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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2015 - 2020 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
ủy Cần Thơ, Ủy ban nhân dân thành phố
Cần Thơ; các đồng chí là lãnh đạo và
nguyên là lãnh đạo của Đảng ủy và Nhà
trường; các đồng chí là thủ trưởng các
đơn vị trực thuộc trường và 193 Đại biểu
chính thức đại diện cho 1.513 đảng viên
của Đảng bộ về dự Đại hội.
Tại Đại hội, Đ/c Lê Phi Hùng, Phó
Bí thư Đảng ủy đã trình bày Báo cáo
Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ
Trường khóa X, nhiệm kỳ 2010-2015
trình Đại hội. Báo cáo đã tập trung đánh
giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ Trường lần thứ X, nhiệm kỳ
2010-2015, nêu bật những thành tựu
Đ/c Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy đọc diễn văn khai mạc
đạt được trong 5 năm qua, đồng thời
Đại hội.
chỉ ra những mặt còn hạn chế, phân tích
òa chung không khí phấn khởi thi đua
nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên
lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng
cơ sở dự báo tình hình về mặt thuận lợi cũng
bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn
như những khó khăn, thách thức trong thời gian
quốc lần thứ XII của Đảng và chào mừng kỷ
tới, Báo cáo Chính trị đã đề ra những mục tiêu,
niệm 50 năm thành lập Trường Đại học Cần
phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát
Thơ (ĐHCT) (31/3/1966-31/3/2016), trong hai
triển Nhà trường trong giai đoạn 2015-2020.
ngày 30-31/7/2015, Đảng bộ Trường ĐHCT đã
Báo cáo Chính trị đã nhấn mạnh mục tiêu
long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần
thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề “Đoàn trọng tâm trong nhiệm kỳ 2015-2020 là: “Nâng
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của
kết-Kỷ cương-Chất lượng-Hội nhập”.
Đảng; xây dựng Trường ĐHCT trở thành trung
Đến tham dự Đại hội có Đ/c Trần Thanh Mẫn,
tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí
giao công nghệ mạnh, đóng góp hiệu quả vào
thư Thành ủy Cần Thơ; Đ/c Phạm Gia Túc,
sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu
Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Đ/c Trần Việt
Long và cả nước; có năng lực đào tạo, nghiên
Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban
cứu khoa học đạt trình độ chung của các trường
Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; Đ/c Mai Thanh
đại học trong khu vực Đông Nam Á và thế giới
Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ
đối với một số ngành mũi nhọn”.
chức Thành ủy Cần Thơ; Đ/c Phạm Minh Phúc,
Đại hội cũng tiến hành thảo luận, đóng góp ý
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ; các đồng chí đại kiến cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII
diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Thành của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ
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thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 20152020 và Báo cáo Chính trị của Đảng bộ Trường.

ĐHCT trở thành một trong những trường dẫn
đầu cả nước và đạt chuẩn mực quốc tế”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đ/c Trần Việt
Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ
nhấn mạnh “Thành ủy Cần Thơ rất tin tưởng vào
sự phát triển lớn mạnh của Trường ĐHCT trong
việc xây dựng Đảng ngày càng trong sạch,
vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo
nguồn nhân lực cho thành phố Cần Thơ và khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long”. Trong nhiệm
kỳ tới, Đảng bộ Trường ĐHCT cần quan tâm,
thảo luận tập trung một số nội dung như “Tiếp
tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư
tưởng cho cán bộ giáo viên, viên chức, giảng
viên, sinh viên Nhà trường; triển khai thực hiện
có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng;
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh; coi trọng công
tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần
Nghị quyết Trung ương khóa XI; nâng cao hiệu
quả hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, đội
ngũ giảng viên, đảng viên góp phần hoàn thành
thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xứng đáng với bề
dày truyền thống là trung tâm về giáo dục đào
tạo của thành phố Cần Thơ và vùng Đồng bằng
sông Cửu Long, phấn đấu xây dựng Trường

Đại hội đã tiến hành công tác bầu cử một cách
nghiêm túc và trật tự để bầu ra Ban Chấp hành
Đảng bộ khóa XI gồm 27 đồng chí. Ban Chấp
hành Đảng bộ khóa XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã
họp phiên đầu tiên và tín nhiệm bầu các đồng
chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy, bầu Bí thư và
các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra. Đ/c Trần Thị Thanh Hiền tiếp
tục làm Bí thư Đảng ủy, Đ/c Hà Thanh Toàn và
Đ/c Lê Phi Hùng làm Phó Bí thư Đảng ủy.
Đại hội cũng bầu ra 16 đại biểu chính thức
và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng
bộ thành phố Cần Thơ khóa XIII, nhiệm kỳ
2015-2020.
Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm
túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, Đại
hội Đại biểu Đảng bộ Trường ĐHCT đã diễn ra
thành công tốt đẹp trong sự phấn khởi, hân hoan
của toàn thể đại biểu tham dự. Thành công của
Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự
phát triển của Nhà trường, đồng thời góp phần
động viên toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên
và sinh viên ra sức thi đua lập thành tích chào
mừng kỷ niệm 50 năm thành lập Trường.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới ra mắt Đại hội.
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NGÀI DAVID DEVINE - ĐẠI SỨ CANADA TẠI VIỆT NAM
ĐẾN THĂM TRƯỜNG
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 10/8/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vinh dự đón tiếp ngài David Devine-Đại sứ
Canada tại Việt Nam và đoàn công tác đến thăm Trường. Tiếp đoàn có PGS.TS. Hà Thanh Toàn,
Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng PGS.TS. Lê Việt Dũng, PGS.TS. Trần Trung Tính; và đại diện
lãnh đạo các khoa, viện, trung tâm, phòng ban trong Trường.

Đ

Tiếp đón ngài David Devine - Đại sứ Canada tại Việt Nam đến thăm Trường ĐHCT.

ại diện lãnh đạo Trường ĐHCT,
PGS.TS. Hà Thanh Toàn gửi lời chào
mừng nồng nhiệt đến ngài Đại sứ và
đoàn công tác; đồng thời giới thiệu thông tin tổng
quan về Trường. Trường ĐHCT được thành lập
năm 1966 và nằm ở vị trí trung tâm của Đồng
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Trường được
giao trọng trách đào tạo, nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công nghệ, đóng vai trò quan
trọng cho mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của
vùng. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020 của
Trường ĐHCT là trở thành một trong các trường
đại học hàng đầu của Việt Nam, được công nhận
là trường đại học xuất sắc về đào tạo và nghiên
cứu khoa học trong khu vực Châu Á-Thái Bình

Dương trong xu thế hội nhập và hợp tác quốc tế
đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay.
Bên cạnh đó, Hiệu trưởng cũng chia sẻ về
những thành tựu hợp tác quốc tế với Canada
trong 40 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập
quan hệ ngoại giao năm 1973, đặc biệt nhấn
mạnh mối quan hệ hợp tác giữa Trường ĐHCT
với đối tác Canada. Bắt đầu từ năm 1996 là Dự
án Tình nguyện với tổ chức “World University
Service of Canada” (WUSC), theo đó, WUSC
đã gửi tình nguyện viên sang dạy Tiếng Anh và
biên soạn sách “English for Tourism”. Từ năm
2007, trong khuôn khổ Dự án Mekong 1.000
nhằm đào tạo các chương trình sau đại học cho
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Mekong 1.000 là Hệ thống Thư viện của Trường
ĐHCT và Đại học Alberta đã hợp tác trong
chương trình trao đổi học thuật “Inter-Library
Loan and Printed Book Exchange”. Trường
ĐHCT đã ký bản ghi nhớ hợp tác với các trường
đại học của Canada như: Brock, Alberta, British
Columbia, Dorset College và Hội đồng Giáo dục
Quốc tế Anh Columbia (BCCIE).

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT
phát biểu chào mừng đến ngài Đại sứ và đoàn công tác.

1.000 cán bộ của vùng ĐBSCL, hợp tác với các
trường đại học trên thế giới, trong đó có sự hợp
tác với Trường Đại học Alberta, Canada. Hiện
tại, Chương trình Mekong 1.000 đã có hơn 550
học viên và đang theo học tại Canada là 11 học
viên. Tiếp nối sự thành công của Chương trình

Tại buổi tiếp đón, Đại sứ David Devine bày tỏ
vui mừng về mối quan hệ hai nước đã và đang
phát triển tích cực kể từ khi Việt Nam và Canada
chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Cũng
tại đây, Đại sứ David Devine đã giới thiệu về đất
nước, con người và nền giáo dục của Canada,
đồng thời, khuyến khích sinh viên đến học tại
đất nước này. Nhân dịp này, sinh viên trường
ĐHCT đã bày tỏ niềm vui mừng phấn khởi khi
có cơ hội giao lưu và trao đổi với ngài Đại sứ về
các vấn đề mà các em quan tâm, đặc biệt các
vấn đề về học bổng và du học tại Canada.

