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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

CHIẾN SĨ TÌNH NGUYỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
 CHIA TAY MÙA HÈ XANH 2014

Ngày 17/8/2014, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Lễ tổng kết chiến 
dịch Thanh niên tình nguyện hè 2014. Đến dự Lễ có đồng chí Lương Hiển Đạt, Phó Chủ tịch Hội 
sinh viên Thành phố Cần Thơ. Về phía Trường ĐHCT có GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu 
trưởng; PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trong 
trường và hơn 1.000 sinh viên-chiến sĩ tình nguyện hè.

Sau 02 tháng hoạt động tích cực, chiến 
dịch Mùa hè xanh 2014 của Trường đã 
kết thúc với nhiều hoạt động bổ ích đối 

với sinh viên Trường và lợi ích của cộng đồng. 
Với nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, 
các chiến sĩ tình nguyện Trường ĐHCT đã cùng 
nhau làm nên một mùa hè thật ý nghĩa.

Một trong những hoạt động thiết thực trong 
Mùa hè xanh 2014 là hoạt động tiếp sức mùa 
thi. Tiếp bước các thế hệ sinh viên đàn anh của 
Trường, với vai trò là thế hệ anh chị đi trước, 
các chiến sĩ tình nguyện đã hết lòng hỗ trợ, giúp 
đỡ các thế hệ đàn em chinh phục kỳ thi tuyển 
sinh đầy thử thách, tự tin bước vào kỳ thi cam 
go. Các chiến sĩ tiếp sức mùa thi đã hết mình 
hỗ trợ, tư vấn cho các thí sinh tại các điểm thi, 

tư vấn online, trực đường dây nóng; hướng dẫn 
và tổ chức đưa đón thí sinh đến các điểm thi, tổ 
chức dịch vụ xe ôm giá rẻ; vận động các nhà tài 
trợ hỗ trợ xe đưa rước thí sinh miễn phí trong 
thời gian các em dự thi; huy động các suất ăn 
từ thiện, miễn phí cho thí sinh; khảo sát và vận 
động các chỗ trọ giá rẻ, miễn phí,... Mọi nỗ lực 
của các chiến sĩ tình nguyện tiếp sức mùa thi 
là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh, 
giúp các em giảm bớt những nỗi lo âu trước kỳ 
thi như: điều kiện đi lại, ăn, ở,... để các em tự tin 
tham gia dự thi.

Song song với hoạt động tiếp sức mùa thi tại 
Cụm thi Thành phố Cần Thơ là hoạt động tình 
nguyện hè tại các địa phương vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL). Nhiều công trình giao 

Các chiến sĩ tình nguyện phát quang bụi rậm tại 2 huyện Thới Bình và U Minh.
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thông nông thôn đã được xây dựng, sửa chữa 
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại của 
bà con nông dân. Tiêu biểu, các chiến sĩ đã xây 
dựng 1.136 m đường bê tông nông thôn và 02 
cầu bê tông nối liền đường ngọn Xẻo Trâm với 
sự đồng hành của Công ty Holcim Việt Nam, 
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(Agribank) chi nhánh Hậu Giang; xây dựng 01 
căn nhà công vụ cho giáo viên Trường tiểu học 
Hòa An 2 do Công đoàn Trường ĐHCT phát 
động đóng góp từ đội ngũ nhà giáo, công chức, 
viên chức, người lao động của Trường.

Tại các địa phương, lực lượng thanh niên tình 
nguyện hoạt động tại Liên chi hội sinh viên của 
11 tỉnh, thành ĐBSCL đã trở về phối hợp với 
địa phương thực hiện công tác tình nguyện như 
sửa chữa, gia cố, xây mới một số tuyến đường 
giao thông nông thôn; phát quang bụi rậm, chặt 
cây che khuất tầm nhìn, đảm bảo an toàn giao 
thông nông thôn; xây cầu bê tông, bắt cầu ván, 
khai thông cống rãnh, xây dựng hành lang lộ 
giới; xây dựng, sửa chữa các công trình dân 
sinh... Các đội thanh niên tình nguyện cũng tổ 
chức các lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ 
trong chăn nuôi, trồng trọt và công nghệ thông 

tin (lắp đặt túi ủ Biogas 
cho các hộ chăn nuôi 
heo, góp phần bảo vệ 
môi trường; trồng cây 
có múi theo tiêu chuẩn 
VietGap; hỗ trợ làm 
mới các vườn rau gia 
đình; hỗ trợ thiết kế và 
chuyển giao website 
tặng Quận đoàn Bình 
Thủy,...).

Các chiến sĩ tình 
nguyện đã tiến hành 
hiệu quả những hoạt 
động chung tay xây 
dựng và bảo vệ cảnh 
quan môi trường xanh-
sạch-đẹp; tổ chức 
tuyên truyền ý thức bảo 

vệ môi trường; ý thức pháp luật, an toàn giao 
thông; ý thức giữ gìn và bảo vệ sức khỏe, phòng 
chống dịch bệnh; tổ chức hiến máu tình nguyện; 
hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ 
nguồn; hoạt động thiết thực vì sự phát triển của 
các em học sinh và trẻ em nghèo (thông qua 
việc trao tặng máy tính, tivi cho học sinh; tổ chức 
các lớp sinh hoạt hè, phổ cập tiếng Anh, Tin học 
cho học sinh, ôn tập hè cho các em thiếu nhi; 
vận động học sinh bỏ học trở lại trường; thăm 
và tặng quà cho trẻ em nghèo; tặng tập, sách 
giáo khoa cho các em trong năm học mới; tặng 
02 xe đạp cho 02 em học sinh có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn; tặng lồng đèn cho các em vui 
trung thu;...). Các chiến sĩ tình nguyện cũng thể 
hiện tinh thần “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm”, “Đi 
dân nhớ, ở dân thương”, nhiệt tình hỗ trợ bà con 
nhân dân rất nhiều việc như thu hoạch mùa vụ, 
bón phân, phun thuốc, dặm lúa, đánh lá mía... 
Các đoàn viên, thanh niên Trường cũng tổ chức 
các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể 
dục, thể thao với thanh niên và nhân dân địa 
phương.

Ngoài ra, tại các đơn vị khoa, viện trực thuộc, 
sinh viên cũng tham gia thực hiện các hoạt động 

Đội xe ôm của sinh viên Trường ĐHCT đồng hành cùng thí sinh trong kỳ thi đại học.
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tình nguyện tại chỗ như xây dựng và bảo vệ 
cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp các khu 
vực xung quanh, trồng cây xanh, khai thông 
cống rãnh; vệ sinh các phòng học; thăm viếng 
và quét dọn nghĩa trang liệt sĩ thành phố,...

Với những nỗ lực hết sức ý nghĩa này, thanh 
niên tình nguyện Trường đã nhận được những 
lời khen ngợi, tuyên dương của cộng đồng, của 
địa phương, sự thương yêu, quý mến của nhân 
dân trong vùng, mà những cuộc chia tay mùa 
hè xanh đầy bịn rịn, quyến luyến là những phần 
thưởng quý giá nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo 
Trường, PGS.TS. Trần Trung Tính đánh giá cao 
những nỗ lực cống hiến của các em sinh viên 
trong chiến dịch tình nguyện hè 2014 qua những 
việc làm thật sự rất ý nghĩa. Phó Hiệu trưởng 
tin rằng các em sinh viên đã học được nhiều 
điều bổ ích cho bản thân mình và nhận ra được 
sự gắn kết và ý nghĩa quan trọng của những 
bài học trên giảng đường và thực tế cuộc sống. 
PGS.TS. Trần Trung Tính mong muốn các em 
sinh viên chia sẻ với bạn bè những kinh nghiệm 
đã học được từ mùa hè xanh, 
cùng nhau hiểu về ý nghĩa 
của chiến dịch tình nguyện 
để góp phần chung tay xây 
dựng xã hội giàu đẹp và để 
mỗi mùa hè đến, các thế hệ 
sinh viên Trường ĐHCT lại 
cùng nhau hăng hái tham gia 
chiến dịch tình nguyện của 
tuổi trẻ Đại học Cần Thơ.

