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CHUNG KẾT CUỘC THI OLYMPIC 
CÁC MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 
TRONG SINH VIÊN

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Đêm 13/4/2014, Vòng chung kết Cuộc 
thi Olympic các môn Khoa học Chính trị 
(KHCT) và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong 

sinh viên Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) năm 
2014 đã diễn ra sôi nổi tại Hội trường Lớn. Đến 
dự đêm chung kết có Đ/c Trần Văn Kiệt, Phó 
trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ và 
các thành viên trong Ban; đại diện Ban Thường 
vụ, Ban Chấp hành Thành đoàn Cần Thơ và 
Hội sinh viên Thành phố Cần Thơ. Phía Trường 
ĐHCT có PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư 
Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo và 
cán bộ các khoa, phòng ban, trung tâm và các 
đoàn thể các cấp trong Trường; sự tham gia dự 
thi và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo sinh viên, 
thí sinh và cổ động viên.

Cuộc thi Olympic các môn KHCT và Tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong sinh viên Trường diễn ra với 
02 hình thức: thi cá nhân và thi tập thể. Đối với 

thi cá nhân, vòng loại trắc nghiệm online diễn ra 
từ ngày 14-25/3/2014, thu hút 13.328 sinh viên 
với 29.899 lượt bài dự thi, vòng chung kết trắc 
nghiệm loại trực tiếp diễn ra vào ngày 15/3/2014 
đã chọn ra 03 thí sinh xuất sắc nhất (Tiêu Tín 
Nguyên–Sư phạm Vật lý K36, Thạch Toàn 
Trung-Công nghệ thực phẩm K37 và Nguyễn 
Thị Ngân–Sư phạm Vật lý K39) dự thi kể chuyện 
tại Vòng chung kết. Đối với hình thức thi tập thể, 
có 16 đội tham gia bốc thăm dự thi với 04 bảng 
thi đấu đã diễn ra vào ngày 25 và 28/3/2014, 
Ban Tổ chức đã chọn ra 04 đội xuất sắc vào 
Vòng thi chung kết, gồm Đội Khoa Công nghệ, 
Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Khoa 
Khoa học Tự nhiên và đội liên kết Trung tâm 
Công nghệ Phần mềm và Khoa Dự bị Dân tộc.

Tại đêm chung kết, Vòng chung kết tập thể 
diễn ra với 03 phần thi: Khởi động, Vượt chướng 
ngại vật và Về đích. Đối với Vòng thi chung kết 

Biểu diễn văn nghệ chào mừng đêm chung kết Cuộc thi Olympic các môn KHCT và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong 
sinh viên năm 2014.
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cá nhân, mỗi thí sinh sẽ chọn thể hiện một câu 
chuyện tâm đắc về tấm gương đạo đức Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, qua đó liên hệ thực tế và trả lời 
câu hỏi từ phía Ban Giám khảo. 

Các phần dự thi được các em sinh viên thể 
hiện rất hào hứng, sôi động, lý thú và vô cùng 
ý nghĩa. Cuộc thi đã thể hiện được niềm đam 
mê, sự sáng tạo, tự tin, bản lĩnh và sự năng 
động, nhiệt huyết của tuổi trẻ Trường ĐHCT, với 
tinh thần học tập hăng say, vui chơi hết mình 
và không ngừng học hỏi để tiến bộ. Những 
câu chuyện được kể từ các thí sinh cũng là cơ 
hội để các em sinh viên Trường có thêm được 
nhiều bài học bổ ích về những lời dạy giản dị, 
gần gũi của Bác thông qua từng câu chuyện 

nhỏ. Cuộc thi cũng là dịp để các em hiểu hơn 
về quy định, nội quy của Trường, về chuẩn mực 
đạo đức sinh viên Trường ĐHCT, nếp sống văn 
hóa học đường, nâng cao ý thức chấp hành tốt 
quy định của Pháp luật; đồng thời nuôi dưỡng 
niềm đam mê học tập, nghiên cứu khoa học các 
môn KHCT trong sinh viên, thực hiện tốt cuộc 
vận động học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn thể 
sinh viên Trường.