Một số hình ảnh Đại sứ David Devine giao lưu với sinh viên.
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HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
GIỮA NHIỆM KỲ 2012 - 2017
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Đ

Toàn cảnh Hội nghị Đại biểu Công đoàn Trường ĐHCT giữa nhiệm kỳ 2012 - 2017.

ược sự đồng ý của Ban Thường vụ
Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ
(ĐHCT) và Ban Thường vụ Công đoàn
Giáo dục Việt Nam, sáng ngày 01/8/2015, Ban
Chấp hành Công đoàn Trường ĐHCT đã long
trọng tổ chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ
nhằm sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ XVI
nhiệm kỳ 2012-2015, đồng thời xác định mục
tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đến
năm 2017.
Tham dự Hội nghị, có Đ/c Vũ Minh Đức, Ủy
viên Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào
tạo, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Giáo
dục Việt Nam; Đ/c Nguyễn Văn Ân, Chánh Văn
phòng Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Đ/c Đoàn
Khiêm Hòa, Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Lao
động thành phố Cần Thơ; các đồng chí trong
Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy và
Ban Chấp hành Công đoàn Trường ĐHCT; cùng
117 đại biểu đại diện cho gần 2.000 công đoàn
viên về dự Hội nghị.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Trường
ĐHCT, Đ/c Nguyễn Văn Linh, Ủy viên Ban
Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn đã
trình bày Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đại biểu Công đoàn trường lần thứ XVI
nhiệm kỳ 2012-2017. Báo cáo nêu rõ kết quả
thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ
XVI, đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế,
nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ
sở phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách
thức trong tình hình mới, Báo cáo cũng đề ra
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho việc phát triển
Nhà trường trong thời gian sắp tới.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đ/c Vũ Minh
Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã
biểu dương những cố gắng và kết quả đạt được
của Công đoàn Trường ĐHCT trong những năm
qua đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ XVI đến nay.
Bên cạnh đó, đồng chí cũng có những chỉ đạo
sâu sát cho Công đoàn Trường ĐHCT nửa cuối
nhiệm kỳ và bày tỏ tin tưởng rằng với tinh thần
đoàn kết và trách nhiệm của Ban Chấp hành,
sự ủng hộ của toàn thể cán bộ đoàn viên, hoạt

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

5

TIN NỔI BẬT

Đ/c Nguyễn Văn Linh, UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHCT đọc diễn văn khai mạc Hội nghị.

động của Công đoàn Trường ĐHCT tiếp tục có
nhiều khởi sắc và thành công hơn nữa trong
thời gian tới, xứng đáng với sự tin cậy, kỳ vọng
của Đảng bộ, lãnh đạo chuyên môn, nhà giáo và
người lao động trong Nhà trường và của Công
đoàn Giáo dục Việt Nam.
Tại Hội nghị, Đ/c Hà Thanh Toàn, Phó Bí thư
Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá
cao các hoạt động thiết thực của Công đoàn,
đã vượt qua khó khăn, kịp thời vận động công
đoàn viên, công chức, viên chức và người lao
động (CCVC-NLĐ) tham gia tốt các phong trào
thi đua yêu nước và hoàn thành các công tác
chuyên môn. Bên cạnh đó, Hiệu trưởng cũng
đánh giá cao sự phối hợp của Công đoàn với
các đoàn thể trong Nhà trường nhằm tạo môi
trường làm việc đoàn kết, thân thiện, tích cực,
hỗ trợ lẫn nhau trong công tác và đời
sống. Trong phương hướng giai đoạn
cuối nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn
Trường ĐHCT cần thực hiện tốt vai trò
đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng
của CCVC-NLĐ trong toàn Trường;
động viên toàn thể CCVC-NLĐ góp
phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị
của Nhà trường là nâng cao chất lượng
đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, NCKH
và chuyển giao công nghệ phục vụ sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa
của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và
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cả nước; bên cạnh đó, khuyến khích Ban Nữ
công mạnh dạn đưa ra những đề xuất thiết thực
nhằm chăm lo cho đời sống của nữ công chức
được tốt hơn, đóng góp tích cực vào sự phát
triển của Nhà trường.
Với sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, sự chỉ
đạo sát sao của Công đoàn Giáo dục Việt Nam,
sự phối hợp có hiệu quả của Ban Giám hiệu và
đặc biệt là sự đoàn kết, đồng thuận, tinh thần
trách nhiệm của mỗi CCVC-NLĐ trong toàn
Trường, Công đoàn Trường ĐHCT sẽ hoàn
thành xuất sắc các chương trình hành động mà
Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI đã thông qua
trong nửa cuối nhiệm kỳ 2012-2017 vì mục tiêu
chung xây dựng Nhà trường ngày càng lớn
mạnh và đặc biệt là không ngừng nâng cao đời
sống vật chất tinh thần của CCVC-NLĐ.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị.

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

LỄ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO DỰ BỊ ĐẠI HỌC
NĂM HỌC 2014-2015
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 26/8/2015, Khoa Dự bị Dân tộc, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Lễ Tổng kết năm
học 2014-2015, trao giấy báo nhập học đại học và khen thưởng cho các em học sinh dự bị đại học.
Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trong
Trường, cùng thầy cô và các em học sinh của Khoa.
Tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh Toàn đã gửi
lời chúc mừng và chào mừng đến 606 em học
sinh chính thức trở thành sinh viên khóa 41
của Trường ĐHCT, qua đó chia sẻ Nhà trường
luôn dành nhiều tình cảm và tạo mọi điều kiện
thuận lợi cho các em học sinh, luôn cố gắng
trang bị cơ sở vật chất khang trang và đội ngũ
giảng viên tốt nhất giúp các em có thể tiếp cận
môi trường học tập, nghiên cứu hiện đại và có
chất lượng.
Nhằm khích lệ và trân trọng những nỗ lực
trong học tập của các em trong năm học qua,
Trường đã trao tặng giấy khen kèm theo số
tiền trị giá 500.000 đồng cho 16 em học sinh có
PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT
thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.
phát biểu tại Lễ tổng kết.
Cuối buổi lễ là không khí hân hoan và phấn
hoa Dự bị Dân tộc được thành lập ngày
26/10/2007 nhằm đáp ứng nhu cầu đào khởi của các em học sinh khi được nhận giấy
tạo, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học báo trúng tuyển, chính thức bước vào cánh
kỹ thuật người dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng cổng đại học.
biên giới và hải đảo cho các
tỉnh thuộc khu vực Đồng bằng
sông Cửu Long. Trong năm
học 2014-2015, thầy và trò của
Khoa đã có nhiều cố gắng trong
giảng dạy và học tập, đạt được
nhiều thành tích đáng ghi nhận.
Cụ thể Khoa Dự bị Dân tộc đã
tiếp nhận và tổ chức giảng dạy
cho 778 học sinh gồm các hệ
dự bị chính quy, dự bị cử tuyển
và xét tuyển thẳng. Trong đó, số
lượng học sinh trúng tuyển vào
đại học chính quy là 606 sinh
PGS.TS. Hà Thanh Toàn trao giấy khen cho 16 em học sinh có thành tích
viên chiếm 77,99%.
tốt trong học tập và rèn luyện.

K
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TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP NĂM 2015 (ĐỢT 2)
CHO 2.579 TÂN CỬ NHÂN VÀ KỸ SƯ
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Trong tháng 8/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2015
(đợt 2) cho 2.579 tân cử nhân và kỹ sư. Trong tổng số sinh viên tốt nghiệp năm 2015, có 174 sinh
viên loại Xuất sắc, 870 sinh viên loại Giỏi, 1.327 sinh viên loại Khá và 208 sinh viên loại Trung bình.
147 ngành/chuyên ngành ở các
bậc cao đẳng, đại học và sau
đại học với tổng số sinh viên là
54.427. Trong đó có 24.312 sinh
viên đại học, 3.249 học viên cao
học và 343 nghiên cứu sinh.
Với số lượng tốt nghiệp là
2.579 tân cử nhân và kỹ sư,
Trường ĐHCT đã cung cấp
một lượng lớn nguồn nhân lực
có trình độ cao cho xã hội, đặc
biệt là vùng Đồng bằng sông
Cửu Long. Nhà trường sẽ không
ngừng mở rộng và nâng cao
chất lượng đào tạo để đáp ứng
PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường phát biểu tại Lễ
yêu
cầu
ngày càng khắt khe của xã hội
trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên Khoa Sư phạm.
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại
ừ ngày 19 đến ngày 22/8/2015, Trường
hóa và hội nhập quốc tế.
ĐHCT đã tổ chức trao bằng tốt nghiệp
cho
83
sinh
viên Khoa Khoa học
Chính trị (sáng ngày
19/8/2015), 67 sinh
viên Bộ môn Giáo dục
Thể chất (chiều ngày
20/8/2015), 658 sinh
viên Khoa Sư phạm
(sáng ngày 21/8/2015)
và 330 sinh viên Khoa
Ngoại ngữ (sáng ngày
22/8/2015). Nhà trường
sẽ tiếp tục tổ chức trao
bằng tốt nghiệp cho
các khoa, viện còn lại.