Cũng tại buổi lễ, Phó Hiệu 
trưởng đã gửi lời cảm ơn trân 
trọng của nhà trường đến 
các mạnh thường quân, nhà 
tài trợ, các đơn vị đồng hành, 
sự ủng hộ, hỗ trợ của chính 
quyền địa phương, nhân dân 
các tỉnh, thành ĐBSCL, đã 
cùng với nhà trường tổ chức 
cho các em sinh viên tham gia 

một mùa hè đầy ý nghĩa, bổ ích với những hoạt 
động rất thiết thực phục vụ lợi ích cộng đồng 
cũng như tạo điều kiện cho sinh viên được trải 
nghiệm thực tế, tăng cường ý thức trách nhiệm 
cống hiến của sinh viên cho cộng đồng và xã 
hội. Đó là một phần động lực để sinh viên phấn 
đấu học tốt, không phụ lòng mong đợi, tin yêu 
của nhân dân vùng ĐBSCL đối với thế hệ trẻ.

Thắm thoát mà những ngày hè sôi động đã 
trôi qua. Dấu chân tình nguyện “Thanh niên Đại 
học Cần Thơ” đã in đậm trên những đường quê 
thân thuộc. Những tình cảm và hình ảnh đẹp về 
sinh viên Trường ĐHCT còn động lại sâu sắc 
trong lòng người dân vùng ĐBSCL mộc mạc 
chân chất. Những giọt mồ hôi lã chã rơi trong 
những trưa hè nắng gắt hay những khi ướt sũng 
vì những cơn mưa rào mùa hạ... đâu đó như 
mới đây thôi. Những hương vị cuộc sống đầy 
ý nghĩa này đã trở thành những kỷ niệm đẹp 
tiếp thêm sức mạnh và động lực cho sinh viên 
Trường ĐHCT trở lại giảng đường học tốt và 
hứa hẹn sẽ trở về những vùng đất thân thương 
trong mùa hè tới.

Sinh viên Trường ĐHCT tham gia xây cầu tình nguyện.
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HỘI THẢO TƯ VẤN CẢI TIẾN VỀ CHUẨN ĐẦU RA

ASEAN-QAct là một hoạt động mở rộng 
của khuôn khổ Dự án hợp tác DIES 
ASEAN-QA giai đoạn 1 dành cho tất 

cả 21 trường đại học đã được đánh giá ngoài 
theo tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA. Tuy nhiên, 
Dự án chỉ chọn 06 trường để tư vấn cải tiến và 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) là một trong 
06 trường được chọn để thực hiện tư vấn cải 
tiến sau đánh giá. Vì vậy, Hội thảo “Tư vấn cải 
tiến về chuẩn đầu ra, chiến lược giảng dạy-học 
tập và phương pháp đánh giá sinh viên cho 
hai chương trình đào tạo Kỹ thuật điện-Điện tử 
và Kinh tế Nông nghiệp” đã diễn ra tại Trường 
ĐHCT từ ngày 02/6/2014 đến ngày 04/6/2014 
tại Hội trường Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh 
doanh (KT & QTKD). 

Đoàn tư vấn cho hai chương trình gồm có các 
chuyên gia châu Âu: TS. Sylvia Ruschin, TS. 
Solveig Randhahn (Trường Đại học Duisburg 
Essen, Đức) và ThS. Melinda Erdmann (Quan 
sát viên đến từ Trường Đại học Potsdam, Đức); 
và chuyên gia ASEAN, PGS.TS Tan Kay Chuan 
(Đại học Quốc gia Singapore). Tham dự Hội 
thảo còn có đại diện Ban Giám hiệu, Trung tâm 

Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí, 
Ban chủ nhiệm và các giảng viên 
thuộc Khoa Công nghệ và Khoa 
KT & QTKD.

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã 
tập trung tư vấn cho hai đơn vị về 
các nội dung liên quan đến xác 
định và điều chỉnh chuẩn đầu ra 
(kết quả học tập) ở cấp chương 
trình và học phần, giới thiệu các 
chiến lược giảng dạy và học tập, 
các phương pháp đánh giá sinh 
viên. Qua 03 ngày làm việc cùng 
với sự định hướng, gợi ý của các 
chuyên gia, Ban chủ nhiệm cũng 
như giảng viên của hai khoa đã 

có cái nhìn tổng quan hơn về các nội dung vừa 
nêu. 

Thay mặt Đoàn chuyên gia tư vấn, PGS.TS. 
Tan Kay Chuan đánh giá cao hoạt động kiểm 
định chất lượng của Trường ĐHCT, đồng thời 
mong muốn chia sẻ kinh nghiệm để giúp nhà 
trường nâng cao chất lượng chương trình đào 
tạo và từ đó nâng cao vai trò, tầm quan trọng 
của Trường trong khu vực Đông Nam Á và quốc 
tế. Nhân dịp này, lãnh đạo Khoa Công nghệ và 
Khoa KT & QTKD đã gửi lời cảm ơn sâu sắc 
đến đoàn chuyên gia tư vấn và mong muốn 
nhận được nhiều sự hỗ trợ từ phía Dự án cũng 
như tổ chức AUN trong thời gian tới.

Dựa trên những thông tin, kinh nghiệm được 
chia sẻ tại Hội thảo, Khoa KT & QTKD đã triển 
khai viết lại chuẩn đầu ra cho chương trình 
đào tạo 12 ngành học và tất cả các học phần 
trong chương trình đào tạo của Khoa ngày 9 và 
10/6/2014. Kết quả, Khoa KT & QTKD đã hoàn 
thành và gửi Trường chuẩn đầu ra cho tất cả 
các ngành đào tạo tại Khoa và chuẩn đầu ra của 
169 học phần thuộc chương trình đào tạo sẽ áp 
dụng cho khoá 40.

Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Ảnh lưu niệm tại Hội thảo.
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HỘI NGHỊ KHOA HỌC THỦY SẢN LẦN V NĂM 2014

Ngày 15/8/2014, tại Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội nghị Khoa 
học Thủy sản lần V. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lê Việt Dũng và PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, 
Phó Hiệu trưởng Trường; cùng đông đảo các đại biểu là các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh 
nghiệp ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Trong 10 năm qua, đây là lần thứ V Trường 
ĐHCT tổ chức Hội nghị Khoa học Thủy 
sản với định kỳ hai năm một lần nhằm 

tạo cơ hội để các nhà khoa học, nhà quản lý 
và doanh nghiệp cùng nhau gặp gỡ, trao đổi và 
chia sẻ các kết quả, thành tựu trong nghiên cứu 
các lĩnh vực liên quan đến thủy sản ở ĐBSCL và 
các vùng lân cận. Bên cạnh đó, Hội nghị sẽ tiến 
hành thảo luận và đề ra một số phương hướng, 
giải pháp trong các nghiên cứu tiếp theo nhằm 
phát triển ngành thủy sản bền vững.

 Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Lê Việt Dũng 
cho biết thủy sản là một trong những lĩnh vực 
mũi nhọn đóng góp rất lớn cho sự phát triển của 
vùng ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung. 
Tuy nhiên, sự phát triển nào cũng có hai mặt 
của nó, trong thời gian qua thì ngành thủy sản 
cũng phải đối mặt với nhiều thách thức như biến 
đổi khí hậu, các dịch bệnh phát sinh ngày càng 
nhiều tác động trực tiếp và gián tiếp đến môi 

trường... Khoa Thủy sản-Trường ĐHCT đã có 
nhiều thành tựu nổi bật về nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ, trở thành đơn vị đi 
đầu về thủy sản và nghề cá ở ĐBSCL. Vì vậy, 
chia sẻ và trao đổi thông tin khoa học giữa khoa 
với các viện, trường, doanh nghiệp, nhà quản 
lý, nhà khoa học trong lĩnh vực này là vô cùng 
cần thiết. Thông qua Hội nghị, Phó hiệu trưởng 
hy vọng rằng các nhà doanh nghiệp sẽ tiếp tục 
đồng hành, hỗ trợ nhà trường trong nghiên cứu 
và Hội thảo sẽ tìm ra những giải pháp để giải 
quyết những vấn đề khó khăn hiện tại, đồng thời 
đưa ra nhiều nghiên cứu thiết thực hơn trong 
tương lai.

 Tham dự Hội thảo, các đại biểu được nghe 
báo cáo về một số công trình nghiên cứu nổi 
bật, sau đó cùng nhau thảo luận trao đổi ý kiến, 
đề xuất phương hướng hợp tác nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ trong thời 
gian tới.

Toàn cảnh Hội nghị Khoa học Thủy sản lần V.
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HỘI THẢO CÔNG NGHỆ SINH HỌC: 
HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO TƯƠNG LAI

Ngày 18/8/2014, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp với Đại Sứ quán Hoa Kỳ, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội thảo Hướng phát triển cho tương lai lần 
thứ VII: “Vai trò của Công nghệ sinh học đối với giảm lượng khí thải, thích ứng biến đổi khí hậu và 
tăng thịnh vượng cho nông dân”. 