Kết quả Vòng thi cá nhân, sinh viên Tiêu Tín 
Nguyên-Sư phạm Vật lý K36 đạt giải Nhất; sinh 
viên Thạch Toàn Trung-Công nghệ Thực phẩm 
K37 đạt giải Nhì và Nguyễn Thị Ngân-Sư phạm 
Vật lý K38 đạt giải Ba. Về giải tập thể, Khoa 
Công nghệ đạt giải Nhất, Khoa Khoa học Tự 
nhiên đạt giải Nhì, đội liên kết Trung tâm Công 

nghệ Phần mềm và Khoa Dự bị Dân 
tộc đạt giải Ba, Khoa Nông nghiệp và 
Sinh học Ứng dụng đạt giải Khuyến 
khích.

Ngoài ra, Ban Tổ chức đã trao 
nhiều giải thưởng khuyến khích cho 
25 sinh viên dự thi đạt điểm cao, 
đặc biệt khen thưởng các đơn vị đã 
tuyên truyền tốt cho cuộc thi, có đông 
đảo sinh viên tham gia là Đoàn khoa 
Khoa Phát triển Nông thôn và Đoàn 
Khoa Công nghệ.

Các đội tự tin bước lên sân khấu dự thi.

Ban Giám khảo của cuộc thi.

Sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên các đội.
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MỪNG TẾT CỔ TRUYỀN CHOL CHNAM THMAY
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Đêm 06/4/2014, Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) đã tổ chức đêm sinh hoạt văn 
hóa-nghệ thuật “Mừng Tết cổ truyền 

Chol Chnam Thmay” tại Hội trường Lớn. Tham 
dự chương trình có các đại biểu đại diện lãnh 
đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Cục An ninh 
Tây Nam Bộ, Vụ Địa phương 3; Ban Dân tộc, 
Hội đoàn kết sư sãi yêu nước các tỉnh, thành 
Đồng bằng sông Cửu Long, Phòng PB11-Công 
An Thành phố Cần Thơ. Phía Trường có Đảng 
ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo và cán bộ 
chuyên trách các đơn vị, đoàn thể, cán bộ và 
sinh viên Trường, đặc biệt với sự tham gia của 
hơn 1.000 cán bộ và sinh viên dân tộc Khmer.

Tại đêm giao lưu, các em sinh viên đồng 
bào Khmer đã chia sẻ về nguồn gốc và ý nghĩa 
của Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, qua đó 
bày tỏ thông điệp về tình đoàn kết sâu sắc, hỗ 
trợ lẫn nhau giữa các dân tộc anh em trong cả 
nước. Các em cũng vui mừng, xúc động bày 
tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối Đảng, Nhà nước 
đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần cho các em, đồng thời gửi lời cảm ơn chân 

thành đến nhà trường, lãnh đạo chính quyền, 
các cơ quan ban ngành địa phương luôn tạo 
điều kiện, giúp đỡ các em trong học tập. Các 
em sẽ quyết tâm học tốt để xứng đáng với sự 
quan tâm của Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo 
địa phương các cấp, sự quan tâm hỗ trợ của 
Trường, phấn đấu trở thành những người 
công dân tốt góp phần vào sự phát triển của  
đất nước.

Trong dịp này, các em sinh viên đồng bào dân 
tộc Khmer đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ 
đặc sắc mang đậm nét văn hóa truyền thống 
của dân tộc mình. Đêm văn nghệ đã thu hút 
đông đảo sinh viên đồng bào dân tộc khác cùng 
tham gia thưởng thức, tìm hiểu vẻ đẹp văn hóa 
truyền thống của dân tộc Khmer làm thắt chặt 
tình hơn nữa tình đoàn kết giữa các dân tộc. Tại 
đây, những tiếng cười giòn tan và những tràng 
pháo tay nồng nhiệt liên tục vang lên sau mỗi 
màn trình diễn ấn tượng và hấp dẫn của các em 
sinh viên góp phần làm cho không khí đêm văn 
nghệ mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay  
sôi động. Sau phần thưởng thức các tiết mục 

Tiết mục biểu diễn đặc sắc của các em sinh viên dân tộc Khmer.



4 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TIN NỔI BẬT

văn nghệ, các em sinh viên đã cùng nhau múa 
hát rộn ràng điệu múa truyền thống quen thuộc 
của đồng bào dân tộc Khmer.