T

Hiện tại, Trường
ĐHCT đang đào tạo PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên.
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NHÓM “DELTA YOUTH ALLIANCE - THANH NIÊN ĐỒNG BẰNG”
ĐẠT GIẢI NHẤT TRONG CUỘC THI “ASEAN YOUTH VIDEO CONTEST 2015”

C

Trung tâm Công nghệ Phần mềm

uộc thi “ASEAN Youth Video Contest
2015” do Hội nghị cấp cao ASEAN về
thanh niên (Senior Officials Meeting
on Youth - SOMY) phát động dành cho công
dân từ 18 đến 30 tuổi ở các nước thành viên
ASEAN (AMS) gồm Brunei Darussalam,
Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia,
Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan
và Việt Nam. Cuộc thi được phát động với
sự tài trợ của Chính phủ Hoa Kỳ thông qua
ASEAN-Hoa Kỳ, Quỹ ASEAN và Hội đồng
Nhóm “Thanh Niên Đồng Bằng - Delta Youth Alliance” đạt
Quốc gia Thanh niên, Singapore (NYC). Quỹ
giải nhất trong cuộc thi “ASEAN Youth Video Contest 2015”.
ASEAN có trụ sở tại Singapore đã phát động
Youth Initiative - DYI) được thành lập tại Trường
chương trình này nhằm tác động tích cực đến
ĐHCT từ các cá nhân cán bộ, sinh viên của
đối tượng thanh niên từng nước trong việc hình
trường và đông đảo các bạn thanh niên ở Đồng
thành Cộng đồng chung ASEAN.
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhóm sinh hoạt
Vượt qua tổng số 66 kịch bản tham dự cuộc như câu lạc bộ học thuật và tình nguyện của
thi đến từ khắp các nước ASEAN, kịch bản dự những người mong muốn cống hiến sức mình
thi của nhóm sinh viên Việt Nam “Delta Youth trong việc xây dựng, tăng cường năng lực cho
Alliance - Thanh Niên Đồng Bằng”, có sự tham đối tượng thanh niên về kiến thức, kỹ năng sống
gia tích cực của cán bộ, sinh viên Trường Đại trong bối cảnh thay đổi môi trường và biến đổi
học Cần Thơ (ĐHCT) và sự nhiệt tình của các xã hội, hiện nay nhóm có khoảng hơn 200 thành
bạn thanh niên trong nhóm, đã được đánh giá viên. Mục tiêu chính của nhóm là nhằm kết nối
cao và lọt vào “Top 9” tham gia vòng Chung kết thanh niên tại ĐBSCL lại với nhau, tập hợp
cuộc thi. Và được đánh giá trên cơ sở độc đáo, những cá nhân có niềm đam mê và khát khao
nội dung và chất lượng sản xuất video, nhóm cống hiến cho quê hương, cho cộng đồng để
“Thanh Niên Đồng Bằng - Delta Youth Alliance” cùng nhau thực hiện các hoạt động, dự án nâng
đã được đánh giá xuất sắc với Video dự thi. “An cao nhận thức, bảo vệ môi trường, giáo dục,...
Economic and Political Force To Take Modern nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường
Day Issues”, thể hiện thực trạng của môi trường và giáo dục.
hiện nay trên các sông, ngòi, kênh, rạch ở các
Vào tháng 11/2015, buổi lễ trao giải cuộc
nước ASEAN. Thậm chí, hiện trạng này có thể
“ASEAN Youth Video Contest 2015” sẽ được
là viễn cảnh của các vùng biển trên thế giới.
tổ chức trọng thể tại Myanmar. Nhóm Thanh
Qua đó, nhóm Delta Youth Alliance có những
niên đồng bằng sẽ tham dự buổi trao giải này
đề xuất giải pháp nhằm bảo vệ sông Mekong
với niềm tự hào, hãnh diện vì thành tích xuất
tránh khỏi những tác động ô nhiễm môi trường,
sắc mà cả nhóm đã đạt được và để trình bày ý
những tác động xấu của xã hội, giữ gìn và bảo
tưởng và giá trị cốt lõi của đoạn video đến các
tồn đa dạng sinh học.
lãnh đạo cấp cao ASEAN lần thứ 27- Hội nghị
Sáng kiến Thanh Niên Đồng Bằng (Delta Cấp cao ASEAN tại Kuala Lumpur.
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HỘI NGHỊ KHOA HỌC “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỆ DỰ BỊ ĐẠI HỌC”
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Toàn cảnh Hội nghị "Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo hệ dự bị đại học" tại trường ĐHCT.

C

ông tác đào tạo hệ dự bị đại học (DBĐH)
được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan
tâm, đây là chiến lược đúng đắn nhằm
tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu
cầu phát triển kinh tế-xã hội cho các tỉnh miền
núi, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số,
góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển bền
vững cho các địa phương gặp nhiều khó khăn
trong cả nước. Nhằm tìm ra giải pháp tốt nhất
để nâng cao chất lượng đào tạo hệ DBĐH, ngày
13/8/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã
tổ chức Hội nghị “Thực trạng và giải pháp nâng
cao chất lượng đào tạo hệ dự bị đại học”.
Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Huy Thái,
đại diện Vụ Giáo dục Dân tộc, Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT); ông Nguyễn Vũ Đức, Phó Vụ
trưởng Vụ Dân tộc Tôn giáo, Ban Chỉ đạo Tây
Nam Bộ; bà Huỳnh Thị Sômali, Vụ trưởng Vụ
Địa phương III, Ủy ban Dân tộc; đại diện lãnh
đạo các Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang
và Kiên Giang; lãnh đạo và giáo viên của các
trường, các khoa DBĐH trong cả nước. Về phía
Trường ĐHCT, có PGS.TS. Hà Thanh Toàn,
Hiệu trưởng; PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu
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trưởng; và đại diện lãnh đạo các khoa, phòng
ban, đoàn thể, quí Thầy, Cô giáo tham gia giảng
dạy trong Trường.
Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Hà Thanh
Toàn, Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ thông
tin về Khoa Dự bị Dân tộc (DBDT) của Trường
ĐHCT. Theo đó, Khoa DBDT được thành lập
ngày 26/10/2007 nhằm đáp ứng yêu cầu đào
tạo và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ
thuật cho người dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng
xa, vùng biên giới và hải đảo ở các tỉnh thuộc
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Trong nhiều năm qua, Khoa đã tiếp nhận, tổ
chức giảng dạy và quản lý học sinh DBĐH, học
sinh được xét tuyển thẳng vào đại học, mục
đích của việc giảng dạy là giúp cho học sinh
củng cố, hệ thống kiến thức cơ bản của chương
trình trung học phổ thông và rèn luyện phương
pháp tư duy, giúp cho học sinh có đủ năng lực
để học tốt các môn có trình độ đại học.
Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận, quản lý,
tổ chức giảng dạy; phương pháp giảng dạy, đề
cương và giáo trình còn nhiều hạn chế, bất cập
so với yêu cầu mới đang đề ra. Do đó, Hiệu

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Hội nghị nhằm chia sẻ thông tin và tìm ra
những giải pháp phát triển đối với hệ DBĐH để
thích nghi một cách linh hoạt trước quá trình
cải cách giáo dục toàn diện, cụ thể về phương
pháp giảng dạy, thực trạng giải pháp quản lý,
tổ chức và đào tạo hệ DBĐH, nhằm đáp ứng
yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, đặc biệt là quá trình hội nhập
quốc tế, bên cạnh đó, nhằm đưa ra những kiến
nghị giúp Bộ GD&ĐT có những điều chỉnh phù
hợp hệ DBĐH. Với tinh thần mục tiêu đã đề ra,
Hội nghị đã nhận được sự quan tâm của nhiều
nhà khoa học, nhà quản lý, các Thầy, Cô có tâm
huyết với việc giảng dạy hệ DBĐH. Cụ thể, Hội
PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Nhà trường phát
nghị đã nhận được 26 bài viết của hơn 20 tác
biểu đề dẫn Hội nghị.
trưởng mong muốn sau Hội nghị, Khoa DBDT giả từ các khoa và các trường DBĐH trên toàn
của Trường ĐHCT sẽ có những kinh nghiệm quí quốc, trong đó, 16 bài được đăng trong kỷ yếu
báu để có thể tiếp tục phát triển nhằm góp phần của Hội nghị và có 06 bài trình bày tham luận
vào việc thực hiện thắng lợi trọng tâm của Nghị tại Hội nghị.
quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHCT, nhiệm kỳ
Bên cạnh các bài báo cáo tham luận, Hội nghị
2015-2020 đã đặt ra là xây dựng Trường ĐHCT cũng nhận được sự đóng góp ý kiến tích cực
trở thành trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa từ đại biểu tham dự với nội dung chủ yếu xoay
học và chuyển giao công nghệ mạnh, góp phần quanh các vấn đề đổi mới phương pháp dạy
hiệu quả vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục học, đổi mới đánh giá, xếp loại, giải pháp nâng
của ĐBSCL nói riêng, cũng như cả nước nói cao chất lượng đào tạo hệ DBĐH. Những chia
chung, trong đó, có đầy đủ năng lực đào tạo, sẻ, đóng góp, những ý kiến đề xuất tại Hội nghị
nghiên cứu khoa học đạt trình độ chung của các không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào
trường đại học trong khu vực Đông Nam Á và tạo hệ DBĐH mà còn góp phần nâng cao chất
thế giới.
lượng đào tạo của giáo dục nói chung.