Đến dự Hội thảo có các viên 
chức, tham tán, tùy viên của 
Đại Sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội 

và Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố 
Hồ Chí Minh; PGS.TS. Mai Văn Trịnh, 
Phó Viện trưởng, Viện Môi trường Nông 
nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp 
Việt Nam; TS. Phạm Văn Dư, Phó Cục 
trưởng Cục Trồng trọt, Bộ NN&PTNT; 
các báo cáo viên, nhà khoa học, doanh 
nghiệp và đại biểu đến từ các viện, 
trường, sở ban ngành của vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

 Hội thảo là dịp chia sẻ các thông tin 
về những giải pháp khoa học công nghệ, đặc 
biệt là hoạt động đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng 
công nghệ sinh học đối với sự phát triển hiệu 
quả, bền vững của ngành nông nghiệp, giúp 
hạn chế phát thải khí nhà kính trong trồng trọt, 
thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời giúp 
nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và ổn 
định sinh kế cho nông dân. 

Đặc biệt, Hội thảo vinh dự đón tiếp TS. 
Leonardo A. Gonzales-nhà kinh tế nông nghiệp 
hàng đầu của Philippines, chuyên phân tích 
kinh nghiệm thương mại hóa cây ngô biến đổi 
gien của Philippines trong hơn thập niên qua với 
khoảng 180 bài báo khoa học đã được đăng trên 
các tạp chí quốc tế. Với vai trò là báo cáo viên 
chính trong Hội thảo, TS. Leonardo A. Gonzales 
đã chia sẻ thông tin về tác động vi mô và vĩ mô 
của sự thay đổi công nghệ đến sự phát triển 
ngành nông nghiệp Phillipines, về kinh nghiệm 
trồng ngô biến đổi gen BT ở Philippines.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời 
cảm ơn trân trọng đến Đại Sứ quán Hoa Kỳ và 
Bộ NN&PTNT đã hỗ trợ nhà trường đăng cai tổ 
chức Hội thảo. Đây là lần thứ ba Trường ĐHCT 
phối hợp tổ chức. Hội thảo đã góp phần kết 
nối các nhà khoa học trong nước và quốc tế 
cũng như chia sẻ, cập nhật kiến thức về những 
thành tựu khoa học tiên tiến, qua đó nâng cao 
năng lực, chất lượng nghiên cứu khoa học và 
hiệu quả công tác đào tạo, giúp nhà trường 
thực hiện tốt sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực, 
nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao 
công nghệ cho vùng. Hiệu trưởng cũng bày tỏ: 
“Chúng tôi hy vọng rằng qua các buổi hội thảo 
như hôm nay, mối quan hệ giữa các viện, trường 
và các địa phương ở ĐBSCL với các nhà khoa 
học trong lĩnh vực công nghệ sinh học trên thế 
giới sẽ thêm thắt chặt, góp phần phát triển nông 
nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL 
nói riêng và Việt Nam nói chung...”.

Ông Michael Ward, Tùy viên phụ trách Phát triển Nông nghiệp, Đại 
sứ quán Hoa Kỳ phát biểu khai mạc Hội thảo.



7BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐỒNG CHÍ PHẠM GIA TÚC,
 PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY CẦN THƠ

Ngày 05/8/2014, tại Hội trường Ban Giám hiệu, Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) đã có buổi làm việc với Đ/c Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy và đoàn công tác 
Thành ủy Cần Thơ. Tiếp đoàn có PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; 
PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy-Hiệu trưởng; PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó 
Hiệu trưởng; Đ/c Lê Phi Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy; cùng đại diện các ban xây dựng Đảng và Văn 
phòng Đảng ủy.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường 
vụ Đảng ủy và Ban Giám hiệu, Đ/c Trần 
Thị Thanh Hiền đã báo cáo về tình hình 

hoạt động, cơ cấu tổ chức và nguồn lực cán bộ 
của nhà trường; chương trình đào tạo và quy 
mô sinh viên, học viên sau đại học; tình hình tổ 
chức Đảng và đảng viên; vai trò của cấp ủy đảng 
và phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng 
trong Trường; những thuận lợi và khó khăn của 
nhà trường hiện nay; mục tiêu và nhiệm vụ của 
Trường trong thời gian tới…

Với phương thức lãnh đạo dân chủ, phát huy 
sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, 
linh hoạt và kịp thời, Đảng ủy và Ban Giám hiệu 
Trường ĐHCT đã nhận được sự đồng thuận 
cao trong toàn thể công chức, viên chức; bảo 

đảm sự lãnh đạo 
của Đảng ủy trong 
các hoạt động của 
Trường, đồng thời 
phát huy tốt vai trò 
của Hiệu trưởng và 
các thành viên trong 
Ban Giám hiệu cũng 
như vai trò của các tổ 
chức đoàn thể. Công 
tác xây dựng và củng 
cố hệ thống chính trị 
trong Trường là một 
trong những nhiệm 
vụ trọng tâm, được 
Đảng ủy và Ban 
Giám hiệu thường 

xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh ngày càng 
hoàn thiện hơn. Công tác phát triển Đảng những 
năm gần đây luôn vượt chỉ tiêu được giao, tình 
hình chính trị tư tưởng và an ninh trật tư trong 
nhà trường luôn ổn định.

Trong những năm qua, Trường ĐHCT luôn 
nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự hỗ trợ của các tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là sự chỉ đạo 
trực tiếp và kịp thời của Thành ủy Cần Thơ. Đặc 
biệt, thông qua các chương trình ký kết hợp tác 
toàn diện trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu 
khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ 
(CGCN) phục vụ sự phát triển của địa phương, 
đã giúp Trường phát triển ổn định, bền vững và 
thực hiện ngày càng hiệu quả nhiệm vụ chính trị 

Đ/c Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo về công tác 
Đảng của Trường ĐHCT với đoàn công tác Thành ủy Cần Thơ.
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của Trường. Bên cạnh những thuận lợi, Đảng 
ủy và Ban Giám hiệu Trường cũng trình bày một 
số khó khăn và đề xuất với Thành phố Cần Thơ 
hỗ trợ như xin cấp đất để xây dựng các khu 
thực nghiệm cho sinh viên thực tập và NCKH...

 Trao đổi tại buổi làm việc, các thành viên của 
Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả và 
thành tựu của nhà trường đạt được trong thời 
gian qua như: Tình hình chính trị tư tưởng trong 
cán bộ viên chức và sinh viên được duy trì ổn 
định, làm tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác 
xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và phát triển đảng 
viên, quan tâm chỉ đạo các hoạt động của các tổ 
chức đoàn thể, Đảng bộ đã cơ bản hoàn thành 
các chỉ tiêu của năm 2014… Trường ĐHCT có 
tính tự lực rất cao, nhất là lĩnh vực hợp tác quốc 
tế, nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao; lãnh đạo nhà trường đã tin 
học hóa trong tất cả các khâu quản lý, xây dựng 
các quy trình, minh bạch và công khai các thủ 
tục hành chính… Trong thời gian tới, Đảng ủy 
trường cần tập trung rà soát, điều chỉnh quy 
hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp giai đoạn 2014-
2015 và giai đoạn 2015-2020; rà soát và đôn 
đốc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ 
nhiệm kỳ 2010-2015; 
chuẩn bị tổ chức Đại 
hội Đảng các cấp 
nhiệm kỳ 2015-2020.

Lần đầu tiên đến làm 
việc tại Trường ĐHCT, 
Đ/c Phạm Gia Túc 
bày tỏ sự vui mừng 
trước những thành 
tựu mà nhà trường đã 
đạt được, vị thế và uy 
tín của Trường ngày 
càng được nâng cao 
không chỉ trong nước 
mà còn vươn lên tầm 
quốc tế. Đồng chí 
cũng bày tỏ sự ủng 
hộ và sẵn sàng hỗ trợ 

nhà trường giải quyết những khó khăn có liên 
quan để hoạt động của Trường ngày càng hiệu 
quả, đặc biệt là góp phần nâng cao chất lượng 
đào tạo, NCKH và CGCN phục vụ cho sự phát 
triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói 
chung và Thành phố Cần Thơ nói riêng trong 
chương trình hợp tác toàn diện giữa Thành phố 
Cần Thơ và Trường ĐHCT.  Trong thời gian tới, 
Đảng ủy cần tập trung làm tốt công tác chính trị 
tư tưởng, nhất là trong sinh viên; nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác nhân 
sự, nhất là nhân sự bí thư cấp ủy, chuẩn bị và tổ 
chức đại hội các cấp; tăng cường công tác kiểm 
tra, giám sát; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ 
Chính trị "về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; làm 
tốt công tác tuyển sinh đầu vào, nâng cao chất 
lượng đào tạo, đáp ứng nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho nhu cầu xã hội; đẩy mạnh hợp 
tác quốc tế… Đồng chí cũng nhấn mạnh việc 
chỉ đạo công tác phối hợp giữa các đơn vị chức 
năng của Trường và các sở, ngành có liên quan 
để triển khai hiệu quả chương tình hợp tác toàn 
diện giữa Trường ĐHCT và Thành phố Cần Thơ 
trong thời gian tới.

