sĩ (trong đó có 35 ngành Thạc sĩ trong nước và 
02 ngành liên kết đào tạo quốc tế). Quy mô đào 
tạo sau đại học của Trường hiện nay là 3.366, 
trong đó có 343 nghiên cứu sinh (NCS) và 3.023 
học viên cao học. Tại buổi lễ, có tất cả 03 NCS 
được trao bằng Tiến sĩ và 424 học viên cao học 
được trao bằng Thạc sĩ. Như vậy, tính đến thời 
điểm này, số lượng NCS và học viên cao học 
của trường đã tốt nghiệp là 51 Tiến sĩ và 5.527 
Thạc sĩ.

Trong 03 NCS nhận bằng Tiến sĩ hôm nay, 
có 01 NCS thuộc khóa 2007 và 02 NCS thuộc 
khóa 2010. Kết quả nghiên cứu của các NCS đã 
đáp ứng được những yêu cầu khoa học, đóng 
góp cho sự phát triển của vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long và được Hội đồng đánh giá luận án 
cấp trường đánh giá cao. Đối với trình độ Thạc 
sĩ, lần tốt nghiệp này bao gồm các học viên từ 
khóa 17 đến khóa 20.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn gửi lời chúc mừng nồng 
nhiệt đến 03 tân Tiến sĩ và 424 tân Thạc 
sĩ, qua đó chia sẻ: “Kiến thức mà các bạn 
học được tại Trường chỉ là những kiến 
thức cơ bản, nền tảng ban đầu để các 
bạn bắt đầu thực hành nghề nghiệp của 
mình. Thực tế sản xuất và đời sống còn 
nhiều kiến thức mới nhắc nhở các bạn 
không ngừng học tập, rèn luyện kỹ năng, 
trau dồi đạo đức nghề nghiệp để trưởng 
thành và hòa nhập với tập thể mới, phát 
huy sáng tạo, áp dụng công nghệ mới, 

không ngừng phát triển kỹ năng mềm”.

 Đại diện cho các tân Tiến sĩ và Thạc sĩ, ThS. 
Nguyễn Thị Thanh Tuyền bày tỏ tình cảm, lòng 
biết ơn, sự tự hào và vui sướng khi được nhận 
tấm bằng tốt nghiệp: “Đây là kết quả của sự 
phấn đấu không ngừng trong suốt quá trình hai 
năm học tập và nghiên cứu; là nhờ sự tận tình 
giảng dạy, hướng dẫn của các thầy giáo, cô giáo 
trong Trường và ngoài Trường... Và đây cũng là 
cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng 
ta, là sự khởi đầu quan trọng trong một chặng 
đường mới, là động lực to lớn để chúng ta tiếp 
tục phát huy, vận dụng sáng tạo kiến thức đã 
học vào nhiệm vụ công tác của mình để có thể 
đáp ứng trước những yêu cầu ngày càng cao 
của thực tế”. 

Kết thúc buổi lễ là hình ảnh của các tân Tiến 
sĩ và Thạc sĩ được xướng danh lên nhận bằng 
tốt nghiệp trong niềm vui, niềm hạnh phúc và tự 
hào của bản thân, gia đình và nhà trường.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT trao bằng tốt 
nghiệp cho 03 tân Tiến sĩ.
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HỘI THẢO “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC”
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 18/6/2015, Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội 
thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học” nhằm chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản 
lý, giảng dạy và đánh giá học viên góp phần nâng cao chất lượng và quy mô đào tạo sau đại học. 
Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng, cùng lãnh đạo và viên chức 
các đơn vị trong Trường.

Công tác đào tạo sau đại học được Trường 
ĐHCT triển khai từ năm 1993, đến nay 
Trường có quy mô đào tạo khoảng 3.366 

(trong đó nghiên cứu sinh là 
343 và học viên cao học là 
3.023) với 37 chuyên ngành 
trình độ Thạc sĩ và 15 chuyên 
ngành trình độ Tiến sĩ. Đào 
tạo sau đại học là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng 
và là định hướng phát triển 
của Trường đến năm 2020. Vì 
vậy, Hội thảo “Nâng cao chất 
lượng đào tạo sau đại học” 
tập trung vào ba chủ đề chính 
là: Công tác quản lý đào tạo 
sau đại học của đơn vị, yêu 
cầu và phương pháp đánh giá 
luận văn Thạc sĩ, kinh nghiệm 
giảng dạy và nâng cao chất 

lượng đào tạo sau đại học. Bên cạnh 
đó, Hội thảo cũng tập trung giải quyết 
vấn đề là tìm ra đáp án cho bài toán 
làm sao nâng cao chất lượng đào tạo 
kết hợp với mở rộng quy mô đào tạo 
sau đại học.

Thông qua 06 bài tham luận được 
báo cáo, các đại biểu tham dự đã 
nhìn thấy một bức tranh tổng thể 
về tình hình đào tạo sau đại học tại 
Trường. Trên cơ sở đó, các đại biểu 
đã tham gia trao đổi, phân tích những 
khó khăn, thuận lợi trong công tác 
đào tạo, đồng thời đề xuất các giải 
pháp nhằm góp phần đưa công tác 

giảng dạy sau đại học ngày càng hoàn thiện, 
nâng cao uy tín và thương hiệu của Trường 
ĐHCT.

Toàn cảnh Hội thảo “Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học”.

Chủ tọa của Hội Thảo.
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HỘI NGHỊ SƠ KẾT CHƯƠNG TRÌNH MEKONG 1000
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 19/6/2015, tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã diễn ra Hội nghị Sơ kết Chương trình 
Mekong 1000. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Quốc Việt, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; 
PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng và PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT; 
đại diện Uỷ ban nhân dân, Sở Nội vụ 13 tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL).