Cùng đến chung vui với các em sinh viên 
đồng bào Khmer, đại diện lãnh đạo Hội đoàn 
kết sư sãi yêu nước Thành phố Cần Thơ, Vụ 
Địa phương 3, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường 
đã chúc mừng các em có một mùa Tết cổ truyền 
vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc bên gia đình, đồng 
thời động viên các em 
sinh viên tiếp tục ra sức 
nỗ lực học tập, đoàn kết, 
hỗ trợ nhau học tốt.

Hiện tại, Trường có 
1.527 sinh viên là đồng 
bào dân tộc Khmer. Các 
em luôn nỗ lực phấn 
đấu trong học tập và 
rèn luyện. Trong học kỳ 
1, năm học 2013-2014, 
kết quả học tập của sinh 
viên đồng bào Khmer 
tại Trường gồm 64 sinh 

viên Xuất sắc (4,19%), 158 sinh viên Giỏi 
(10,35%) và 496 sinh viên Khá (32,48%). 
Các em luôn tích cực tham gia sinh hoạt 
các Câu lạc bộ Toán học, Tin học, Anh văn, 
Câu lạc bộ nhà giáo trẻ nhằm rèn luyện 
các kỹ năng hỗ trợ cho công tác chuyên 
môn khi ra trường. Bên cạnh đó, các em 
cũng rất nhiệt tình và hăng hái tham gia 
các phong trào phục vụ cộng đồng, rèn 
luyện kỹ năng sống, hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, thể dục, thể thao,...

Hiểu được hoàn cảnh khó khăn của 
sinh viên đồng bào dân tộc Khmer, nhà 
trường luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất 
cho các em tham gia học tập và rèn luyện 
tại Trường. Hằng năm, Trường tạo điều 
kiện cho sinh viên dân tộc Khmer tổ chức 
các buổi giao lưu sinh hoạt Văn hóa-Nghệ 
thuật nhân dịp mừng Tết cổ truyền Chol 
Chnam Thmay, Lễ Sen-Dota, giúp sinh 

viên các dân tộc khác hiểu hơn về bản sắc văn 
hóa của dân tộc Khmer qua đó thắt chặt hơn 
nữa tình đoàn kết giữa sinh viên các dân tộc 
trong Trường; ưu tiên xét duyệt, sắp xếp chỗ ở 
Ký túc xá cho các em nếu có nhu cầu, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các em học tập, sinh hoạt, rèn 
luyện, giúp các em tiết kiệm chi phí; đến nay đã 
có 886/1.527 sinh viên dân tộc Khmer được cư 
trú trong khu Ký túc xá của Trường.

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

Các đại biểu và sinh viên tham dự Chương trình giao lưu mừng 
Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

HIỆU TRƯỞNG TIẾP XÚC SINH VIÊN

Ngày 06/4/2014, Chương trình tọa đàm “Hiệu trưởng tiếp xúc sinh viên” đã diễn ra tại Hội trường 
Lớn. Tham dự buổi tọa đàm có Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên trách, 
giảng viên các đơn vị; đại diện sinh viên là thành viên ban cán sự và ban chấp hành chi đoàn  
các lớp.

Mở đầu buổi tọa đàm, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng nhà trường đã chia 
sẻ khái quát một số thông tin quan trọng 

về tình hình phát triển và những thành tựu nổi 
bật mà Trường ĐHCT đã gặt hái được trong năm 
học vừa qua. Tiêu biểu là việc tổng kết 05 năm 
đào tạo tín chỉ với nhiều bài học kinh nghiệm 
quý báu được tích lũy và kế hoạch thực hiện 
cải tiến, đổi mới công tác đào tạo tín chỉ trong 
thời gian tới; những bước tiến quan trọng trong 
công tác nâng cao chất lượng đào tạo, đảm 
bảo chất lượng theo tiêu chuẩn giáo dục quốc 
gia và quốc tế (tiêu chuẩn AUN hay tiêu chuẩn 

ABET đặc thù cho 
khối ngành kỹ thuật 
công nghệ), Trường 
đã có chương 
trình đào tạo đầu 
tiên (Kinh tế Nông 
nghiệp) được công 
nhận đạt chuẩn 
AUN và chính thức 
trở thành thành 
viên trong mạng 
lưới các trường đại 
học khu vực Đông 
Nam Á (AUN) vào 
tháng 7/2013; thứ 
hạng Trường theo 
Webometrics được 
nâng lên rõ rệt (định 
kỳ tháng 01/2014, 
hạng 39/100 trường 
hàng đầu khu vực 
Đông Nam Á, hạng 
02 trong các trường 
đại học Việt Nam; 

so với tháng 7/2013 hạng 51 Đông Nam Á, hạng 
03 trong số các trường đại học Việt Nam).