Đ/C Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy  Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc.
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HỌP MẶT CÔNG CHỨC, 
VIÊN CHỨC ĐẦU NĂM HỌC MỚI 2014-2015

Sáng ngày 01/8/2014, Đảng ủy, Ban Giám 
hiệu Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 
đã tổ chức họp mặt toàn thể công chức, 

viên chức (CCVC), người lao động của Trường 
tại Hội trường Lớn.

Tại buổi họp mặt, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo về tình hình 
và kết quả hoạt động của Trường trong năm học 
vừa qua và tóm tắt kế hoạch nhiệm vụ công tác 
năm học mới 2014-2015. Trong báo cáo này, 
Hiệu trưởng đã nhấn mạnh những thành tựu nổi 
bật về mọi mặt công tác mà tập thể nhà trường 
đã gặt hái được trong năm học 2013-2014. 

Trong đó, công tác đào tạo theo học chế tín 
chỉ đã từng bước hoàn thiện, chất lượng đào 
tạo ngày càng được nâng cao, thể hiện sự linh 
hoạt, phát huy tính năng động, sáng tạo trong 
hoạt động dạy, học tập và nghiên cứu của CCVC 
giảng viên và sinh viên (SV) của Trường. Đặc 
biệt, Trường đã xây dựng chương trình đào tạo 
(CTĐT) mới áp dụng cho khóa 40 bắt đầu năm 

học 2014-2015. CTĐT này gắn 
liền với những chuẩn kiến thức, kỹ 
năng cần thiết, đáp ứng nhu cầu 
lao động của xã hội và hội nhập 
quốc tế. Hiện nay, Trường có 90 
ngành, chuyên ngành bậc đại 
học, cao đẳng; 32 chuyên ngành 
Thạc sĩ và 13 chuyên ngành Tiến 
sĩ. Tổng số SV hiện có là 45.488 
bậc đại học và cao đẳng, trong đó 
có 23.111 SV chính quy, 3.711 học 
viên sau đại học (trong đó có 254 
nghiên cứu sinh). Trường đã triển 
khai tự đánh giá 14 chương trình, 
đánh giá ngoài 02 CTĐT theo tiêu 
chuẩn AUN và xúc tiến tự triển 
khai đánh giá chất lượng theo tiêu 

chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường đã 
có 01 CTĐT cử nhân Kinh tế Nông nghiệp được 
công nhận đạt chuẩn AUN-QA.

Về công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) và 
chuyển giao công nghệ, Trường đã triển khai 
và hoàn thành số lượng lớn đề tài nghiên cứu 
khoa học cấp Nhà nước, Bộ và tương đương 
và cấp trường có giá trị kinh tế - xã hội và thực 
tiễn cao (có 215 đề tài, trong đó có 01 đề tài cấp 
Nhà nước, 31 đề tài cấp Bộ và tương đương). 
Trong năm 2013 và 06 tháng đầu năm 2014, 
Trường có 646 bài báo được đăng, trong đó có 
84 bài được đăng ở nước ngoài. Trường ĐHCT 
đã và đang triển khai tốt các chương trình, dự 
án và các hoạt động hợp tác quốc tế. Năm học 
2013-2014, Trường đã ký kết 25 bảng ghi nhớ 
hợp tác, nâng tổng số đối tác quốc tế ký kết 
bảng ghi nhớ hợp tác còn hiệu lực với Trường 
là 107; tiếp 318 Đoàn với 1.149 lượt khách quốc 
tế đến làm việc; tiếp tục triển khai các dự án hợp 
tác với các nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi 
chính phủ nước ngoài như: Dự án CLUES (Úc), 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng trình bày báo cáo của Đảng ủy - 
Ban Giám hiệu về tình hình và kết quả hoạt động của nhà trường trong 
năm học vừa qua và tóm tắt kế hoạch nhiệm vụ công tác năm học mới 
2014-2015.
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VLIR (Bỉ), CSIRO (Úc), iAQUA (Đan Mạch), 
SEAT (Vương Quốc Anh), JIRCAS- Giai đoạn 
2 (Nhật Bản), Công ty Sumitomo, Yanmar...; 
tiếp nhận thêm và tiếp tục triển khai 29 dự án 
hợp tác quốc tế với các đối tác ở 09 quốc gia 
với tổng kinh phí của các dự án khoảng 108 tỷ 
đồng. Bên cạnh đó, Trường cũng hoàn thành và 
trình các cơ quan có thẩm quyền Đề 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”.

Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng và bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ viên chức của Trường 
luôn được củng cố và hoàn thiện. Việc nâng 
cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 
cho CCVC luôn được chú trọng. Đội ngũ CCVC 
thường xuyên được bồi dưỡng chuyên môn, 
lý luận, chính trị, nghiệp vụ theo quy định tiêu 
chuẩn nghiệp vụ hiện hành. Đặc biệt, Trường 
đã hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung Quy 
hoạch tổng thể Trường ĐHCT trọng điểm đến 
năm 2020. Đội ngũ CCVC của Trường hiện có 
2.068 CCVC. Trong năm học qua, Trường đã 
bổ nhiệm chức danh Giáo sư cho 02 nhà giáo 
và chức danh Phó Giáo sư cho 16 nhà giáo. Đội 
ngũ giảng viên hiện có của Trường là 1.192 GV, 
trong đó có 07 Giáo sư, 79 Phó Giáo sư, 272 
giảng viên có trình độ Tiến sĩ, 194 giảng viên 
chính; có 927/1.192 giảng viên có trình độ sau 
đại học, đạt tỷ lệ 77,76%. 

Trong năm học mới, tập thể 
CCVC Trường ĐHCT sẽ tiếp tục 
thực hiện các hoạt động nhằm 
duy trì và tăng cường nâng cao 
chất lượng đào tạo, NCKH và 
chuyển giao công nghệ; thực 
hiện đúng quy định, quy chế về 
công tác đào tạo, thực hiện tốt 
các chủ trương, chính sách, nghị 
quyết của Đảng và Nhà nước; 
tạo điều kiện nâng cao đời sống 
CCVC và điều kiện thuận lợi 
nhất cho việc học tập, sinh hoạt 
và vui chơi cho các em sinh viên. 

Khởi đầu năm học mới, Hiệu trưởng đã động 
viên toàn thể CCVC của Trường ra sức phấn 
đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, không ngừng 
đưa Trường ĐHCT ngày một phát triển: “Để 
hoàn thành tốt những nhiệm vụ trên, tôi kêu 
gọi các đơn vị, tổ chức đoàn thể, toàn thể công 
chức, viên chức Trường tiếp tục truyền thống 
đoàn kết và hợp tác, cố gắng vượt mọi khó 
khăn, chủ động và sáng tạo, nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, làm việc có hiệu quả, đạt năng suất 
cao và cùng nhau cam kết hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ năm học. 

Nhân dịp này, đại diện Ban Chấp hành Công 
đoàn và Đoàn Thanh niên Trường cũng tiến 
hành báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn 
và Đoàn Thanh niên trong năm học 2013-2014 
và chương trình hành động trong năm học mới. 
Trong đó, Công đoàn Trường sẽ tập trung vào 
các hoạt động hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt 
động đào tạo; góp phần nâng cao đời sống 
CCVC; thực hiện nghị quyết của Công đoàn 
cấp trên về đổi mới, nâng cao chất lượng đào 
tạo; thực hiện các hoạt động xã hội, từ thiện của 
Trường. Đoàn Thanh niên Trường sẽ nỗ lực hỗ 
trợ sinh viên thực hiện các hoạt động học tập và 
rèn luyện, đặc biệt là bồi dưỡng những kỹ năng 
cần thiết để sinh viên hội nhập quốc tế với tinh 
thần sẵn sàng hội nhập Cộng đồng ASEAN vào 
năm 2015. 