Chương trình Mekong 1000 được khởi 
động từ năm 2005 với mục tiêu là đào 
tạo đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ 

sau đại học ở nước ngoài góp phần thúc đẩy 
quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa vùng 
ĐBSCL; tiếp tục đào tạo và nâng cấp trình độ 
chuyên môn cho lực lượng cán bộ khoa học 
kỹ thuật hiện có, thúc đẩy giao lưu và hội nhập 
quốc tế, đặc biệt là về khía cạnh khoa học công 
nghệ, phát huy thế mạnh của từng địa phương 
và liên kết toàn vùng, để có đủ năng lực 
tiếp cận và ứng dụng khoa học công 
nghệ tiên tiến của thế giới, phát triển xây 
dựng ĐBSCL xứng đáng là một vùng 
kinh tế, khoa học kỹ thuật trọng điểm của 
cả nước.

Trải qua một chặng đường là 10 năm, 
tính đến tháng 4/2015, Chương trình 
Mekong 1000 đã gửi đi đào tạo 552 ứng 
viên (có 502 Thạc sĩ và 50 nghiên cứu 
sinh) với tổng số kinh phí sử dụng là 

19.055.522 USD. Các ứng viên được gửi đi đào 
tạo ở 160 viện trường tại 23 quốc gia. Đa số 
ứng viên được đi học ở các nước có nền giáo 
dục hiện đại, trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến 
như: Anh, Úc, Nhật Bản, Đức, Bỉ, Hoa Kỳ, Hà 
Lan, Pháp, Cannada… Nhìn chung, các ứng 
viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập và tốt 
nghiệp được xếp loại khá, giỏi trở lên.

 Theo kế hoạch của Chương trình thì tổng 
số Tiến sĩ, Thạc sĩ đào tạo ở nước ngoài của 
12 tỉnh, thành là 1.015 người (trong đó đào tạo 
825 Thạc sĩ và 190 Tiến sĩ). Tuy nhiên, đến thời 
điểm này, tổng số ứng viên được cử đi chỉ đạt 
hơn 50% chỉ tiêu được đề ra do nhiều nguyên 
nhân khác nhau như: công tác quảng bá ở một 
số địa phương chưa rộng rãi, trình độ chuyên 
môn và năng lực ngoại ngữ của ứng viên còn 
hạn chế… Vì vậy, Hội nghị Sơ kết Chương trình 
Mekong 1000 là dịp để mọi người cùng nhìn lại 
chặng đường 10 năm qua, chia sẻ những khó 
khăn thách thức trong thực tiễn hoạt động, đồng 
thời cùng nhau thảo luận để xây dựng kế hoạch 
đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát 
triển của địa phương và vùng ĐBSCL.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT 
phát biểu tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết Chương trình Mekong 1000.
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KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT
CHO GIÁO VIÊN DẠY MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

TẠI TỈNH AN GIANG
Trung tâm Liên kết Đào tạo

Ngày 01/6/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp với Trường Đại học An Giang tổ 
chức lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục 
công dân theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. Đến dự lễ có đại diện lãnh đạo 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang, ThS. Hoàng Xuân Quảng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học 
An Giang, cùng các đơn vị có liên quan. Về phía Trường ĐHCT có PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu 
trưởng, ThS. Phạm Phương Tâm, Giám đốc Trung tâm Liên kết Đào tạo.

Đây là lần đầu tiên Trường ĐHCT phối 
hợp với các đơn vị tổ chức khóa đào 
tạo theo hình thức này. Đối tượng của 

lớp học là giáo viên đang dạy môn Giáo dục 
công dân tại các trường THCS và THPT chưa 
qua đào tạo đúng chuyên môn. Mục tiêu của lớp 
học là giúp học viên hiểu rõ những kiến thức 
của hệ thống pháp luật nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, quyền và nghĩa vụ công 
dân, nhận thức được vai trò, ý nghĩa của việc 
giáo dục pháp luật trong trường học; cập nhật 
kiến thức pháp luật phục vụ cho việc giảng dạy; 
nắm được phương pháp giảng dạy môn Giáo 
dục công dân tổ chức trong các trường THCS 
và THPT nhằm nâng cao chất lượng giáo dục 
pháp luật trong giai đoạn hiện nay.

Chương trình bồi dưỡng có khối lượng kiến 

thức 200 tiết, trong đó khối kiến thức 
bắt buộc 150 tiết, kiến thức tự chọn 
20 tiết, thực tế và viết tiểu luận 30 
tiết. Tài liệu học tập lớp bồi dưỡng do 
các giảng viên chính, Thạc sĩ, Tiến 
sĩ Khoa Luật biên soạn và giảng dạy 
theo quy định của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo.

Phát biểu tại buổi khai giảng,  
PGS.TS. Đỗ Văn Xê đã giới thiệu về 
nội dung chương trình, tài liệu, giảng 
viên giảng dạy do Trường ĐHCT chịu 
trách nhiệm, Trung tâm Liên kết Đào 
tạo là đơn vị trực tiếp cùng Trường 
Đại học An Giang quản lý, điều hành, 

theo dõi lớp học, tổ chức thi và cấp phát chứng 
chỉ cho học viên sau khi hoàn thành khóa học.   

Đây là khóa học đầu tiên Trường ĐHCT phối 
kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An 
Giang, Trường Đại học An Giang với số lượng 
gần 400 học viên. Sau khóa học này Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh An Giang sẽ có thêm một 
đội ngũ giáo viên đạt chuẩn để đảm nhận nhiệm 
vụ quan trọng trong việc truyền đạt các kiến 
thức về nội dung cũng như phương pháp giảng 
dạy môn Giáo dục công dân, làm cho học sinh 
hiểu được các luật của nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và luật quốc tế, xây dựng 
cho học sinh hiểu và có ý thức tôn trọng, chấp 
hành đúng hiến pháp và pháp luật, góp phần 
ổn định môi trường giáo dục trong các trường 
THCS và THPT.