Tập thể thầy và trò Trường ĐHCT luôn nỗ 
lực nâng cao vị thế, uy tín của nhà trường trong 
nước và quốc tế dù gặp nhiều khó khăn và hạn 
chế nhất định. Và điều đáng khích lệ nhất là điều 
kiện cơ sở vật chất cho hoạt động giảng dạy và 
học tập của cán bộ và sinh viên Trường đã từng 
bước được cải thiện trong năm qua với nhiều 
hạng mục công trình nhà học, công trình ký túc 
xá và dịch vụ sinh viên được xây dựng, đáp ứng 
tốt hơn nhu cầu giảng dạy, học tập và vui chơi 
giải trí của cán bộ và sinh viên... Qua đó, Hiệu 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó 
Hiệu trưởng tiếp nhận và giải đáp các câu hỏi của sinh viên.
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trưởng nhấn mạnh điều quan trọng nhất trong 
mọi nỗ lực của Trường là tạo môi trường học 
tập và làm việc ngày càng tốt hơn cho toàn thể 
cán bộ và sinh viên.

Trong buổi gặp gỡ này, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Thị Thanh 
Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đã tiếp 
nhận và giải đáp các câu hỏi của sinh viên. Với 
bầu không khí cởi mở, thân thiện, các em sinh 
viên đã tích cực và thẳng thắn trình bày ý kiến, 
đặt câu hỏi để được giải đáp vướng mắc cũng 
như đưa ra các đề xuất với mong muốn có điều 
kiện học tập tốt hơn, những hoạt động tích cực 
góp phần tăng cường uy tín và hình ảnh của 
Trường. Các câu hỏi liên tục được đặt ra kể từ 
lúc chương trình giao lưu hỏi đáp được bắt đầu. 
Trong gần 02 giờ trao đổi, Đảng ủy, Ban Giám 
hiệu Trường đã tiếp nhận và giải đáp gần 30 
câu hỏi từ phía các em sinh viên. Không khí Hội 
trường sôi nổi khi các sinh viên thể hiện sự tự 
tin, hoạt bát, năng động, đặc biệt là sự trưởng 
thành của những người “công dân mới”, mạnh 
dạn trình bày chính kiến của mình như những 
người lớn thực sự. 

Các em sinh viên phần lớn bày tỏ mối quan 
tâm về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ học 
tập, nghiên cứu, đặc biệt là tăng cường sự phục 

vụ của nhà học vào cuối tuần 
để các em tận dụng thời gian 
học tập, sinh hoạt đội, nhóm; 
tăng cường hỗ trợ và thúc đẩy 
công tác nghiên cứu khoa học 
trong sinh viên; điều chỉnh và 
bổ sung các học phần phù hợp 
trong chương trình đào tạo, 
chú trọng thực hành, thực tập 
và tham quan thực tế; cơ hội 
được nâng cao trình độ chuyên 
môn, ngoại ngữ, kỹ năng xã 
hội; hoạt động góp phần tăng 
cường uy tín và hình ảnh của 
Trường ĐHCT, bảo vệ cảnh 
quan và an toàn trật tự trong 
Trường; tăng cường điều kiện 

sinh hoạt khu ký túc xá; tăng cường điều kiện 
cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí 
cho sinh viên; về học phí và hỗ trợ học phí, học 
bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,...

Những thông tin phản hồi của lãnh đạo 
Trường sẽ được công bố chính thức đến toàn 
thể sinh viên. Nhà trường luôn hoan nghênh và 
sẵn sàng tiếp nhận, phản hồi ý kiến đóng góp 
của các em, tạo điều kiện ngày càng tốt hơn cho 
hoạt động học tập và rèn luyện của sinh viên, hỗ 
trợ các em tích lũy kiến thức và rèn luyện những 
kỹ năng cần thiết cho nghề nghiệp tương lai.

Buổi tọa đàm đã thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ  
và sinh viên Trường.