Ảnh lưu niệm tại Hội nghị khoa học.
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TIẾP ĐOÀN GIÁO SƯ VÀ SINH VIÊN HÀN QUỐC
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 03/8/2015, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã có
buổi tiếp đón đoàn Giáo sư và sinh viên Hàn Quốc do ông Song Seong Ho, Chuyên gia cao cấp
của World Friend Korea, Chương trình tình nguyện ở hải ngoại của chính phủ Hàn Quốc dẫn đầu.
Trong buổi gặp gỡ, Hiệu trưởng đã chia sẻ thông tin về Trường ĐHCT và mối quan hệ hợp tác giữa
Trường ĐHCT với các viện, trường Đại học Hàn Quốc trong thời gian qua, được minh chứng bằng
những bản ký kết hợp tác giữa Nhà trường với các viện, trường đại học Hàn Quốc, đặc biệt là sự
kiện thành lập trung tâm Hàn Quốc học tại Trường để các em hiểu hơn về mối quan hệ hợp tác
đang trên đà phát triển giữa hai quốc gia.
Thông tin và Truyền
thông của Trường ĐHCT.
Tại đây, các em đã có
cơ hội gặp gỡ, giao lưu
với cán bộ và sinh viên
trường ĐHCT nhằm chia
sẻ thông tin, kiến thức về
lĩnh vực công nghệ thông
tin, bên cạnh đó, các
hoạt động về văn hóa,
ẩm thực góp phần giúp
cho các em mở rộng sự
hiểu biết và tăng cường
tình hữu nghị giữa sinh
viên hai nước.
Buổi tiếp đón đoàn giáo sư và sinh viên Hàn Quốc.

T

rong khuôn khổ chương trình hoạt động
tình nguyện diễn ra từ ngày 08/7/2015 đến
ngày 15/8/2015, đoàn Giáo sư và 20 sinh
viên đến từ Viện Khoa học và Kỹ thuật Daegu
Gyeongbuk và Trường Đại học Han Yang, Hàn
Quốc đã đến và làm việc với Khoa Công nghệ

Một số hình ảnh giao lưu giữa sinh viên Trường ĐHCT
và sinh viên Hàn Quốc.
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TIẾP ĐOÀN KHẢO SÁT ĐẢNG ỦY NGOÀI NƯỚC
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 27/7/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã có buổi làm việc với đoàn khảo sát Đảng
ủy Ngoài nước do Đ/c Lê Dân, Bí thư Đảng ủy Ngoài nước dẫn đầu, về việc triển khai khảo sát xây
dựng Đề án quản lý đảng viên ở nước ngoài. Buổi làm việc còn có sự tham gia của các đồng chí
lãnh đạo trong Ban tổ chức Thành ủy. Tiếp đoàn khảo sát về phía Trường ĐHCT có sự tham gia
của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí là Bí thư Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực
thuộc Đảng bộ Trường.
đi học tập, công tác ở
ngoài nước (trong đó
có 1.043 lượt là đảng
viên), bình quân hằng
năm là trên 350 lượt
(trong đó đảng viên là
trên 180 lượt).
Công tác chuyển
sinh hoạt Đảng khi đi
nước ngoài và tiếp
nhận khi trở về đã
được các cấp ủy đảng
quan tâm thực hiện
đúng quy định, cụ thể
đã thực hiện chuyển
chính thức 125 đảng
Buổi tiếp đoàn khảo sát Đảng ủy Ngoài nước.
viên, chuyển tạm thời
ại buổi làm việc, Đ/c Lê Phi Hùng, Phó 20 đảng viên, tiếp nhận đảng viên đi học tập,
Bí thư Đảng ủy của Trường đã trình bày công tác ở nước ngoài về: chuyển chính thức
đôi nét về Trường ĐHCT như chức năng, về 80 đảng viên, tiếp nhận chuyển sinh hoạt tạm
nhiệm vụ, quy mô đào tạo, đội ngũ công chức, thời về 13 đảng viên.
viên chức, tổ chức bộ máy của Trường; sau đó,
Trong thời gian tới với việc hội nhập quốc tế
báo cáo tình hình thực hiện công tác đảng viên ngày càng sâu rộng và chủ trương đổi mới giáo
ra nước ngoài của Trường. Trong những năm dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW
qua, do nhu cầu đào tạo nâng cao trình độ đội của Trung ương thì nhu cầu cử cán bộ, viên
ngũ cán bộ, đảng viên để đáp ứng nhu cầu ngày chức, đảng viên đi học tập, công tác ở nước
càng cao của sự nghiệp giáo dục trước tình hình ngoài sẽ ngày càng gia tăng so với thời gian
mới, đặc biệt nhằm thực hiện thắng lợi Đề án qua. Do đó, đoàn khảo sát và các đồng chí Bí
“Quy hoạch phát triển tổng thể Trường Đại học thư Đảng bộ, Chi bộ cơ sở đã cùng nhau thảo
Cần Thơ trọng điểm đến năm 2020” đã được luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc
Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Quyết định trong công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài
số 6004/QĐ-BGDĐT và Kế hoạch phát triển đội để công tác quản lý được chặt chẽ, các thủ tục
ngũ cán bộ, giảng viên của Trường giai đoạn chuyển sinh hoạt được giải quyết nhanh chóng,
2008-2015, từ năm 2010 đến nay, Trường ĐHCT dễ dàng, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên
đã cử 1.979 lượt cán bộ, viên chức, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ.

T
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QUYÊN GÓP CỨU TRỢ ĐỒNG BÀO TỈNH QUẢNG NINH
BỊ THIỆT HẠI DO MƯA LŨ
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

N

Buổi quyên góp nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ toàn thể cán bộ viên chức trong Trường.

hằm phát huy truyền thống tốt đẹp của
dân tộc ta “Nhiễu điều phủ lấy giá gương,
người trong một nước phải thương nhau
cùng”, hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ về
vận động cứu trợ đồng bào tỉnh Quảng Ninh bị
thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng cảm và chia
sẻ nỗi đau thương mất mát của các gia đình
bị thiên tai, sáng ngày 10/8/2015, trong cuộc
họp giao ban, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT)
đã tổ chức Quyên góp cứu trợ đồng bào tỉnh
Quảng Ninh bị thiệt hại do mưa lũ.
Buổi quyên góp đã nhận được sự ủng hộ
nhiệt tình của cán bộ tham gia cuộc họp, tổng
số tiền quyên góp được là 8 triệu đồng. Trước
đó, Trường ĐHCT đã ủng hộ 40 triệu đồng cho
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đồng bào bị lũ lụt ở Quảng Ninh thông qua Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Liên đoàn
Lao động thành phố Cần Thơ.
Ngoài ra, Công đoàn trường ĐHCT đã kêu
gọi và tiếp nhận sự đóng góp từ toàn thể cán bộ
viên chức, người lao động từ các đơn vị trong
trường và các em sinh viên để giúp đỡ đồng bào
bị thiên tai giải quyết những khó khăn trước mắt
và sớm ổn định cuộc sống. Tính đến hết ngày
20/8/2015, tổng số tiền đóng góp được khoảng
110 triệu đồng. Ngoài 40 triệu đồng đã chuyển
thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Công
đoàn Trường sẽ chuyển trực tiếp đến Công
đoàn giáo dục tỉnh Quảng Ninh để ủng hộ đồng
bào gặp khó khăn trong đợt thiên tai vừa qua.