Lãnh đạo các đơn vị chụp hình lưu niệm cùng học viên
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI THẢO “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ 
CÔNG TÁC GIÁO DỤC THỂ CHẤT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN THỨ II - NĂM 2015”
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 12/6/2015, Bộ môn Giáo dục Thể chất, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đăng cai tổ chức 
Hội thảo “Nghiên cứu khoa học về công tác Giáo dục thể chất trong các trường đại học và cao đẳng 
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ II năm 2015” với chủ đề “Hệ thống đánh giá và các định 
hướng công tác Giáo dục thể chất trường học”.

Đến dự Hội thảo có ThS. Nguyễn Quốc 
Việt, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Thể 
thao Đại học và Chuyên nghiệp khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); thầy cô 
giáo, nhà khoa học từ các sở, trung tâm, trường 
đại học, cao đẳng trong và 
ngoài khu vực ĐBSCL. Phía 
Trường ĐHCT có PGS.TS. 
Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng 
và đại diện lãnh đạo các đơn 
vị, cán bộ, giảng viên, sinh 
viên Bộ môn Giáo dục thể 
chất cùng tham gia.

Đây là lần thứ hai Hội 
thảo được diễn ra với mục 
đích tổng kết, đánh giá thực 
trạng áp dụng phương pháp 
giảng dạy từ các trường đại 
học, cao đẳng trong khu vực 

ĐBSCL, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm 
hướng tới những giải pháp cụ thể nhằm nâng 
cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất và các 
hoạt động thể dục thể thao trong tương lai. 

Hội thảo đã thu hút nhiều bài viết với nội dung 
phong phú, xoay quanh các vấn đề như: thực 
trạng và giải pháp trong công tác đào tạo, công 
tác quản lý, công tác đánh giá, phương pháp 
trò chơi vận động, lợi ích của thể dục thể thao, 
nâng cao năng lực giảng viên,… Có 26 bài viết 
được đăng trong kỷ yếu, trong đó có 06 bài 
được chọn trình bày tham luận tại Hội thảo. Đặc 
biệt, năm nay, ngoài các bài viết từ các trường 
đại học: Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà 
Vinh, Bạc Liêu, còn có sự đóng góp bài viết của 
trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An. Sau phần 
trình bày của các báo cáo viên, các đại biểu 
tham dự đã thảo luận sôi nổi và chia sẻ nhiệt 
tình góp phần làm nên thành công cho Hội thảo.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT 
phát biểu khai mạc Hội thảo.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

NGÀY HỘI VĂN HÓA INDONESIA NHẰM CHÀO MỪNG 60 NĂM 
THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO 

GIỮA VIỆT NAM VÀ INDONESIA (1955 - 2015)

Ngày 05/6/2015, tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành 
phố Cần Thơ phối hợp với Tổng lãnh sự quán Indonesia, Trường ĐHCT và Thành đoàn Cần Thơ 
tổ chức Ngày hội Văn hóa Indonesia nhằm chào mừng 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 
Việt Nam và Indonesia.

Đến dự chương trình khai mạc, về phía 
Tổng lãnh sự Indonesia có ông Jean 
Anes, Tổng lãnh sự; ông Tri Surya, 

Trưởng Phòng kinh tế và bà Desy Nurmala 
Dewi, Trưởng Phòng Thông tin và Văn hóa. 
Cùng tham dự khai mạc có 
ông Trương Quang Hoài Nam, 
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
thành phố Cần Thơ; đại diện 
lãnh đạo các sở, ban, ngành 
trong thành phố. Phía Trường 
ĐHCT có PGS.TS. Đỗ Văn Xê, 
Phó Hiệu Trưởng; đại diện lãnh 
đạo, viên chức các đơn vị trực 
thuộc và sinh viên quan tâm 
cùng tham dự.

Ngày Hội Văn hóa Indonesia 
là một trong những hoạt động 

giao lưu hữu nghị không 
chỉ nhằm quảng bá, giới 
thiệu nét văn hoá của 
Indonesia mà còn góp 
phần tăng cường tình 
đoàn kết, hữu nghị và sự 
hiểu biết lẫn nhau giữa 
sinh viên Việt Nam nói 
riêng và nhân dân Việt 
Nam nói chung với nhân 
dân Indonesia và bạn bè 
quốc tế, thúc đẩy hơn nữa 
mối quan hệ hợp tác giữa 
Việt Nam và Indonesia ở 
hiện tại và trong tương lai.

Chương trình Ngày hội 
Văn hóa Indonesia tại Trường ĐHCT diễn ra sôi 
nổi thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên 
của các trường đại học và cao đẳng tại thành 
phố Cần Thơ tham gia để tìm hiểu và trải nghiệm 
về văn hóa của nước bạn Indonesia. Tại Ngày 

Đại biểu cắt băng khai mạc chương trình.

Ông Jean Anes, Tổng lãnh sự Indonesia, phát biểu tại đêm giao lưu.
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

hội, các em được tham gia vào 
không khí Indonesia với các 
gian hàng trưng bày các sản 
phẩm bánh kẹo từ Indonesia, 
nhạc cụ dân tộc, trang phục 
truyền thống. Bên cạnh đó, 
các em còn được thưởng thức 
và tham gia vào các điệu múa 
truyền thống của Indonesia 
như: múa Pasambahan, nhảy 
Poco-poco, nhảy Sajojo.