CCVC dự buổi họp mặt đầu năm học mới 2014-2015 tại Hội trường Lớn.
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HỘI NGHỊ ĐẢNG ỦY MỞ RỘNG 
SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ 2 VÀ 

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 12/8/2014, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội nghị 
Đảng ủy mở rộng nhằm sơ kết công tác Quý 2 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014, đồng 
thời triển khai một số công tác theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XI. Đến dự Hội nghị có Đ/c Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Thành ủy Cần Thơ. Về phía Đảng bộ trường 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; các đồng 
chí là thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Trường, báo cáo viên của Đảng 
ủy và đại diện các tổ chức đoàn thể cấp Trường.

Thay mặt Đảng ủy, Đ/c Trần Thị Thanh 
Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng 
đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ Quý 2 và triển khai Chương trình công 
tác 6 tháng cuối năm 2014. Báo cáo đã nêu bật 
những kết quả đã đạt được trong thời gian qua 
về mặt lãnh đạo công tác chuyên môn, công tác 
tổ chức xây dựng Đảng. Trong đó, Ban Thường 
vụ Đảng ủy nhấn mạnh chỉ đạo các hoạt động 
nhằm tăng cường chất lượng giảng dạy, học tập 
của cán bộ và sinh viên, chất lượng nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ cũng như 
các hoạt động khác nhằm đảm bảo sự phát triển 
ổn định và bền vững của Trường.

Về Chương trình Công tác 6 tháng cuối năm 
2014, Ban Thường vụ đề nghị các đơn vị tiếp 
tục duy trì tốt tình hình an ninh chính trị trong 
Trường, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đảng bộ 
cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015-2018 và 
chuẩn bị tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 
2015-2020 vào đầu năm 2015; làm tốt công tác 
tiếp nhận sinh viên khóa 40, tổ chức tuyển sinh 
sau đại học đợt 2, tổ chức hội nghị đánh giá 
chất lượng đào tạo sau đại học, hội nghị đào 
tạo từ xa, hội nghị tổng kết hoạt động đảm bảo 
chất lượng năm 2014; chuẩn bị tốt cho công 
tác đánh giá ngoài theo AUN chương trình đào 
tạo tiên tiến ngành Nuôi trồng thủy sản và Công 
nghệ sinh học. Trong công tác nghiên cứu khoa 

học và hợp tác quốc tế, cần có giải pháp nâng 
cao hơn nữa chất lượng thẩm định bài báo khoa 
học, thực hiện đánh giá chất lượng báo cáo 
seminar ở các đơn vị, tập trung xây dựng Dự 
án Xây dựng Trường ĐHCT xuất sắc bằng vốn 
ODA của Chính phủ Nhật Bản… 

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Đ/c Lê Phi Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy 
đã triển khai một số công tác theo Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XI, nhất là Quy chế bầu cử trong 
Đảng ban hành theo Quyết định số 224-QĐ/TW 
của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị số 36-
CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị “về đại 
hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng”.

Đ/c Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng báo 
cáo tại Hội nghị.
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Tăng Thị Huyền Trân 
UVBCH Đoàn Khoa Công nghệ

TỰ HÀO CHIẾN SĨ TÌNH NGUYỆN HÈ

Mỗi độ hè về, bất kể ngày nắng oi bức, 
những cơn mưa hè dồn dập… từng 
đoàn chiến sĩ tình nguyện lại cùng nhau 

về những vùng quê nghèo, gặp nhiều khó khăn 
của đất nước. Với mong muốn đem sức trẻ giúp 
đỡ cộng đồng, “Mùa hè xanh” không đơn giản 
chỉ là hoạt động thường niên của sinh viên mà 
còn là một đóng góp quý báu của thế hệ trẻ cho 
xã hội. 

Đối với sinh viên Trường Đại học Cần Thơ nói 
riêng và cả nước nói chung, ý nghĩa của phong 
trào này luôn thiết thực về mặt nhân sinh, xã 
hội, đồng thời là một hoạt động tiếp xúc thực 
tế của sinh viên. Tham gia cuộc hành trình tình 
nguyện, hành trang của các chiến sĩ là một bầu 
nhiệt huyết của tuổi trẻ, đi và làm việc như hành 
khúc “thanh niên tình nguyện Đại học Cần Thơ 
vào mùa hè xanh, ước mơ miền quê đổi mới”. 
Tất cả cùng chung 
một ước muốn góp 
chút sức trẻ dựng 
xây quê hương đất 
nước theo lời dạy 
của Bác. 

 Đến những vùng 
quê thiếu thốn cơ sở 
vật chất, những vùng 
quê mà việc đi lại 
cũng gặp khó khăn 
chúng em mới nhận 
ra cuộc sống của 
bản thân mình đầy 
đủ và sung sướng 
nhường nào. Trải 
qua gần một tháng 
cùng ăn, cùng ở, 
cùng làm với người 
dân, dù nắng đó, 
mưa đó và đôi khi 

có cả máu trên công trường vẫn không thể làm 
lung lay sức trẻ và nụ cười tình nguyện của các 
chiến sĩ, vì chúng em biết rằng mình đang làm 
một việc vô cùng ý nghĩa và đáng tự hào. Hai 
mươi bảy ngày, khoảng thời gian đó đã đủ để 
chúng em hiểu giá trị của hai chữ “tình nguyện”, 
được học hỏi và hiểu biết rất nhiều về tình đồng 
đội, tinh thần đoàn kết, sự sẻ chia... cảm nhận 
được sự ấm áp tình quê qua những trái mít nứt 
thơm lừng, những nải chuối già của bà con miền 
quê dành tặng các chiến sĩ tình nguyện.

 Tại khu Hòa An của Trường Đại học Cần 
Thơ, các chiến sĩ tình nguyện Khoa Công nghệ 
đang cố gắng hoàn thành 02 nhà công vụ tại 
trường Tiểu học An Hòa 3 và 02 cây cầu tại 
ấp Xẻo Trâm, xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, 
tỉnh Hậu Giang, giúp cho bà con sinh hoạt đi lại 
thuận tiện hơn. 

Xây dựng tuyến đường dài 1,1 km cho bà con ấp Xẻo Trâm.
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 Lê Thị Ngọc Hân 
UVBTV Đoàn khoa Công nghệ

TẾT TRUNG THU-TẾT SẺ CHIA

Cứ mỗi độ tháng 8 về, với những cơn mưa 
như trút, chúng ta lại chia tay mùa hạ, 
đón thu, đón mùa tựu trường.

Náo nức cắp trên vai bộ sách vở mới, chúng 
ta được gặp lại bạn bè và những khung trời kiến 
thức lạ nơi giảng đường thân thương. Đâu đó 
trên đường đến trường, các tiệm bánh mọc lên 
ngày càng nhiều mới chợt nhận ra ngày Tết 
Trung Thu sắp đến, sắp được nhìn ngắm Chú 
Cuội-Chị Hằng, được rước đèn, được phá cỗ 
với những chiếc bánh in, bánh pía,.. được quay 
quần bên gia đình nhân ngày hội trăng rằm đặc 

biệt của năm.

Những thú vui ấy dường như quen thuộc đối 
với những em thiếu nhi may mắn có ba có mẹ, 
may mắn được sinh ra trong một gia đình khá 
giả, được đi học và được yêu thương, che chở. 
Nhưng ở đâu đó trong xã hội vẫn còn những em 
nhỏ mồ coi, có hoàn cảnh khó khăn, phải buôn 
ba kiếm sống khi tuổi đời còn rất nhỏ... thì Tết 
Trung Thu là một thứ rất xa xỉ đối với em. Nhiều 
lúc em lại không muốn có Tết Trung Thu diễn ra. 
Vì những khi đó, các em lại thấy thật tủi thân khi 
bạn bè cùng trang lứa ai cũng cầm trên tay chiếc 

Song song với việc làm tình nguyện tại đây thì 
các bạn sinh viên còn có cơ hội trau dồi kiến thức 
chuyên ngành. Được biết, hè tình nguyện lần 
này cũng là môn thực tập lấy điểm trên lớp của 
các bạn sinh viên ngành Xây dựng cầu đường, 
khóa 37. Đồng hành với khoa Công nghệ tại khu 
Hòa An còn có các chiến sĩ của Khoa Phát triển 
Nông thôn và Khoa Môi trường đang cố gắng 
hoàn thành nhiệm vụ hoàn thiện tuyến đường 
dài 1,1 km cho bà con ấp Xẻo Trâm.