HOẠT ĐỘNG KHÁC

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THAM DỰ
HỘI THẢO VỀ TĂNG CƯỜNG TÍNH KẾT NỐI VÀ SO SÁNH
TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
(DỰ ÁN SHARE) TẠI INDONESIA

V

Lê Phan Xuân Ngọc, Lớp Kinh doanh quốc tế, Khóa 40

ới mục tiêu tăng cường cơ hội cho sinh
viên tham gia các hoạt động giao lưu, hội
nhập quốc tế, Trường Đại học Cần Thơ
đã cử sinh viên Lê Phan Xuân Ngọc lớp Kinh
doanh quốc tế Khóa 40, Khoa Kinh tế và Quản
trị Kinh doanh tham gia Hội thảo và đối thoại
của Dự án SHARE với chủ đề về Tăng cường
tính kết nối và so sánh trong giáo dục Đại học
khu vực Đông Nam Á tại trụ sở của Ban Thư ký
ASEAN (Jakarta, Indonesia) từ ngày 24/8 đến
25/8/2015.
Trong khuôn khổ của Hội thảo, sinh viên
Xuân Ngọc đã được tham gia cùng các diễn
giả, chuyên gia giáo dục đại học từ Châu Á và
Châu Âu, chính phủ, các tổ chức khu vực và các
đại biểu sinh viên đến từ Mạng lưới các trường
đại học Đông Nam Á (AUN) xoay quanh ba
mục tiêu chính của dự án: Đối thoại chính sách,
khung tham chiếu bằng cấp chung ASEAN, đảm
bảo chất lượng ASEAN, hệ thống chuyển đổi
tín chỉ và sự chuyển dịch
sinh viên trong khu vực
ASEAN; phân tích cụ thể
các số liệu và kinh nghiệm
thực tế các tổ chức Châu
Âu, bàn về các khó khăn,
thách thức cũng như lợi
ích và cơ hội của việc kết
nối giáo dục bậc cao trong
khu vực ASEAN và đề ra
những kế hoạch SHARE
sẽ được tiến hành trong
thời gian sắp tới.

một hoạt động có tính chuyên môn cao như vậy,
tôi được học hỏi rất nhiều điều bổ ích từ chương
trình cũng như các bạn là đại biểu sinh viên các
nước. Qua chương trình, tôi hiểu thêm về tầm
quan trọng của việc kết nối trong cộng đồng
ASEAN và tác động của nó tới sự phát triển
của cá nhân, đất nước, khu vực và quốc tế nói
chung; các rào cản khu vực trong việc hướng tới
tầm nhìn ASEAN 2020, về việc đảm bảo chất
lượng hệ thống chuyển đổi tín chỉ và về sự cần
thiết phải xây dựng sự hiểu biết, tin tưởng, hợp
tác giữa các trường đại học, tăng cường ý thức
cộng đồng về sự phát triển của ASEAN”.
Bên ngoài khuôn khổ chương trình, các đại
biểu sinh viên còn được tham gia các hoạt động
giao lưu, tương tác giữa các sinh viên đến từ
các trường đại học trong mạng lưới AUN, tìm
hiểu về truyền thống, văn hóa ASEAN và các
hoạt động giao lưu thắt chặt tình hữu nghị giữa
sinh viên các nước trong khu vực ASEAN.

Xuân Ngọc chia sẻ: “Lần Sinh viên Lê Phan Xuân Ngọc (bên phải) cùng đại diện sinh viên các nước:
đầu tiên tôi được tham dự Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand.
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HỘI THẢO GIỚI THIỆU VĂN HÓA VÀ
CƠ HỘI VIỆC LÀM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VỚI NHẬT BẢN
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ông Kawai Kanji, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Deltasoft trình bày tại Hội thảo.

Đ

ược sự cho phép của Ban Giám hiệu
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), Khoa
Công nghệ Thông tin và Truyền thông
(CNTT&TT) phối hợp với Công ty Cổ phần
Deltasoft và Công ty TNHH MTV Phần mềm Dữ
liệu Mê Kông tổ chức Hội thảo "Giới thiệu văn
hóa và cơ hội việc làm Công nghệ thông tin với
Nhật Bản" cho sinh viên vào ngày 07/8/2015 tại
Trường ĐHCT.
Mục tiêu của hội thảo là tạo điều kiện cho sinh
viên, giảng viên trao đổi và có cơ hội hiểu biết
thêm về văn hóa, đất nước và con người Nhật
Bản; bên cạnh đó, tìm hiểu phong cách sống,
làm việc và nhu cầu tuyển dụng kỹ sư Việt Nam
sang làm việc tại Nhật của các doanh nghiệp
Nhật Bản. Đến tham dự và giao lưu có ông
Kawai Kanji, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công
ty CP Deltasoft và ông Lê Hải Triều, Thành viên
Hội đồng Quản trị Công ty CP Deltasoft, Giám
đốc Công ty MTV Phần mềm dữ liệu Mê Kông;
đại diện lãnh đạo các khoa, viện, phòng ban
trong Trường và đại diện lãnh đạo, quí thầy cô
đến từ Trường Đại học An Giang, Trường Cao
đẳng Cần Thơ và sinh viên có quan tâm cùng
tham dự.
Tại Hội thảo, đại biểu và sinh viên đã được
nghe ông Kawai Kanji trình bày thực trạng
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người Việt Nam
cư trú tại Nhật
Bản hiện nay; giới
thiệu phong cách
sống và làm việc
tại Nhật; và đặc
biệt là nhu cầu
tuyển dụng nhân
sự sang làm việc
tại Nhật của các
doanh
nghiệp
Nhật Bản.

Hiện nay, Nhật Bản đang trong tình trạng
dân số già (người trên 65 tuổi chiếm 26,8%) do
đó, nhu cầu về người lao động làm việc ở Nhật
đang tăng cao, đặc biệt là nhu cầu tuyển dụng
đối với kỹ sư Việt Nam vì theo cuộc khảo sát
“Thích nước Nhật” cho 20 quốc gia trên thế giới
thì Việt Nam và Đài Loan xếp ở vị trí thứ nhất.
Theo cuộc khảo sát này, người Việt Nam yêu
thích Nhật Bản vì ba yêu tố chính đó là: tính cần
cù, trình độ kỹ thuật và truyền thống văn hóa.
Theo thống kê số người nước ngoài cư trú
tại Nhật thì số lượng người Việt Nam đang tăng
lên nhanh chóng và hiện xếp ở vị trí thứ 5 trong
số các quốc gia có người lưu trú tại Nhật Bản.
Điều này chứng tỏ Nhật Bản đang là điểm đến
hấp dẫn cho người lao động và sinh viên Việt
Nam. Tuy nhiên, trên thực tế, bên cạnh một số
người đang sống và làm việc khá thành công
ở Nhật Bản thì có không ít người phải lâm vào
hoàn cảnh khó khăn và có cuộc sống cơ cực. Vì
vậy, ông Kawai Kenji đã thẳng thắn khuyên các
bạn trẻ muốn sang làm việc tại Nhật Bản nên
xác nhận kỹ thông tin của công ty và tổ chức gửi
người đi phía Việt Nam đồng thời kiểm tra điều
kiện làm việc nơi tiếp nhận phía Nhật Bản trước
khi đưa ra quyết định.
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HỘI THẢO THÔNG TIN VÀ PHÁT ĐỘNG CUỘC THI
WILMAR CLV AWARDS 2015 - NƠI TÀI NĂNG TỎA SÁNG

S

Nguyễn Thành Bảo Lộc, Lớp Văn học, Khóa 38

áng ngày 30/8/2015, Hội thảo thông tin
và phát động cuộc thi WILMAR CLV
AWARDS 2015-NƠI TÀI NĂNG TỎA
SÁNG với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo” đã sôi nổi
diễn ra tại Hội trường Lớn-Trường Đại học Cần
Thơ (ĐHCT). Chương trình đánh dấu sự trở
lại của tập đoàn Wilmar CLV trong việc tiếp tục
đồng hành cùng Trường vào dịp năm học mới
2015-2016.
Tham dự Hội thảo, về phía đại diện Tập đoàn
Wilmar CLV có ông Meng Cong, Phó Tổng Giám
đốc Công ty TNHH Wilmar Agro Việt Nam, cùng
lãnh đạo các phòng và tổ chức trực thuộc. Phía
diễn giả chương trình có sự góp mặt của PGS.
TS. Huỳnh Văn Sơn, Trưởng Bộ môn Tâm lí học,
Khoa Tâm lí-Giáo dục Trường Đại học Sư phạm
Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Trường ĐHCT
có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng, quý
thầy cô là đại diện các đơn vị trong Trường và
đông đảo sinh viên, học sinh đến tham dự.

đào tạo, thực hiện dự án nhóm, thuyết trình và
tranh biện tiếng Anh.
Chương trình Wilmar CLV Awards từ khi tổ
chức đến nay đã thực sự trở thành nhịp cầu nối
giữa tuổi trẻ với tương lai, đáp ứng nhu cầu rèn
luyện của sinh viên, tạo cơ hội cho các em thể
hiện bản thân, hội nhập và phát triển, dễ dàng
đáp ứng được yêu cầu của môi trường làm việc
chuyên nghiệp sau khi ra trường. Qua 5 năm
tổ chức thành công tại Trường ĐHCT, năm nay
chương trình được mở rộng quy mô tổ chức tại
3 điểm: Trường ĐHCT, Trường Đại học Kinh
tế Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học
Ngoại thương (cơ sở Hà Nội và Quảng Ninh).
Phát biểu tại Hội thảo PGS.TS. Hà Thanh
Toàn đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến tập
đoàn Wilmar CLV trong việc hỗ trợ, đồng hành
cùng Trường trong suốt thời gian qua; ghi nhận
và khẳng định ý nghĩa của chương trình đối
với mục tiêu thúc đẩy tinh thần sáng tạo và rèn
luyện tính nỗ lực, chịu khó trong sinh viên; đồng
thời nhắn nhủ các em phải ra sức học tập để
trở thành những người con có ích cho xã hội
mai sau.