 Trong khuôn khổ Ngày hội 
văn hóa Indonesia, tại Hội 
trường lớn-Trường ĐHCT 
diễn ra chương trình giao lưu 
văn nghệ đặc sắc được biểu 
diễn bởi Đoàn nghệ thuật đến từ Indonesia và 
Trường ĐHCT. Các nghệ sĩ đã cống hiến các 
điệu múa dân gian giúp sinh viên hiểu thêm về 
đời sống cũng như con người Indonesia. Phát 
biểu tại đêm giao lưu văn nghệ, ông Jean Anes, 
Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Indonesia, đã 
có bài phát biểu chào mừng kỷ niệm 60 năm 
thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và 
Indonesia. Ông đánh giá cao sự hợp tác giúp đỡ 
và hỗ trợ từ cơ quan chính phủ và các tổ chức 
ở Cần Thơ, góp phần giúp cho người dân hai 

nước hiểu và gần nhau hơn, cũng như hiểu hơn 
về thành viên trong cộng đồng ASEAN. Ông 
chia sẻ: "Việt Nam và Indonesia có một mối liên 
kết chặt chẽ. Chúng ta muốn nhìn thấy sự hợp 
tác chặt chẽ hơn, mạnh mẽ hơn bằng việc nâng 
tầm mối quan hệ lên thành "Đối tác chiến lược". 
Chúng ta không chỉ chúc mừng mà nên xem 
rằng đây là cột mốc quan trọng giúp cho sự hợp 
tác mang lại lợi ích cụ thể và gần gũi hơn trong 
tất cả các lĩnh vực trong những năm tới."

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

TIẾP ĐOÀN TỔNG LÃNH SỰ VÀ TRƯỜNG NGHIÊN 
CỨU QUỐC PHÒNG HOÀNG GIA VƯƠNG QUỐC ANH

Ngày 18/6/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vinh dự đón tiếp và làm việc với đoàn Tổng 
lãnh sự và Trường Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Vương quốc Anh (RCDS) do Ngài Sandy 
Storrie, Trung tướng-Phó Tư lệnh của RCDS dẫn đầu. Tiếp đoàn có PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó 
Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo Phòng Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An 
ninh, Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu; cùng cán bộ giảng viên Khoa Môi trường và Tài nguyên  
Thiên nhiên.

Thay mặt lãnh đạo Trường ĐHCT,  
PGS.TS. Lê Việt Dũng đã gửi lời chào 
đón nồng nhiệt đến đoàn đại biểu, qua đó, 

giới thiệu và chia sẻ đôi nét về vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL), cụ thể về đặc điểm 
và những sản phẩm chủ lực của vùng. Nhân dịp 
này, nhà trường cũng giới thiệu tổng quan về 
Trường ĐHCT như chương trình 
đạo tạo, các hoạt động nghiên 
cứu khoa học và hợp tác quốc 
tế của Trường với các tổ chức, 
viện, trường đại học trên thế 
giới. Đặc biệt, Trường ĐHCT đã 
phối hợp chặt chẽ với Hội Đồng 
Anh (British Council) trong dự án 
"Quỹ Newton" (the local Newton 
Fund) với mục tiêu thúc đẩy hoạt 
động nghiên cứu khoa học. Bên 
cạnh đó, với Dự án Mekong 

1000 nhằm đào tạo nguồn nhân lực 
phục vụ cho sự phát triển của vùng 
ĐBSCL, Trường ĐHCT có gần 40 
học viên đang theo học tại Anh.

Với mục tiêu tăng cường sự hiểu 
biết về những xu thế toàn cầu và 
phát triển năng lực tư duy chiến lược 
cho các thành viên, Trường Nghiên 
cứu Quốc phòng Hoàng gia Vương 
quốc Anh mong muốn tìm hiểu 
những đặc điểm của vùng ĐBSCL, 
những thách thức đặt ra đối với vùng 
sản xuất lương thực quan trọng nhất 

của đất nước Việt Nam trong bối cảnh biến đổi 
khí hậu, đô thị hóa và sức ép từ việc di dân tới 
thành phố trong chuyến tham quan, học tập của 
trường ở ĐBSCL. Trong đó, hai vấn đề nổi bật 
hiện nay là biến đổi khí hậu và quản lý nguồn 
nước ở ĐBSCL nhận được sự quan tâm đặc 
biệt của đoàn.

Buổi tiếp đón đoàn Tổng lãnh sự và Trường Nghiên cứu Quốc phòng 
Hoàng gia Vương quốc Anh.

Trao quà lưu niệm tại buổi đón tiếp.
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HỘI THẢO KHOA HỌC VỚI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHRANAKHON RAJABHAT, THÁI LAN

Ngày 03/6/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp cùng Trường Đại học Phranakhon 
Rajabhat-Thái Lan, do TS. Sathaporn Pokpong, Trưởng Khoa Sau đại học dẫn đầu, tổ chức Hội 
thảo nghiên cứu khoa học tại Trung tâm Học liệu, Trường ĐHCT. Tham dự Hội thảo, có PGS.TS. Lê 
Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Mai Văn Nam, Trưởng Khoa Sau đại học; PGS.TS. Nguyễn 
Văn Nở, Trưởng Khoa Sư phạm; và TS. Trịnh Quốc Lập, Trưởng Khoa Ngoại ngữ cùng đại diện 
giảng viên và học viên cao học của Trường.

Tại Hội thảo, PGS.TS. Lê Việt Dũng chia sẻ 
kỷ niệm về các chuyến thăm của Trường 
ĐHCT ở Đại học Phranakhon. Qua đó, 

Phó Hiệu trưởng bày tỏ tin tưởng mối quan hệ 
thân thiết giữa hai trường sẽ ngày càng tốt đẹp. 
Cũng tại Hội thảo, đại diện 
đoàn đại biểu Thái Lan, TS. 
Sathaporn Pokpong gửi lời 
cảm ơn thân ái đến Trường 
ĐHCT vì sự tiếp đón nồng 
hậu và sự tổ chức chu đáo.

Đây là đầu tiên Trường 
ĐHCT tổ chức buổi Hội thảo 
phối hợp cùng Trường Đại 
học Phranakhon Rajabhat. 
Mục tiêu chính của Hội thảo 
là nâng cao chất lượng 
nghiên cứu khoa học trong 
lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa 

và đào tạo giáo viên, tạo cơ hội cho giảng viên, 
học viên gặp gỡ, chia sẻ kết quả nghiên cứu 
khoa học. Bên cạnh đó, Hội thảo còn tạo điều 
kiện cho giảng viên, sinh viên trau dồi kiến thức 
bổ ích cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chia 
sẻ những khó khăn cũng như kinh nghiệm đúc 
kết trong quá trình làm nghiên cứu, đặc biệt là 
tìm ra hướng đi mới trong hoạt động nghiên cứu 
khoa học.