Kết thúc chiến dịch “Mùa hè xanh” đọng lại 
trong mỗi chiến sĩ tình nguyện là những kỉ niệm 
khó quên và niềm tự hào khi đã góp phần xây 
dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Làm sao 
quên được những bữa cơm đồng đội, bát mì cứu 
đói giữa khuya ăn vội để ngủ sớm, nhắc nhau 
mai thức sớm đi làm, những ngày nắng ngày 
mưa chạy ra công trình cố gắng hoàn thành cho 
xong nhiệm vụ, những buổi sinh hoạt cả đội... đó 
là những tháng ngày cực nhọc nhưng đầy niềm 

vui và hạnh phúc. Và còn 
gì vui hơn khi bà con ở nơi 
đây sẽ nhớ tới những dấu 
chân tình nguyện, những 
nụ cười quên đi mệt mỏi và 
sự nhiệt tình của sinh viên 
Trường Đại học Cần Thơ.

Sinh viên Trường Đại 
học Cần Thơ-những chiến 
sĩ tình nguyện luôn tự hào 
về những đóng góp trong 
chiến dịch “Mùa hè xanh” 
và sẽ cùng nhau chung tay 
góp sức làm đẹp cho đời 
bằng sức trẻ và lòng nhiệt 
huyết.Sinh viên Khoa Công nghệ xây nhà công vụ tại Trường tiểu học An Hòa 3.
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GÓC SINH VIÊN

lồng đèn ông sao, cá chép… có chiếc còn phát 
lên tiếng nhạc nghe thật hay. Còn em thì sao? 
Em không dám xin ba mẹ tiền để mua cho mình 
một chiếc lồng đèn giấy, vì em biết mẹ lo cho 
mình được cái ăn đã là khó khăn lắm rồi. Cơm 
không đủ no, lấy đâu ra tiền mua bánh trung thu, 
bánh pía… Trung thu, em chỉ dám đứng từ xa 
nhìn các bạn rước đèn, nhìn các bạn vui đùa rồi 
thỉnh thoảng lại nở một nụ cười buồn. Trung thu 
chỉ làm em cảm thấy mình lẻ loi hơn, mặc cảm 
hơn mà thôi. Em chỉ ước sao, có một mùa trung 
thu bình thường như các bạn mình, nhưng điều 
đó chỉ có thể xảy ra trong mơ…

Với những người sống trong điều kiện khá 
thuận lợi như chúng ta, những giấc mơ đôi khi 
thật cao vời, thật xa hoa, còn đối với các em 
nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giấc mơ của em 
chỉ là một nụ cười thật sự, cười vì thấy mình 
được cầm trên tay một chiếc lồng đèn, được 
hòa mình vào bạn bè xung quanh, được ăn 
bánh trung thu, bánh pía, bánh in... được hưởng 
niềm vui nhỏ nhoi mà mình đáng nhận được ở 
độ tuổi này.

Chung tay góp sức vì cộng đồng, vì đàn em 
thân yêu, bên cạnh nhằm góp phần thực hiện 
những ước mơ nhỏ nhoi của các em nhỏ ở 

vùng sâu vùng xa, 
những em có hoàn 
cảnh gia đình khó 
khăn, tập thể Đoàn 
Khoa Công nghệ 
ra sức vận động 
quyên góp cả về 
vật chất lẫn tinh 
thần, huy động lực 
lượng làm khoảng 
300 chiếc lồng đèn 
ông sao. Vận động 
từ các chi đoàn 
trực thuộc Khoa 
trích một phần tiền 
ăn sáng để hỗ trợ 
các phần quà bánh 
cho các em, đồng 

thời tìm kiếm nhà tài trợ để giúp các em nhỏ có 
một mùa trung thu trọn vẹn. Tổng kinh phí dự 
kiến khoảng 30 triệu đồng. 

Kết hợp với phường Ba Láng, quận Cái 
Răng và xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, Đoàn 
khoa Công nghệ đã cử các bạn sinh viên đến 
tận nơi đốn tre và vận chuyển về khoa. Vào 
các buổi chiều, từ 16h30 đến 18h30, đông đảo 
các bạn sinh viên trong và ngoài khoa cùng tập 
trung tại sảnh, bạn thì chuốt tre, bạn thì dán 
giấy kiếng,… những công việc tuy đơn giản và 
nhỏ nhoi, nhưng ý nghĩa của nó thì không nhỏ 
tí nào. Những bàn tay khéo léo ấy sẽ tạo nên 
300 chiếc lồng đèn ông sao gửi tặng đến các 
em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại hai địa 
phương trên vào ngày 04 và 06/9/2014. Chỉ cần 
nghĩ tới những nụ cười trẻ thơ trong sáng của 
các em khi cầm trên tay chiếc lồng đèn, các bạn 
sinh viên đều hăng say làm việc mà quên cả 
thời gian.

Tết Trung Thu của Đoàn Khoa Công nghệ là 
thế, còn bạn thì sao? Nếu có thời gian hãy tham 
gia cùng chúng tôi để cùng chung tay tạo nên 
những chiếc lồng đèn ý nghĩa vì một “Tết Trung 
Thu-Tết sẻ chia”.

Sinh viên Khoa Công nghệ làm 300 chiếc lồng đèn để gửi tặng các em thiếu nhi có hoàn 
cảnh khó khăn.
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KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP 
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Ngày 23/8/2014, Khoa Công nghệ Thông 
tin và Truyền thông (CNTT&TT)-Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã long trọng tổ 

chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa (1994-
2014). Buổi lễ vinh dự đón tiếp quý đại biểu đại 
diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành các tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); đại diện 
các doanh nghiệp; quý Thầy, Cô nguyên là cán 
bộ lãnh đạo Khoa CNTT&TT và cựu sinh viên 
của Khoa. Về phía Trường ĐHCT có Ban Giám 
hiệu; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng ban, 
trung tâm; giảng viên, viên chức (GVVC) và sinh 
viên (SV) của Khoa CNTT&TT.

Năm 1994, Khoa Công nghệ Thông tin của 
Trường được thành lập trên cơ sở của Trung 
tâm Điện tử-Tin học với hai bộ môn là Hệ thống 
Tin học và Viễn thông. Cơ sở vật chất ban đầu 
của Khoa còn rất hạn chế, gồm 530 m2 nhà làm 
việc và phòng thí nghiệm, 42 m2 xưởng sửa 
chữa điện tử, 10 máy vi tính dòng 286 và 386 
cùng một số thiết bị thí nghiệm điện tử cũ có từ 
trước năm 1975. Khoa có khoảng 40 GVVC (02 

Tiến sĩ và 07 Thạc sĩ) và 
420 SV. 

Được sự chỉ đạo của 
Đảng ủy và Ban Giám 
hiệu của Trường là nỗ lực 
hoạt động để cung cấp 
nguồn nhân lực có chất 
lượng trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin, phục vụ 
cho sự phát triển của vùng 
ĐBSCL, Khoa CNTT&TT 
đã xây dựng thêm các 
phòng thí nghiệm, trong 
đó các phòng thí nghiệm 
ngành Điện tử, đa phần 
là thiết bị tự tạo; tuyển và 
đào tạo GVVC, củng cố 
bộ máy của Khoa. Nhờ 

đó, số phòng thí nghiệm tăng lên với nhiều thiết 
bị mới, hiện đại hơn. Có nhiều GVVC được cử 
đi học sau đại học ở nước ngoài. Thư viện, giáo 
trình, tài liệu tham khảo cũng được quan tâm 
đầu tư đáng kể. Các ngành đào tạo mới cũng 
được triển khai phục vụ nhu cầu của xã hội. Để 
thể hiện hết vai trò hoạt động của Khoa trong giai 
đoạn mới, ngày 20/01/2006, Khoa Công nghệ 
Thông tin được đổi tên thành Khoa CNTT&TT.

Hiện nay, Khoa có khoảng 2.450 SV bậc đại 
học (1.782 SV và khoảng 650 SV khóa mới) và 
84 học viên bậc Thạc sĩ. Tổng số GVVC là 109; 
gồm 62 giảng viên trong đó có 02 Phó Giáo sư, 
17 Tiến sĩ, 31 Thạc sĩ. Tỷ lệ GV có trình độ sau 
đại học là 76%. Tỷ lệ GV/SV quy đổi khoảng 
1/22. Mỗi năm, Khoa có khoảng 350 SV tốt 
nghiệp bậc đại học, 30-40 học viên hoàn thành 
chương trình đào tạo và được nhận bằng Thạc 
sĩ; tỷ lệ SV đại học có việc làm ngay sau khi ra 
trường khoảng 56% (tương ứng với số SV có 
học lực khá trở lên). Khoa đang đào tạo tất cả 
05 ngành bậc đại học trong danh mục đào tạo 

PGS.TS. Trần Cao Đệ, Trưởng Khoa CNTT&TT báo cáo tại buổi lễ.