Nằm trong chuỗi hoạt động của Chương trình
Wilmar CLV Awards 2015, buổi Hội thảo tại
Trường ĐHCT đã sôi nổi diễn ra với nhiều hoạt
động phong phú. Trải nghiệm cùng chương
trình, các bạn sinh viên có cơ hội
giao lưu và đặt câu hỏi với diễn
giả, được giới thiệu vòng thi, hỗ
trợ và tư vấn cách thức đăng
kí tham gia. Theo đó, sinh viên
năm ba và năm cuối ở tất cả các
chuyên ngành có kết quả học tập
trung bình tích lũy từ 3.2, khả
năng sử dụng tiếng Anh tốt, năng
động, giao tiếp tốt và kỹ năng
thuyết trình tốt đều có cơ hội
tranh tài. Ứng viên thể hiện năng
lực qua các phần thi: Sơ tuyển,
kiểm tra kiến thức tổng hợp, IQ, Rút thăm trúng thưởng tại Hội thảo thông tin và phát động cuộc thi WILMAR
ngoại ngữ, hội trại, phỏng vấn, CLV AWARDS 2015-NƠI TÀI NĂNG TỎA SÁNG.
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HỘI THẢO “LẤY Ý KIẾN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO
TẠO DỰ KIẾN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN
TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ”
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 07/8/2015, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT), Trường Đại học Cần
Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội thảo “Lấy ý kiến giảng viên, nhà khoa học, người sử dụng lao động,
cựu học viên về chương trình đào tạo dự kiến ngành Hệ thống thông tin, trình độ Tiến sĩ”. Tham
dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin-Truyền thông Thành phố Cần Thơ và các trường
đại học, cao đẳng trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Về phía Trường ĐHCT, có GS.TS.
Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng; và quí Thầy, Cô, cựu học viên cao học và học viên đang
theo học tại Khoa CNTT&TT cùng tham dự.
về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt
nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo
dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định,
ban hành CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
Theo đó, quy trình xây dựng đề án mở ngành
gồm 08 bước: (1) Khảo sát nhu cầu nhân lực,
nhu cầu của người sử dụng lao động liên quan
đến ngành nghề dự kiến mở; (2) Xây dựng mục
tiêu chung, mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra;
(3) Xác định cấu trúc khối lượng kiến thức cần
thiết cho CTĐT; (4) Đối chiếu và so sánh CTĐT
GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng phát
biểu khai mạc Hội thảo.
của trường với các trường khác trong và ngoài
iện nay, công nghệ thông tin được xác nước để hoàn thiện chương trình dự kiến; (5)
định là một trong những mũi nhọn về Xây dựng bản thảo CTĐT, thiết kế đề cương chi
vấn đề phát triển kinh tế-xã hội của vùng tiết các học phần có trong CTĐT; (6) Tổ chức
Đồng bằng sông Cửu Long nhưng trên thực tế, hội thảo lấy ý kiến các bên có liên quan bao gồm
chưa có trường đại học nào tại khu vực đào tạo giảng viên, cán bộ quản lý trong và ngoài cơ sở
trình độ tiến sĩ các ngành thuộc lĩnh vực công đào tạo, các nhà khoa học,...; (7) Hoàn thiện
nghệ thông tin, trong khi đó các vùng miền khác dự thảo CTĐT; (8) Đánh giá, cập nhật nội dung
đang đào tạo rất nhiều. Vì vậy, Khoa CNTT&TT, CTĐT và phương pháp giảng dạy.
Trường ĐHCT đang thực hiện đề án mở ngành
Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo
Hệ thống thông tin một ngành thuộc khối ngành
luận, khẳng định vai trò chương trình đào tạo
Công nghệ thông tin, trình độ tiến sĩ. Để hoàn
trình độ cao, bậc học tiến sĩ khối ngành Công
thiện đề án mở ngành, rất cần ý kiến đóng góp
nghệ thông tin nói chung và ngành Hệ thống
của các bên có liên quan về chương trình đào
thông tin nói riêng; đóng góp nhiều ý kiến bổ ích
tạo (CTĐT) dự kiến của ngành.
về CTĐT dự kiến và nêu ra yêu cầu cụ thể trong
Việc tổ chức hội thảo lấy ý kiến là một trong việc xây dựng đề án đào tạo sau đại học. Hội
chuỗi các công việc phải làm để mở một ngành thảo đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra
đào tạo. Theo Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT và nhận được những đóng góp sôi nổi và tích
của Bộ GD&ĐT ban hành ngày 16/04/2015 Quy cực từ đại biểu tham dự.
định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu
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CHUNG KẾT CUỘC THI “Ý TƯỞNG SÁNG TẠO VÌ CỘNG ĐỒNG
NĂM 2015”
Nguyễn Thành Bảo Lộc, Lớp Văn học, Khóa 38

T

PGS.TS. Nguyễn Duy Cần, Trưởng Khoa Phát triển Nông thôn nhận xét đề tài của thí sinh.

ối ngày 30/8/2015, Vòng Chung kết cuộc
thi “Ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng năm
2015” với chủ đề “Câu chuyện thuỷ điện
trên dòng sông Mê Công” đã diễn ra tại Hội
trường Lớn-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT).
Chương trình do Đoàn Trường tổ chức với sự
tài trợ của Trung tâm Phát triển Sáng tạo xanh
Green ID.
Tham dự đêm Chung kết, Ban Giám khảo
chương trình có PGS.TS. Nguyễn Duy Cần,
Trưởng Khoa Phát triển Nông thôn, ThS.
Nguyễn Hữu Thiện, Chuyên gia độc lập về sinh
thái và các hệ thống tự nhiên Đồng bằng sông
Cửu Long, ThS. Kỷ Quang Vinh, Chánh Văn
phòng Biến đổi Khí hậu Thành phố Cần Thơ;
cùng đông đảo học sinh, sinh viên đến tham dự.
Sau ba tháng diễn ra cuộc thi với 312 đề tài
tham gia, Ban tổ chức đã chọn 06 đề tài mang
tính ứng dụng, khả thi và xuất sắc nhất vào
Vòng Chung kết xếp hạng. Trong đêm Chung
kết, đại diện các nhóm đề tài đã trải qua phần thi
thuyết minh xoay quanh chủ đề về “Câu chuyện
thủy điện trên dòng sông Mê Công” và nghe ý
kiến nhận xét, chất vấn từ phía Ban Giám khảo.
Với tinh thần thi đấu nhiệt tình, sáng tạo, các đội
thi đã mang đến không khí vui tươi, đoàn kết
cho khán giả, thể hiện tinh thần, bản lĩnh và sự