Trong số các bài nghiên cứu gửi đến Hội 
thảo, có 20 bài viết được chọn báo cáo trong 
chương trình. Đề tài nghiên cứu chủ yếu xoay 
quanh các lĩnh vực như: ngôn ngữ, toán học, 
phương pháp giảng dạy và các vấn đề xã hội,… 
Tại Hội thảo, các giảng viên và học viên Cao 
học của hai trường đã nhiệt tình chia sẻ, thảo 
luận về quá trình nghiên cứu cũng như kết quả 
đạt được trong không khí vui vẻ, thoải mái.

PGS. TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng phát biểu chào 
mừng đoàn đại biểu Thái Lan.

Ảnh lưu niệm.
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HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY GIA ĐÌNH VIỆT NAM 28/6

Với mục đích tôn vinh những giá trị văn 
hóa truyền thống của gia đình Việt, Ngày 
Gia đình Việt Nam mang nhiều ý nghĩa 

cao đẹp và nhận được sự quan tâm của mọi 
người. Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 
28/6, ngày 24/6/2015, Công đoàn kết hợp với 
Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) đã tổ chức buổi họp mặt tại Hội 
trường Lớn để kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 
và vinh danh những gia đình tiêu biểu, hạnh 
phúc, thành đạt.

Ngày Gia đình Việt Nam năm nay có chủ đề 
"Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương" với ý 
nghĩa đề cao những giây phút sum họp gia đình 
bên mâm cơm ấm cúng, gắn với chủ đề truyền 
thông về công tác gia đình là “xây dựng nhân 
cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, 
lối sống trong gia đình”. 

Bác Hồ đã khẳng định "Nhiều gia đình cộng 
lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới 
tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của 
xã hội là gia đình”. Trải qua nhiều thế hệ gia 
đình Việt Nam được hình thành và phát triển với 
những chuẩn mực tốt đẹp góp phần xây dựng 

bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền 
thống quí báu đã được gia đình Việt gìn giữ, 
vun đắp và phát huy. Qua nhiều thời kỳ phát 
triển, cấu trúc quan hệ gia đình tuy có những 
thay đổi nhưng những giá trị của gia đình luôn 
được tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan 
trọng không thể thiếu trong sự phát triển của 
đất nước. Với ý nghĩa đó, ngày 04/5/2001, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 
72/2001/QĐ-TTG lấy ngày 28/6 hằng năm là 
Ngày Gia đình Việt Nam. Đây là ngày tôn vinh 
truyền thống gia đình, ngày mọi người trong gia 
đình quan tâm lẫn nhau, xã hội hướng về gia 
đình, các cặp vợ chồng thấu hiểu giá trị mái ấm 
gia đình cùng nhau xây dựng gia đình ấm no, 
tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc.

Tại buổi họp mặt, Nhà trường đã thông qua 
Quyết định tuyên dương và khen thưởng những 
cặp vợ chồng giảng viên Trường ĐHCT là Giáo 
sư, Phó Giáo sư đã cùng học tập nâng cao trình 
độ, làm việc, nghiên cứu khoa học và cống hiến 
cho Trường. Bên cạnh đó, Ban vì sự tiến bộ Phụ 
nữ Trường ĐHCT đã tặng quà hỗ trợ cho các gia 
đình đang làm việc tại Trường có hoàn cảnh khó 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu chúc mừng tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Gia đình 
Việt Nam.
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khăn nhằm khích lệ, động viên tinh thần, tiếp tục 
phấn đấu vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp 
này, Nhà trường cũng tổ chức giao lưu với các 
cán bộ viên chức là những gia đình tiêu biểu, 
hạnh phúc, thành đạt. Họ đã cùng nhau chia sẻ 
về cuộc sống cũng như công việc nhằm giữ gìn 
mái ấm gia đình hạnh phúc, bền vững.

Phát biểu trong buổi họp mặt, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn, Hiệu trưởng gửi lời chúc mừng 
nồng ấm đến toàn thể cán bộ viên chức nhân 
Ngày Gia đình Việt Nam. Hiệu trưởng nhấn 
mạnh nền tảng hạnh phúc gia đình chính là 
động lực cho sự phát triển bền vững của xã hội 
và mỗi cá nhân cần phải quan tâm, vun đắp, xây 
dựng mái ấm gia đình mình để góp phần phát 
triển xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Trong mọi 
công tác của Trường, Ban Giám hiệu luôn quan 
tâm tạo điều kiện để cán bộ vừa có thể hoàn 
thành công tác chuyên môn đồng thời có thể 
chăm lo được cuộc sống gia đình. Bên cạnh đó, 
Nhà trường cũng có nhiều chế độ chính sách 
như chăm lo sức khỏe cho toàn thể cán bộ, tặng 
quà cho các chị em nhân ngày 8/3, 20/10 và 

có nhiều hoạt động vui chơi cho các cháu thiếu 
nhi là con em cán bộ nhân dịp Quốc tế Thiếu 
nhi 01/6 và Tết Trung Thu. Về sự thúc đẩy bình 
đẳng giới, Nhà trường luôn chăm lo và hỗ trợ 
cho các hoạt động vì sự phát triển và tiến bộ của 
phụ nữ, đặc biệt là sự bình đẳng trong chính 
sách tuyển dụng và quy hoạch cán bộ lãnh đạo 
là nữ tạo điều kiện để cán bộ nữ tham gia vào 
công tác lãnh đạo của Trường, góp phần quan 
trọng vào sự phát triển của Nhà trường và của 
xã hội. Thực tế, Trường ĐHCT đã có nhiều 
cặp gia đình đều cùng công tác trong Trường 
và cùng đạt được những thành tích cao trong 
công tác chuyên môn, có được gia đình hạnh 
phúc, con cái chăm ngoan, học giỏi. Qua đó, 
Hiệu trưởng đã nhiệt liệt biểu dương những nỗ 
lực của quí thầy cô trong việc cân bằng hạnh 
phúc gia đình với nhiệm vụ công tác cùng nhau 
chung sức xây dựng gia đình Trường ĐHCT 
ngày càng lớn mạnh và phát triển bền vững; 
những đóng góp tích cực của Ban Nữ công, của 
tập thể giáo viên nữ, cán bộ viên chức đối với 
phong trào Phụ nữ Việt Nam và sự phát triển đi 
lên của Trường ĐHCT.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng (phải), tặng quà cho các cặp vợ chồng là GS, PGS.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