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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về tin học của Bộ Giáo dục và Đào tạo(GD&ĐT) 
gồm: Hệ thống Thông tin, Truyền thông và Mạng 
máy tính, Khoa học Máy tính, Công nghệ phần 
mềm và Công nghệ Thông tin; 01 ngành bậc 
Thạc sĩ là Hệ thống Thông tin. Khoa đang thực 
hiện đề án mở đào tạo Thạc sĩ Khoa học Máy 
tính và Tiến sĩ Hệ thống Thông tin.

Về cơ sở vật chất, Khoa đang sử dụng gần 
3.000 m2 phòng làm việc ở Khu III của Trường, 
trong đó ngoài Văn phòng Khoa, các Bộ môn và 
Thư viện Khoa có 14 phòng thí nghiệm với 501 
máy tính, 12 máy chủ, tất cả đều có nối mạng 
thông suốt và Internet. Khoa có trang thông tin 
điện tử được cập nhật thường xuyên. Hệ thống 
E-learning của Khoa phục vụ tốt cho SV. Từ 
năm 2012 đến nay, Khoa đã hỗ trợ nhà trường 
tổ chức các kỳ thi Olympic Khoa học Chính trị 
với trên 10.000 lượt SV/năm. Tất cả GV đều 
được cấp máy tính riêng với chỗ làm việc tiện 
nghi. Thư viện Khoa có hơn 4.000 đầu sách, 
trong đó có nhiều sách ngoại văn mới. Các môn 
học đều có giáo trình hoặc bài giảng.

Hiện nay, quy mô đào tạo bậc đại học của 
Khoa tương đối ổn định, tuyển mới khoảng 100 
SV/ngành/năm. Trong giai đoạn vừa qua, Khoa 

CNTT&TT luôn nỗ lực nâng cao chất lượng đào 
tạo, song hành với mở rộng quy mô đào tạo, đa 
dạng hóa các hình thức đào tạo để đáp ứng yêu 
cầu xã hội. Theo chiến lược phát triển đến năm 
2020, Khoa sẽ giữ ổn định về quy mô đào tạo 
đại học, mở rộng đào tạo sau đại học, tập trung 
vào nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu 
khoa học. Đến năm 2020, Khoa sẽ có khoảng 
80 GV, 100% có trình độ sau đại học trong đó 
45% có trình độ Tiến sĩ, tỷ lệ có chức danh Giáo 
sư, Phó Giáo sư là 20%. Bênh cạnh đó, Khoa 
tiếp tục phấn đấu đào tạo 05 ngành bậc đại học 
với quy mô SV khoảng 2.500, có 04 ngành bậc 
Thạc sĩ và 1-2 ngành bậc Tiến sĩ với quy mô 
khoảng 300 học viên. Tỷ lệ GV/SV là 18 (so với 
quy định 1/25). 

Nhân dịp này, lãnh đạo Khoa CNTT&TT 
đã bày tỏ lời cảm ơn trân trọng đến lãnh đạo 
Trường qua các thời kỳ đã quan tâm, giúp đỡ 
Khoa; bày tỏ lòng tri ân các thế hệ Thầy, Cô giáo, 
viên chức đã và đang nỗ lực cống hiến, đóng 
góp vào sự phát triển của Khoa. Lãnh đạo Khoa 
CNTT&TT cũng ghi nhận sự nỗ lực của các thế 
hệ sinh viên của Khoa và gửi lời cảm ơn trân 
trọng đến các cơ quan, doanh nghiệp, cựu sinh 

viên đã đóng góp, 
tài trợ cho chương 
trình Kỷ niệm 20 
năm thành lập 
Khoa, hỗ trợ các 
suất học bổng rất 
có ý nghĩa đối với 
các em sinh viên 
có hoàn cảnh khó 
khăn vươn lên học 
tốt, cũng như đồng 
hành cùng các em 
trong các chương 
trình tập huấn kỹ 
năng xã hội, tư 
vấn hướng nghiệp 
và tuyển dụng.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.
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HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Công tác đào tạo luôn được Khoa 
CNTT&TT quan tâm phát triển, không 
ngừng được mở rộng về quy mô và nâng 

cao về chất lượng.

Từ đầu năm học 2012-2013, khoa đã tập trung 
đẩy mạnh cải tiến chương trình đào tạo (CTĐT) 
theo hướng: nội dung hiện đại, gắn liền với thực 
tế, tăng cường kỹ năng thực hành. Khoa đã áp 
dụng khung chương trình theo hướng dẫn của 
ACM, xây dựng CTĐT mới cho K40 chỉ rõ chuẩn 
đầu ra, hệ thống các học phần để hình thành kỹ 
năng đã xác định trong chuẩn đầu ra. Ngoài ra, 
Khoa luôn đẩy mạnh hợp tác với các công ty 
hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 
công ty phần mềm chuyên nghiệp để bám sát 
yêu cầu sử dụng lao động và gửi sinh viên thực 
tập thực tế. Trong năm 2013, hai bộ môn Hệ 
thống thông tin và Khoa học máy tính của Khoa 
đã tham gia kiểm định nội bộ CTĐT theo thuẩn 
AUN.

 Nhằm mở rộng qui mô đào tạo, Khoa 
CNTT&TT tiếp tục mở các chương trình liên 
thông cho cả 04 chuyên ngành, liên kết đào tạo 

với các địa phương và đào tạo từ xa thông qua 
Trung tâm Liên kết Đào tạo của Trường; tích 
cực xúc tiến mở đào tạo Thạc sĩ ngành Khoa 
học máy tính và Tiến sĩ ngành Công nghệ thông 
tin; xây dựng các chương trình liên kết với nước 
ngoài như Đại học La Rochelle, Đại học Blaise 
Pascal (Pháp), Đại học Genetic Computer 
School (Singapore)... 

Bên cạnh đó, Khoa luôn tích cực tìm kiếm 
hợp tác quốc tế, tranh thủ các dự án trong 
trường để tăng cường nguồn học bổng đào tạo 
ngắn hạn, dài hạn cho cán bộ. Tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho cán bộ trẻ hoàn thành nhiệm 
vụ học tập nâng cao trình độ. Từ đầu năm học 
đến nay, Khoa có 05 cán bộ đi học Thạc sĩ, 02 
cán bộ học Tiến sĩ, 02 cán bộ đang chuẩn bị làm 
nghiên cứu sinh theo đề án 911... Nhìn chung, 
công tác đào tạo đội ngũ cán bộ của Khoa được 
thực hiện tốt và tiến tới đạt chuẩn về trình độ 
giảng viên trong năm 2015 theo chỉ tiêu trong 
qui hoạch phát triển Trường Đại học Cần Thơ 
đến 2020: năm 2015, cán bộ giảng dạy có trình 
độ sau đại học chiếm 80% trong đó có 25% có 
trình độ Tiến sĩ.

Tình hình tuyển sinh đại học năm 2013.
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Hệ thống thông tin
Mạng máy tính và truyền thông
Khoa học máy tính
Kỹ thuật phần mềm
Công nghệ thông tin
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HỢP TÁC QUỐC TẾ

Công tác hợp tác quốc tế của Khoa 
CNTT&TT có nhiều hoạt động tích cực 
theo mục tiêu định hướng: tranh thủ 

nguồn lực (tài chính, vật chất, chất xám) bên 
ngoài để phát triển, nâng cao chất lượng đào 
tạo, nghiên cứu khoa học và xây dựng các 
chương trình tiên tiến. 

Nhằm đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, 
Khoa đã tập trung vào phát triển các chương 
trình tiên tiến, hình thức cấp bằng đôi với đối tác 
nước ngoài (tiếng Anh, tiếng Pháp) và các đối 
tác đã đối thoại lâu dài; đẩy mạnh trao đổi giáo 
viên, sinh viên và các hoạt động đào tạo khác 
như đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, hướng 
dẫn thạc sĩ; phát triển hoạt động nhằm liên kết 
trong nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo hội 
nghị tầm quốc gia, quốc tế; chuẩn bị nhân sự 
cho kiểm định ABET, đào tạo ngắn hạn ở nước 
ngoài...