năng động của tuổi trẻ Đại học Cần Thơ trong
việc chung tay giữ gìn, bảo vệ môi trường sống.
Sau phần tranh tài đầy thử thách, kết quả giải
Nhất thuộc về sinh viên Trần Thị Thu Trang, Lớp
Hoá Dược Khóa 39, Khoa Khoa học Tự nhiên
với đề tài “Tập huấn thanh niên với biến đổi khí
hậu và phát triển thuỷ điện trên dòng sông Mê
Công”; giải Nhì thuộc về đề tài “Nghiên cứu thiết
kế hệ thống tưới tự động” (Trần Tấn Tài, Khoa
Phát triển Nông thôn), và đề tài “Thiết kế hệ
thống thuỷ canh rau an toàn cho các thuỷ vực
tĩnh hoặc có dòng chảy thấp” (Lâm Văn Hảo,
Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên).
Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo vì cộng đồng năm
2015” là dịp để học sinh, sinh viên nâng cao ý
thức trong công tác bảo vệ môi trường, hiểu
được tầm quan trọng đối với nguồn tài nguyên
nước sạch và vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ
Đồng bằng sông Cửu Long trước những thách
thức biến đổi khí hậu. Qua đó đẩy mạnh các
hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận
thức của người dân và học sinh, sinh viên trong
việc giữ gìn và bảo vệ môi trường sống. Chương
trình cũng là dịp để sinh viên tích góp thêm kinh
nghiệm, trau dồi kỹ năng nghiên cứu sáng tạo,
thể hiện trách nhiệm của mình trong các hoạt
động xung kích vì sự phát triển của xã hội.
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VUI NGÀY KHAI TRƯỜNG
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
cộng đồng, chia sẻ với các
em học sinh nghèo tại các
địa phương khó khăn.
Chương trình hỗ trợ được
diễn ra tại Trường Tiểu học
Hòa An 1 và Trường Tiểu học
Hòa An 2, xã Hòa An, huyện
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
ngày 30/8/2015; Trường
Phổ thông Dân tộc nội trú
Cần Thơ, phường Châu
Văn Liêm, quận Ô Môn,
Thành phố Cần Thơ ngày
31/8/2015; Trường Tiểu học
Thạnh Hòa 1, xã Thạnh Hòa,
Tặng quà cho các em học sinh tại Trường tiểu học Hòa An 2.
huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu
hông bao lâu nữa, ngày khai trường sẽ Giang ngày 05/9/2015. Chương trình đã vận
diễn ra tưng bừng và rộn rã trên khắp mọi động quyên góp tập và kinh phí từ thầy cô, cán
miền đất nước. Đa số các em học sinh bộ Trường Đại học Cần Thơ, các nhà hảo tâm
đang hân hoan chào đón ngày tựu trường khi và các nguồn xã hội được 6.000 quyển tập, 100
được đi học với những bộ quần áo mới, bộ sách bộ đồng phục mới, 50 ba lô, 50 áo mưa, 600 cây
giáo khoa bao bìa cẩn thận, những dụng cụ học viết với tổng kinh phí khoảng 49.000.000 đồng.
tập xinh xắn hay những quyển tập trắng đượm
Hy vọng rằng những phần quà này không
mùi giấy mới... Thế nhưng, ở xung quanh chúng
những mang đến cho các em sự hỗ trợ về vật
ta vẫn có những em nhỏ được đến trường là
chất mà còn cả tinh thần, như những lời chúc
một niềm mơ ước, được mặc bộ quần áo mới là
tốt đẹp từ các nhà hảo tâm mong các em sẽ cố
một niềm khát khao và được cầm bộ sách giáo
gắng học tập thật tốt, trở thành con ngoan, trò
khoa mới là niềm vui khôn tả.
giỏi, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của
Nhằm chung tay vì một tương lai tươi sáng gia đình, nhà trường và xã hội.
cho các em học sinh nghèo, từ ngày
30/8 đến ngày 05/9/2015, Đoàn Khối
Phòng ban, Trường Đại học Cần Thơ
phối hợp với Chi đoàn Phòng PB11,
Công an Thành phố Cần Thơ tổ chức
Chương trình “Vui ngày khai trường”
với mong muốn hỗ trợ các em một
phần nào đó hành trang bước vào
năm học mới. Bên cạnh đó, chương
trình còn là điều kiện cho đoàn viên,
thanh niên hai đơn vị tham gia công
Ảnh lưu niệm tại Trường Tiểu học Hòa An 1.
tác xã hội, nâng cao ý thức phát triển
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CHÚT TÂM TÌNH VỀ NGƯỜI LÍNH BIỂN
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
chính là tình cảm mà các chiến sĩ
dành cho đoàn chúng tôi. Chúng tôi
từ từ cảm nhận tấm lòng nhiệt tình
ấy qua từng cái nhìn trìu mến, những
nụ cười giòn giã và những cái bắt tay
siết chặt. Tôi cảm nhận mình như một
người anh em xa nhà giờ trở lại quê
hương khi nhìn thấy những ánh mắt
rạng rỡ, những cái tay bắt mặt mừng
của người thân ra đón. Mặc dù đây là
lần đầu tiên gặp các anh chiến sĩ nơi
hải đảo bằng xương, bằng thịt nhưng
tôi có cảm giác mình đã thân thiết tự
bao giờ.
Lễ kết nghĩa giữa Đoàn Khối Phòng ban, Trường Đại học Cần Thơ và
Cái cảm giác hồ hởi kia không mấy
Hải đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân.
chốc bị chùn lại khi tôi bắt gặp những

“Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là
bài ca chiến sĩ. Ta ca vang triền miên qua tháng
ngày, lượn bay trên núi đồi biên cương đến nơi
đảo xa. Mãi mãi lòng chúng ta, ca bài ca người
lính. Mãi mãi lòng chúng ta, vẫn hát khúc quân
hành ca”.

Đã hơn một tháng trôi qua mà trong đầu tôi
vẫn còn vang vọng giai điệu bài hát ấy. Bài hát
mà tôi được nghe đi nghe lại rất nhiều lần trong
chuyến đi kết giao nghĩa tình giữa Đoàn Khối
Phòng ban, Trường Đại học Cần Thơ và Hải
đội 511, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân. Chưa
bao giờ tôi thấy bài hát có ý nghĩa và hay như
thế chắc có lẽ vì tôi được chính những người
chiến sĩ hát cho nghe, như một lời khẳng định
rằng đời anh là chiến sĩ và sẽ mãi là như thế vì
tình yêu các anh dành cho biển, đảo quê hương
chẳng bao giờ phai.
Lần đầu tiên đến với vùng biển, đảo quê
hương, tôi không khỏi cảm giác hân hoan, vui
sướng. Tôi thật sự choáng ngợp trước khung
cảnh bao la, rộng lớn và tuyệt đẹp nơi đây.
Nhưng có một thứ làm cho tôi vui sướng hơn

làn da rám nắng, những vết nhăn nơi đuôi mắt,
gương mặt có vẻ gì đó khắc khổ nhưng trái lại nụ
cười thì vẫn nở trên môi của từng người, từng
người. Nhìn khuôn mặt của các anh, tôi thật
không tài nào đoán được số tuổi của họ. Cũng
đúng thôi với điều kiện sống và môi trường làm
việc như thế nào thì hằn lên khuôn mặt như thế
ấy. Chỉ khi đến với biển đảo thì chúng ta mới
hiểu được những khó khăn mà các anh chiến sĩ
đã trải qua. Điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt,
đời sống vật chất thiếu thốn, thêm vào đó là nỗi
nhớ thương gia đình khôn xiết. Tôi tự hỏi vì đâu
mà các anh vẫn cứ như thế vẫn ngày ngày bám
biển, nắm chắc tay súng bảo vệ vùng trời của
Tổ quốc? Phải chăng vì tình yêu quê hương đất
nước quá lớn trong con người anh, vì điều đó
anh sẵn sàng hy sinh cuộc sống bình thường
nơi phố thị, hy sinh những giây phút ấm áp bên
gia đình và người thân để ra nơi đầu sóng làm
nhiệm vụ bảo vệ biên giới hải đảo với bao hiểm
nguy luôn rình rập ngày đêm.
Tôi và các anh chị em trong đoàn đã có khoảng
thời gian bốn ngày trải nghiệm cuộc sống trên
đảo và tôi thực sự cảm giác được chúng tôi là
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xanh mướt, kia là đàn gà, đàn heo và có cả ao
cá. Bây giờ tôi mới thấy ý nghĩa câu “Bàn tay
ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng
thành cơm”.

Giao lưu văn nghệ và thể thao.

anh em chung một mái nhà khi
cùng nhau nói cười rộn rã, tâm
sự cho nhau nghe cuộc đời, công
việc, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống và
cùng nhau quây quần bên những bữa cơm gia
đình ấm áp. Liếc nhìn đôi bàn tay rám nắng có
phần gân guốc kia, tôi thực sự cảm phục đôi bàn
tay ấy, vừa chắc tay súng bảo vệ biên thùy vừa
khéo léo để nấu những bữa cơm thơm ngọt.
Với tôi, những món ăn không phải để ăn đơn
thuần mà là để thưởng thức. Cũng với đôi bàn
tay ấy, hãy nhìn xem thành quả từ khu vườn
“tăng gia sản xuất” do chính những đôi bàn tay
cần cù làm nên. Trước mắt tôi là một vườn rau

Sống ở trên đời
có bữa tiệc nào
chẳng tàn, đến lúc
chia tay, người bịn
rịn, người quay mặt
đi lau dòng nước
mắt. Tôi lại nghe
văng vẳng bài hát
ấy “…dù rằng đời
ta thích hoa hồng,
kẻ thù buộc ta ôm
cây súng. Ta yêu
sao làng quê non nước mình. Tình quê hướng
vút thành thanh âm khúc quân hành ca”. Từng
câu từng lời của bài hát cứ như dòng nước chảy
len lỏi vào từng ngõ ngách trong tâm hồn làm
dâng trào trong tôi tình yêu biển đảo tha thiết và
càng yêu hơn các anh chiến sĩ ngày ngày bảo
vệ vùng trời quê hương. Nhìn những gì mà các
anh đang thầm lặng đóng góp cho sự bình yên
của đất nước. Tôi chợt nhớ đến câu hát “Đừng
hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà hãy hỏi ta đã
làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.