HỌP MẶT NHÂN NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6

Ngày 16/6/2015, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức buổi gặp gỡ 
thân mật kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam nhằm gắn kết và ghi nhận sự phối hợp chặt 
chẽ của Nhà trường với các cơ quan báo chí trong thời gian qua. Tham dự buổi họp mặt có đại diện 
lãnh đạo các cơ quan báo chí, đài phát thanh-truyền hình, các phóng viên và biên tập viên đang 
công tác tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại buổi họp mặt, thay mặt Ban Giám 
hiệu Trường ĐHCT, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn, Hiệu trưởng, gửi lời 

chúc mừng đến các cơ quan báo, đài, các 
phóng viên và biên tập viên nhân Ngày Báo 
chí Cách mạng Việt Nam. Đây là cơ hội để 
Trường gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ thông tin 
về các hoạt động giáo dục đào tạo, nghiên 
cứu khoa học, những thành quả mà nhà 
trường đạt được và kế hoạch, định hướng 
của Trường trong thời gian tới, trong đó có 
sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm 50 
năm thành lập Trường ĐHCT (31/3/1966-
31/3/2016). PGS.TS. Hà Thanh Toàn cũng 
bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan 
báo, đài, phóng viên và biên tập viên đã có sự 
phối hợp chặt chẽ với Trường ĐHCT trong quá 
trình phổ biến, chia sẻ các thông tin đến với bạn 
đọc cũng như công chúng nói chung và thể hiện 
mong muốn sự phối hợp giữa nhà trường và 
các cơ quan báo, đài trong thời gian tới sẽ ngày 
càng tốt đẹp.

Bên cạnh việc họp mặt, chúc mừng Ngày Báo 
chí Cách mạng Việt Nam, đại diện các cơ quan 

báo, đài, các phóng viên và biên tập viên đã 
thể hiện sự quan tâm đến công tác đào tạo của 
Trường và đã có những ý kiến đóng góp, trao 
đổi thẳng thắn về các vấn đề mà báo giới quan 
tâm. Các câu hỏi của các phóng viên, nhà báo 
đã được lãnh đạo nhà trường giải đáp một cách 
chi tiết và thỏa đáng. Qua đó, lãnh đạo các cơ 
quan báo, đài, phóng viên, biên tập viên gửi lời 
cảm ơn đến Nhà trường đã tạo điều kiện tốt cho 
các cơ quan báo chí tác nghiệp trong quá trình 
thu thập, đưa tin liên quan đến Trường ĐHCT.

PGS. TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, phát biểu 
chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo, phóng viên và nhà báo nhiệt tình chia sẻ, đóng góp ý kiến trong buổi họp mặt.
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TRỒNG CÂY HƯỞNG ỨNG 
NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6/2015

Huỳnh Trang Đài, Lớp Biên-Phiên dịch tiếng Anh, Khóa 38

Nhân ngày Môi trường Thế giới 05/6/2015 
với chủ đề "Cùng nhau tiêu dùng có 
trách nhiệm-Vì một trái đất bền vững", 

sáng ngày 06/6/2015, Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) đã tổ chức buổi trồng cây xanh tạo 
bóng mát xung quanh Trung tâm 
Học liệu và Nhà Điều hành. 

Trước khi bắt đầu, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn, Hiệu trưởng đã chia 
sẻ ý nghĩa thiết thực của hoạt động 
trồng cây nhân ngày Môi trường 
Thế giới. Được xem là lá phổi 
xanh của Thành phố Cần Thơ, 
trồng cây là một hoạt động hàng 
năm của Trường ĐHCT, không chỉ 
tạo vẻ đẹp riêng cho nhà  trường 
mà còn tạo môi trường sống trong 
lành cho cán bộ, sinh viên và 
người dân Thành phố.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường phát biểu trước khi hoạt động trồng cây bắt đầu.

Với sự nhiệt tình của tất cả các thành viên 
tham gia, chỉ trong vòng buổi sáng công việc 
trồng cây đã hoàn tất, mang lại một quang cảnh 
đẹp và hoàn toàn mới cho khuôn viên Trung tâm 
Học liệu và Nhà Điều hành.

Mọi người nhiệt tình hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 05/6/2015.
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Lê Thị Ngọc Hân, Lớp Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Khóa 38

MÙA HÈ-MÙA CỦA NHỮNG DẤU CHÂN TÌNH NGUYỆN

Phượng nở. Hè về!!!
Mùa hè, mùa của những 

ngày mưa rả rít, mùa của 
tiếng ve, của hoa phượng 
đỏ rực cả sân trường. Mùa 
hè-mùa của những dấu 
chân tình nguyện!

Xa rồi cái thời học sinh, 
mỗi độ hè về luyến lưu bè 
bạn, luyến lưu mái trường, 
bục giảng thân quen. Xa rồi 
cái thời nhặt cánh phượng 
rơi xếp thành những chú 
bướm, trao vội tay nhau 
quyển lưu bút học trò. Hè 
này cũng không phải hồi hộp 
lo lắng, chuẩn bị hành trang 
cho kỳ thi tốt nghiệp, đại học 
cam go, thử thách. Mùa hè của sinh viên đại học là những chuyến đi xa, là mùa của những dấu 
chân tình nguyện.