Hiện tại, Khoa CNTT&TT có 03 nghiên cứu 
sinh trong dự án DREAM; 02 nghiên cứu sinh 

tại Đại học La Rochelle Pháp; Dự án DREAM 
vẫn tiếp tục hoạt động và đang có đề xuất dự án 
mới; thu thập ý tưởng của cán bộ, giảng viên để 
chuẩn bị cho hội thảo và Dự án “Đổi mới sáng 
tạo hướng tới người thu nhập thấp”. Khoa đã 
làm việc với đối tác đến từ Hoa Kỳ xây dựng 
nhóm kiểm định ABET với nòng cốt là bộ môn 
Công nghệ phần mềm. Dự kiến chương trình 
đào tạo Công nghệ phần mềm sẽ tham gia kiểm 
định ABET.

Trong năm 2013-2014, Khoa sẽ tập trung vào 
hợp tác, liên kết với các đối tác công nghiệp, 
theo định hướng xây dựng liên kết chặt chẽ, 
bền vững và chuyên nghiệp hơn; ký kết hợp 
tác với đối tác công nghiệp để đào tạo kỹ năng 
mềm cho giáo viên, sinh viên; tổ chức seminar 
công nghệ mới; đào tạo-chuyển giao công 
nghệ; quảng bá chương trình đào tạo của khoa; 
tạo cơ hội cho đối tác tiếp xúc sinh viên để tuyển 
dụng và định hướng nghề nghiệp, tổ chức các 
sự kiện công nghệ,...

Ảnh lưu niệm giữa sinh viên Khoa và chuyên gia quốc tế.
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong 
những công tác quan trọng được Khoa 
CNTT&TT thực hiện thường xuyên qua 

việc tham dự và tổ chức các seminar, hội thảo 
khoa học trong và ngoài nước. Trong năm, 
Khoa đã thực hiện được 38 seminar và có 38 
bài báo đăng trong các kỷ yếu hội thảo trong 
nước, 22 bài đăng trên các tạp chí và kỷ yếu 
hội thảo quốc tế. Khoa đang triển khai thực hiện 
02 đề tài hợp tác quốc tế (01 trong dự án JEAI-
DREAM, 01 trong khuôn khổ của AUF), 02 đề 
tài nghiên cứu khoa học cấp Tỉnh, 01 đề tài cấp 
Bộ đã được đưa vào danh sách mời thầu thực 
hiện, 06 đề tài cấp Trường.

Năm 2011-2012, Khoa có 02 đề tài NCKH của 
sinh viên, năm 2012-2013 tiếp tục có 02 đề tài. 
Thành tích nổi bật nhất, đáng tự hào của Khoa 
là đội CTU.Optimist đã đạt giải Nhất cuộc thi 
Lập trình viên Quốc tế khu vực Châu Á và là đội 
duy nhất đại diện của Việt Nam tham dự vòng 
chung kết toàn cầu ở Saint- Peterburg (Nga) 
vào tháng 6 năm 2013. Trong cuộc thi Olympic 
Tin học toàn quốc năm 2012 các sinh viên của 
Khoa đã dành nhiều giải cao như: giải Ba khối 
Siêu cúp dành cho những sinh viên đã có giải 

Quốc gia hoặc Quốc tế; 01 giải Nhì và 01 giải Ba 
khối Chuyên tin; 02 giải Khuyến khích khối Phần 
mềm nguồn mở. Các sinh viên đang tích cực ôn 
luyện cho cuộc thi năm 2013 tại Đà Nẵng. 

Trong cuộc thi “Năng động” (Dynamique) 
2013 do AUF tổ chức, 01 sinh viên Francophone 
của khoa đạt giải Nhất cá nhân khu vực phía 
Nam và sau đó là giải Nhất kiến thức cá nhân 
khu vực Đông Nam Á. 

Nhằm đẩy mạnh và phát triển công tác NCKH, 
Khoa đã ban hành qui chế hỗ trợ kinh phí cho 
cán bộ tham dự các hội thảo khoa học trong 
nước; xây dựng các phòng thí nghiệm chuyên 
ngành cho bộ môn Công nghệ phần mềm; từng 
bước củng cố tổ chức và hoạt động của phòng 
Nghiên cứu Xử lí dữ liệu thông minh. Bên cạnh 
đó, Khoa còn đẩy mạnh công tác NCKH cho 
đông đảo cán bộ giảng viên tham gia, tập trung 
vào việc chủ trì và tham gia đề tài NCKH các 
cấp; chú trọng đề xuất các đề tài cấp Trường 
do cán bộ giảng dạy chủ trì, nhất là các đề tài 
nhằm mục tiêu tăng cường kỹ năng thực hành 
của sinh viên, đề tài chuyển giao công nghệ cho 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long...

Hội thảo toàn quốc về Công nghệ Thông tin năm 2013 do Khoa tổ chức.
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HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI - THÚ Y TOÀN QUỐC   2015 

N A T I O N A L  C O N F E R E N C E
A N I M A L  &  V E T E R I N A R Y  S C I E N C E S

V I E T N A MAVS 2 0 1 5

THÔNG BÁO SỐ 1
 (Thông báo này thay cho Thư mời)

Kính gửi: Các Viện, Trường, Trung Tâm, Cơ sở, 
Công ty, Doanh nghiệp đang nghiên cứu, sản xuất, 

kinh doanh trong lĩnh vực Chăn nuôi-Thú y

Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Hội Chăn nuôi Việt Nam và Hội Thú y Việt Nam tổ chức Hội nghị khoa học 
Chăn nuôi-Thú y toàn quốc năm 2015 (AVS 2015). 

BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ VỊ THAM DỰ HỘI NGHỊ VỚI NỘI DUNG SAU:

1. Thời gian và địa điểm: ngày 29/4/2015 tại Trường Đại học Cần Thơ
2. Nội dung: Hội nghị tập trung các chủ đề chính 

(i) Tổng quan về tình hình và định hướng phát triển 
ngành Chăn nuôi-Thú y; (ii) Di truyền - giống vật nuôi; 
(iii) Thức ăn và dinh dưỡng vật nuôi; (iv) Công nghệ 
sinh học trong chăn nuôi và thú y; (v) Bệnh động vật 
(truyền nhiễm, nội khoa, ngoại khoa, ký sinh, sinh 
sản…); (vi) Quản lý chăn nuôi và an toàn thực phẩm.

Các mốc thời gian cần chú ý
Hạn chót nhận bài toàn văn: 30/12/2014
Thời gian thẩm định bài: 01-15/01/2015
Thời gian sửa và gửi lại bài cho Ban biên tập: 15-30/01/2015
(Đề nghị quý vị tham khảo kỹ các hướng dẫn trên trang web 
Hội nghị http://caab.ctu.edu.vn/das (thư mục Hội thảo|AVS 
2015) trước khi viết bài và đăng ký tham dự)

3. Chi phí

Thẩm định và tham gia

Gói chi phí Đăng ký trước
30/12/2014

Đăng ký từ        
01-30/01/2015

Đăng ký sau 
30/01/2015

G1: bài viết (đồng/bài) 400.000 800.000 Không nhận
G2: tham dự (đồng/người) 300.000 600.000 900.000
G1+2: bài viết và tham dự (đồng/người) 700.000 1.400.000 900.000

+ Tài trợ kim cương: 300.000.000 đồng
+ Tài trợ vàng: 150.000.000 đồng
+ Tài trợ bạc: 100.000.000 đồng
+ Tài trợ đồng: 50.000.000 đồng
+ Tài trợ khác: tùy vào khả năng của cá nhân/ tổ chức

Tài trợ
Thông tin các nhà tài trợ sẽ được đăng trên Tạp 

chí KHKT Chăn nuôi, Tạp chí Thú y, Tạp chí Heo, 
Bản tin Đại học Cần Thơ, kỷ yếu Hội nghị (1.000 
quyển; bìa 2 sẽ in logo các nhà tài trợ kim cương, 
vàng, bạc đồng; bìa 3 sẽ in logo các nhà tài trợ 
khác), băng rôn và phát sóng trên truyền hình VTV 

(nếu kinh phí cho phép). Tùy vào mức tài trợ, Ban Tổ chức sẽ thảo luận với đơn vị về loại báo, cách thức quảng 
cáo và số lần đăng tin/phát sóng.

Phiên họp đầu tiên với các nhà tài trợ sẽ được tổ chức lúc 09:00 a.m, ngày 09/9/2014 tại Khoa Nông nghiệp 
và Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ (đường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa, Trưởng Bộ môn Chăn nuôi, Phó Trưởng Ban Tổ 
chức, Email: dvakhoa@ctu.edu.vn, Tel: 07103. 872. 081 (CQ)/ 0918 026 653 (Mob).

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
(đã ký)

PGS.TS. Hà Thanh Toàn
(Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ)
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