Ảnh lưu niệm tại buổi tham quan tàu chiến.
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TIẾP SỨC MÙA THI-ĐÔI DÒNG KỶ NIỆM

K

Phạm Nguyễn Bảo Trâm, Lớp Phát triển nông thôn, Khoá 40

hi từng chùm phượng vĩ cuối cùng sắp rời cành, những chú ve sầu còn đua nhau hát bài
ca mùa hạ cũng là lúc chúng tôi khoác lên người chiếc áo xanh tình nguyện. Người đi về
những vùng quê xa xôi giúp dân xây đường, đắp đê… người chọn ở lại Cần Thơ để hỗ trợ
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cũng như xét tuyển đại học. Dù điểm đến khác nhau nhưng
chúng tôi-những chiến sĩ tình nguyện vẫn chung một lý tưởng là góp một phần sức mình cho quê
hương, đất nước.
Không về quê hưởng “thú vui an lạc”, tôi chọn trụ lại Cần Thơ để hòa mình cùng các anh, chị và
các bạn tham gia hoạt động Tiếp sức mùa thi. Ngày ra quân mỗi chúng tôi ai cũng háo hức. Với tôi
đây là lần đầu tiên tham gia những hoạt động như thế này nên cũng có tí bỡ ngỡ. Nhưng khó khăn
nào rồi cũng sẽ qua nếu ta có một nhiệt huyết đủ lớn.
Thế rồi khởi đầu không mấy chi là thuận lợi khi phải đi khảo sát nhà trọ, những cơn mưa bất
chợt của mùa hạ khiến chúng tôi ướt sũng cả người nhưng không vì thế mà nản chí. Vượt qua biết
bao con hẻm, đường thì lầy lội, đá lỏm chỏm, hỏi thăm từng chủ trọ để tìm cho thí sinh một nơi ở
ưng ý và rẻ nhất có thể. Lắm lúc không nhận được sự phối hợp từ những người chủ khó tính, đó là
những cái lắc đầu, cái xua tay hay những lời từ chối thẳng thừng. Dù vậy, lúc nào trên môi chúng
tôi cũng luôn nở những nụ cười lạc quan nhất.
Hoàn thành công đoạn khảo sát nhà trọ chúng tôi tập kết tại chốt. Giữa cái nắng oi bức 35-36 độ
của mùa hè, chúng tôi phải ngồi hàng giờ để tư vấn cũng như hướng dẫn chỗ trọ cho các thí sinh.
Đôi khi còn phải đứng lề đường để tư vấn, vậy đó mà trên môi nụ cười không bao giờ tắt. Ở đây
chúng tôi cảm nhận được tình đồng chí, đồng đội sâu sắc hơn, từng chai nước trao tay hay những
hộp cơm chay lúc đói lòng, nó ấm áp lắm các bạn ạ!

Nụ cười rạng rỡ của những chiến sĩ tình nguyện.
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Chia tay các anh chị trong chốt tôi được phân công vào trường để điều tiết giao thông. Một trải
nghiệm mới lại bắt đầu. Nhìn xung quanh ai cũng lạ, đó là những người đã từng biết qua mạng xã
hội hay những người chưa bao giờ gặp mặt. Vậy mà khi bắt tay vào nhiệm vụ chúng tôi là một, là
những chiến sĩ không ngại nắng gió, khói bụi. Vẫn miệt mài với công việc dù trời mưa hay nắng.
Có hôm mưa như trút nước nhưng chúng tôi vẫn cần mẫn với công việc, cả đội ai cũng ướt như
chuột lột vậy đấy mà rất vui. Rồi những lúc ngồi mấy tiếng đồng hồ chờ thí sinh làm bài, chúng tôi
tụ lại chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm trong học tập cũng như trong cuộc sống. Người lại chọn
cho mình một gốc nào đó, úp mặt xuống bàn và 1...2...3... khò khò và tôi là một trong số đó. Khi
chúng tôi nghe tiếng chuông báo hết giờ reo lên thì chế độ ngủ, nghỉ kết thúc và sẵn sàng ra trận.
Rồi mùa thi cũng kết thúc một cách tốt đẹp, cởi bỏ chiếc áo xanh tình nguyện chúng tôi trở về với
cuộc sống thường ngày. Người quyết định trở về quê khi không kìm được sự thèm khát cái không
khí ấm áp từ gia đình, người tiếp tục ở lại với công việc làm thêm nhằm trang trải chi phí cho học
kỳ tới. Dù thế nào thì chúng tôi vẫn là anh chị em một nhà, cùng sống, học tập và sinh hoạt dưới
mái trường Đại học Cần Thơ đầy thương mến. Đây là một mùa hè thực sự ý nghĩa với tôi cũng
như các đồng đội. Yêu lắm các chiến sĩ mang tên “Thanh niên tình nguyện”, tôi sẽ nhớ mãi những
khoảnh khắc ấy. Dù cho thời gian có trôi qua thì những hình ảnh ấy sẽ không phai mờ trong tôi,
chúng sẽ được cất sâu vào một nơi gọi là kỷ niệm mà mỗi khi nhớ lại ta bỗng cảm thất tự hào về
một thời đã qua. Mùa hè sau sẽ lại gặp, chúc cho tất cả mọi người có một mùa hè thật ấm áp. Nhớ
mọi người nhiều!
Gấp lại trang nhật ký và bắt đầu với những dự định mới.

DẤU CHÂN TÌNH NGUYỆN CỦA
LIÊN CHI HỘI SINH VIÊN SÓC TRĂNG
Nguyễn Thành Bảo Lộc, Lớp Văn học, Khóa 38

V

ới nhiều bạn sinh viên, mùa hè là cơ hội để đi du lịch đó đây cùng người thân, được nghỉ
ngơi sau một năm học tập đầy vất vả… Nhưng còn các chiến sĩ áo xanh tình nguyện,
mùa hè là dịp để các bạn ấy trải nghiệm, để được sống trong tình yêu thương bạn bè, tình
đồng hương keo sơn gắn bó, làm việc
cùng nhau, cống hiến sức mình cho quê
hương và sống trọn những giây phút rất
đỗi “sinh viên” mà không phải những
tháng năm nào cũng có trong cuộc đời.
Vác lên vai chiếc ba lô như chứa
chan cả tấm lòng và nhiệt huyết tuổi
trẻ, hơn 100 chiến sĩ tình nguyện Mùa
hè xanh của Liên Chi hội sinh viên Sóc
Trăng (LCHSV Sóc Trăng) đã thực hiện
chuyến hành trình 24 ngày trở lại miền
quê Mỹ Tú và Vĩnh Châu với việc thực
hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ
chức lớp ôn tập hè cho học sinh nghèo,
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sửa chữa điện, cầu, đường, trồng cây
và phát hoang lộ giao thông, sửa chữa
nhà tình thương, thăm hỏi, tặng quà
cho gia đình chính sách, dọn dẹp vệ
sinh tuyên truyền bảo vệ môi trường,
trồng cây xanh, hướng dẫn kỹ thuật…
mang lại lợi ích thiết thực cho bà con
địa phương.
Ghé thăm các chiến sĩ vào thời điểm
ngày cuối trước lễ tổng kết mặt trận, tôi
nhận ra đó là khoảng thời gian quý báu
của tất cả mọi người. Dưới căn phòng
nho nhỏ pha lẫn hơi ấm của cơn gió
mùa hè là những hàng nước mắt và
những cái siết tay thật chặt. Lắng lại
cùng những kỉ niệm vừa qua là lần lượt những lời tâm sự, chia sẻ cho nhau trong bao cảm xúc vỡ
oà vì hạnh phúc và những điều khó nói lên hết được bằng lời. “Một mùa hè nữa lại trôi qua nhưng
mùa hè ấy khác xa so với những mùa hè năm trước vì được tham gia cùng các bạn, được làm việc
với nhau, gắn bó và trải nghiệm. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của mặt trận nên cũng như tất cả
mọi người, em cảm thấy tiếc và ước chi thời gian quay trở lại để chúng em tiếp tục được làm những
chiến sĩ áo xanh”-bạn Thạch Thanh Tuấn, sinh viên ngành Phát triển Nông thôn chia sẻ.
Mùa hè xanh đối với các chiến sĩ tình nguyện là ba tiếng gọi chất chứa nhiều tình cảm đặc biệt,
đó là ba tiếng của tình yêu quê hương và nhiệt huyết. Mùa hè xanh-chỉ ngắn gọn mà nghe rất đỗi
thân thương, giản dị thế nhưng với tôi nó lại thiết tha và ý nghĩa đến lạ. Ba năm học trôi qua nhưng
ba tiếng ấy vẫn luôn làm bản thân tôi phấn chấn mỗi khi được làm chiến sĩ áo xanh tình nguyện,
hay đơn giản chỉ là khi ghé thăm các bạn một vài ngày.
Chiến dịch mùa hè xanh thật sự là cơ hội để tất cả sinh viên chúng ta trải nghiệm và trau dồi cho
mình nhiều kỹ năng, bài học từ cuộc sống. Bạn Huỳnh Thị Mỹ Linh-Liên Chi hội Phó chia sẻ “Chiến
dịch giúp ích được nhiều cho bà con địa phương đồng thời cũng giúp ích được nhiều cho các sinh
viên chúng mình. Tham gia Mùa hè xanh ngoài việc có cơ hội trải nghiệm cuộc sống bạn bè và
tinh thần đoàn kết, chúng mình cũng được dịp thực hành từ những kiến thức đã học và hơn hết
là học hỏi nhiều điều hơn trong cuộc
sống thực tiễn”.
Từ ngày 04 đến ngày 27/7/2015,
24 ngày của các chiến sĩ tình nguyện
LCHSV Sóc Trăng là khoảng thời gian
không dài nhưng cũng đủ để tình bạn
trong các bạn mãi bền lâu. Những kỉ
niệm khó quên về một mùa hè đầy trải
nghiệm sẽ là hành trang để các bạn
lạc quan và yêu cuộc sống hơn trên
bước đường thử thách của cuộc đời.
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