Với trái tim yêu thương cùng lòng nhiệt huyết vô bờ bến, chúng tôi-sinh viên Trường Đại học Cần 
Thơ mang cả mùa hè của mình đi khắp mọi nẻo đường quê hương đất nước.

Có bạn theo hoạt động của Chi hội, về với địa phương mình, làm cỏ, trồng hoa, phát quang cây 
cối, làm cho quê nhà nơi mình sinh sống đẹp hơn qua từng mùa. Nhóm bạn khác thì hành trình về 
những vùng sâu vùng xa, mở lớp dạy học cho những trẻ em tuổi sắp đến trường, hoặc dạy thêm 
về kiến thức Anh Văn, tin học; những đôi chân tình nguyện khác lại hành quân về với cội nguồn, vệ 
sinh môi trường và thắp hương ở những nghĩa trang liệt sĩ; hay những giọt mồ hôi nơi công trình, 
xây đắp nên những con đường mới, những căn nhà mới, những chiếc cầu mới; hoạt động “tiếp 
sức mùa thi” trực tiếp tư vấn và hỗ trợ các em học sinh phổ thông, để các em có được điều kiện 
tốt nhất, bước vào kỳ thi tốt nghiệp-đại học…

Còn nhiều, nhiều nữa những hoạt động thiết thực của các bạn sinh viên trong mỗi mùa hè của 
mình. Hoạt động tình nguyện nào cũng mang những ý nghĩa như nhau, đều là muốn góp một phần 
nhỏ công sức của mình cho quê hương, cho đất nước.

Qua mỗi cái hè, gặp lại nhau, ai nấy đều đen hơn một chút, đen mà tốt, tuy cực mà vui và rất ý 
nghĩa. Không những vậy, mà trải nghiệm thực tế sẽ giúp sinh viên thêm hiểu biết và lớn lên từng 
ngày, cũng như câu “đi một ngày đàng học một sàng khôn” vậy đó!

Người nhỏ thì làm việc nhỏ, nhưng tích tiểu thì thành đại. Mùa hè của chúng tôi là vậy, còn mùa 
hè của bạn thì sao? Hãy “vác balo lên và đi” nhé! Đừng hoài phí mùa hè, hoài phí tuổi trẻ của mình!

Hãy cùng tạo nên một mùa hè ý nghĩa, một mùa hè bổ ích bạn nhé!

Những nụ cười rạng rỡ của sinh viên Trường ĐHCT trong hoạt động Tiếp sức 
mùa thi.
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Hà Hương, Lớp Phiên-Biên dịch tiếng Anh, Khóa 39

BẢN LĨNH

“Nếu chỉ mải mê cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp thì sẽ chẳng bao giờ thấy được nhịp sống hối 
hả vẫn diễn ra dưới mưa. Và đôi lúc không chỉ là cơn mưa của thiên nhiên mà còn là những phong ba, sóng 
gió của cuộc đời…”. Suy nghĩ ấy chợt lóe lên khi tôi nhìn thấy những chiếc xe đạp vẫn cần mẫn từng vòng 
quay, đội gió, đội mưa đến lớp. Như một sự liên kết nhiệm màu, những hình ảnh ấy, những suy nghĩ ấy lại 
nhắc tôi nhớ về một người bạn mới quen, người mà tôi luôn xuýt xoa cảm phục. Dù chưa một lần thổ lộ với 
anh, nhưng trong trái tim tôi, anh là một chàng sinh viên bản lĩnh.

Chàng sinh viên tên Ngọc Sang ngành Bệnh học thủy sản Khóa 38 để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi 
bằng nụ cười thân thiện, sự nhanh nhẹn, nhiệt tình hiếm thấy ở lần đầu gặp gỡ. Tuy nhiên, có lẽ điều làm 
người ta muốn tiếp xúc với anh nhiều hơn, muốn hiểu về anh nhiều hơn chính là đôi mắt ẩn chứa bao nỗi 
lo toan về cuộc sống. 

Một mái nhà nhỏ với đầy cỏ dại bao quanh và 2 nấm mồ nằm sát bên nhau, đó là những hình ảnh đầu 
tiên đập vào mắt tôi khi vừa đến quê anh. Để đến được với căn nhà ấy, tôi cùng các anh chị trong đoàn 
phải vượt qua một bờ cỏ dài và đi nhờ vào lối đi của nhà hàng xóm vì chẳng có con đường nào nối liền nhà 
anh và con lộ chính. Không khí trong nhà thật sự rất lạnh lẽo, trống trải; dường như chẳng có gì ngoại trừ 
di ảnh của cha và mẹ anh, hai trụ cột duy nhất của gia đình đã lần lượt ra đi, để lại 2 số phận mong manh 
giữa cuộc đời.

Qua lời kể của chính anh, của bà con hàng xóm tôi hiểu được rằng anh đã phải vượt qua rất nhiều sóng 
gió để có thể đủ mạnh mẽ bước vào giảng đường đại học. Cú sốc mất đi người thân tưởng chừng đã làm 
chàng học sinh lớp 11 ngã quỵ vì mất đi tất cả. Nhưng không... anh đã lau vội nước mắt để không bỏ lỡ cơ 
hội bước vào cánh cửa đại học như bao bạn bè cùng trang lứa, để nuôi sống chính bản thân anh và đứa 
em thơ dại bằng mọi công việc làm thuê từ chạy bàn trong các quán ăn cho đến việc khắc bút chì làm quà 
lưu niệm… Tuy nhiên, tôi khâm phục anh không chỉ bởi tình thương, trách nhiệm dành cho người em trai 
mà còn là tinh thần vượt khó, học tốt, quan tâm bè bạn, là một học sinh giỏi, một cán bộ Đoàn xuất sắc. 

Đối với anh, tình thương sẽ được lan tỏa nếu chúng ta biết san sẻ cho nhau. Bằng phương châm ấy, 
anh luôn ý thức rằng mình không phải là người bất hạnh nhất và đâu đó trong cuộc sống này vẫn còn nhiều 
mảnh đời khó khăn hơn anh, họ cần sự sẻ chia từ anh, từ cộng đồng xã hội. Như một thiên thần mang 
thông điệp yêu thương, anh đã giới thiệu rất nhiều mảnh đời bất hạnh mà anh được biết với các mạnh 
thường quân đã hỗ trợ anh; và gần đây nhất là lần vận động sinh viên của khoa giúp đỡ cho một thành viên 
trong chi Đoàn vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.

Không phải là những người quen ngày ngày được tiếp 
xúc với anh nhưng qua những lần gặp gỡ ngắn ngủi đó 
cũng đủ làm tôi hiểu và cảm phục anh. Có đôi lúc, tôi thấy 
rằng cuộc sống của mình như bế tắc hoàn toàn, tôi oán 
trách mọi người sao không bên cạnh tôi, không níu lấy tay 
tôi khi tôi cần đến họ. Và khi soi mình vào anh, tôi nhận 
ra rằng mình thật trẻ con, thiếu nghị lực sống và không 
biết trân quý những giá trị cuộc sống mà mình đang sở 
hữu. Hay nói khác hơn anh đã mang đến cho tôi những 
bài học đáng giá về tình thương, nghị lực và niềm tin vào 
cuộc sống. Hãy luôn mỉm cười để vượt qua những sóng 
gió của cuộc đời vì “sau mưa nắng ấm sẽ lên” và “hãy đi 
trong mưa để biết cách vượt qua giá buốt”. Cảm ơn anh, 
chàng trai bản lĩnh!!!

Ngọc Sang (thứ 2 từ bên phải sang) cùng em trai 
và gia đình chú.
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GÓC SINH VIÊN

Tăng Thị Huyền Trân, Lớp Quản lý Công nghiệp, Khóa 38

MÔN HỌC ĐẶC BIỆT

Có những ngày hạ về làm ta 
nao lòng. “Hè về rồi mầy ơi, ve nó 
ríu rít kìa mấy cây phượng dọc con 
đường thân quen tới khoa nó cũng 
đổi màu kìa! Ê tụi mình đi thực tế 
xong là mùa hè cuối cùng của thời 
sinh viên rồi đó tụi bây, hết môn 
này là hết học chung rồi nhé!”

Vẫn còn nhớ như in buổi học 
đầu tiên của lớp tôi tụi nó rụt rè 
dè bỉu nhau lắm. Rồi thời gian là 
thứ làm chúng tôi gần nhau hơn 
nhưng nó chẳng chờ đợi và nếu 
giữ điều gì cả. Thời sinh viên ở 
mỗi chúng tôi lại phải sắp kết thúc. 
Sẽ không còn những buổi học 

cùng nhau của cả lớp, nghe tiếng lí nhí của mấy đứa bàn trên bàn dưới. Chợt bao kỉ niệm ùa về 
trong tiết học cuối cùng của môn học đặc biệt “thực tập ngành nghề”. 

Ngày 16/6/2015, chúng tôi không học qua bài giảng của thầy cô trên lớp mà được cùng nhau đi 
trên một chuyến xe đến từng nơi trên đất nước, được sát thị tại các công ty từ Vũng Tàu đến Đồng 
Nai. Với nỗ lực của thầy cô Bộ môn Quản lý công nghiệp chúng tôi lại có một kỷ niệm không bao 
giờ quên với quảng đời sinh viên. Môn học đặc biệt này chúng tôi chuẩn bị từ rất lâu từ cái thời 
bắt đầu thân nhau ấy. Còn nhớ rõ cái háo hức của cả lớp khi nghe nhắc tới 2 từ “thực tế”, nôn nao 
nghe những câu chuyện xoay về môn thực tế của thầy cô, anh chị đi trước. Nhớ đến cái chuyện 
tính toán đồ đạc, ăn uống chuẩn bị cho hành trình.

Có lẽ với lớp tôi môn học đọng lại nhiều kỉ niệm nhất là “thực tập ngành nghề”. Năm ngày cùng 
nhau trên chuyến xe đến từng vùng miền của đất nước, được tận mắt nhìn thấy từng dây chuyền 
sản xuất của các công ty, bọn tôi không khỏi ngỡ ngàng với quy mô của nó. Chúng tôi được trao 
đổi thực tế cùng các anh chị tại công ty, thừa hưởng cái nhiệt huyết với nghề từ những người đi 
trước và có thêm động lực để cố gắng hơn. Bên cạnh đó, chúng tôi nhìn thấy sự hối hả trong cuộc 
sống mưu sinh của những người làm việc tại nhà máy làm chúng tôi bâng khuâng hơn khi nghĩ 
về tương lai mình không biết sẽ ra sao. Không lâu nữa mỗi người chúng tôi sẽ phải tự đi trên con 
đường mà mình chọn nên điều cần làm là chuẩn bị thật kỹ hành trang kiến thức để có thể tự tin và 
vững bước. Từng nơi đi qua đều giúp chúng tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm thực tế và để lại 
kỷ niệm khó quên.

Chuyến đi thực tế kết thúc cũng là lúc mỗi người sẽ nghĩ kĩ hơn về tương lai trên một con đường 
mới. Cám ơn quý thầy cô đã giúp chúng em có một môn học thật ý nghĩa, kết thúc một thời gắn 
bó với lớp Quản lý Công nghiệp; giúp chúng em chuẩn bị hành trang cho một hành trình dài hơn ở 
cuộc đời lớn. Chúc từng cá nhân của lớp Quản lý Công nghiệp, Khóa 38 gặt hái được nhiều thành 
công trong tương lai.

Chuyến đi thực tế của lớp Quản lý Công nghiệp, Khóa 38.
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