Sinh viên trình bày vướng mắc của các em đến Đảng ủy-
Ban Giám hiệu.
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KINH TẾ NÔNG NGHIỆP: CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
ĐẦU TIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

ĐƯỢC CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN AUN
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Với nỗ lực không ngừng 
nâng cao chất lượng đào 
tạo, năm 2013, Trường 

Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã 
khởi động thực hiện công tác 
kiểm định chất lượng đánh giá 
ngoài theo tiêu chuẩn AUN. Đối 
với chương trình Kinh tế nông 
nghiệp, tháng 6/2013, Trường 
tiến hành mời các chuyên gia 
AUN đến đánh giá chương 
trình theo tiêu chuẩn chất lượng 
giáo dục AUN sau khi đã hoàn 
thành các hồ sơ thủ tục đăng ký  
cần thiết.

Sau thời gian đánh giá, xét 
duyệt chất lượng đào tạo của 
chương trình, AUN đã quyết định 
cấp Chứng nhận chương trình Kinh tế nông 
nghiệp của Trường ĐHCT đã đạt tiêu chuẩn 
chất lượng AUN vào ngày 15/7/2013.

Cũng trong thời gian này, Trường đã xúc tiến 
hồ sơ xin gia nhập Mạng lưới các trường đại 
học Đông Nam Á (AUN). Tháng 7/2013, Trường 
đã chính thức trở thành một trong 30 thành viên 
của AUN.

Niềm phấn khởi với kết quả chứng nhận 
chương trình đầu tiên đạt chuẩn AUN cũng như 
những bài học kinh nghiệm tích lũy được về 
công tác đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng giáo 
dục khu vực ASEAN trong lần tổ chức đánh giá 
ngoài vừa qua sẽ tạo động lực rất lớn giúp tập 
thể nhà trường có thêm niềm tin tiếp tục triển 
khai các chương trình đánh giá ngoài tiếp theo. 
Trong năm 2014, Trường tiếp tục chuẩn bị, xúc 
tiến triển khai công tác đánh giá ngoài theo tiêu 
chuẩn AUN đối với hai chương trình đào tạo 

đại học ngành Công nghệ Sinh học Tiên tiến 
và Nuôi trồng Thủy sản Tiên tiến đào tạo bằng 
tiếng Anh.

Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn 
nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội, quá trình hội 
nhập và góp phần phát triển đất nước, Trường 
ĐHCT đã tích cực thực hiện nhiều hoạt động 
thiết thực để đẩy mạnh công tác đảm bảo chất 
lượng, từng bước thực hiện nâng cao hiệu quả 
công tác này, tiến hành nghiêm ngặt các hoạt 
động đánh giá chất lượng nội bộ cũng như 
tham gia công tác đánh giá ngoài để kịp thời 
điều chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt động 
đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ. Trong thời kỳ hội nhập sâu rộng nền 
kinh tế thế giới, trước thềm hội nhập Cộng đồng 
ASEAN năm 2015, Trường ĐHCT sẽ tiếp tục nỗ 
lực đưa chất lượng đào tạo của Trường lên tầm 
khu vực và quốc tế.

Ảnh lưu niệm tại buổi làm việc với đoàn đánh giá AUN.
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HỘI THI OLYMPIC HÓA HỌC SINH VIÊN TOÀN QUỐC
 LẦN THỨ VIII

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 06/4/2014, tại Hội trường Lớn, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã phối hợp với Hội Hóa học 
Việt Nam tổ chức lễ Khai mạc Hội thi Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ VIII năm 2014. 
Buổi lễ vinh dự đón tiếp các đại biểu GS.TSKH. NGND. Ngô Thị Thuận, Nguyên Phó Chủ tịch Hội 
Hóa học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng ra đề thi; PGS.TS. Mai Ngọc Chúc, Phó Chủ tịch kiêm Tổng 
thư ký Hội hóa học Việt Nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Hội; ông Trần Trọng Khiếm, 
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ; đại diện lãnh đạo, cán bộ giảng viên chuyên trách và 
thí sinh dự thi đến từ 30 trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Phía Trường ĐHCT có PGS.TS. 
Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo và Tổ chức Hội thi; PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó 
Hiệu trưởng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo và Tổ chức Hội thi; đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên trách 
các đơn vị và sinh viên dự thi.

Hội thi Olympic Hóa học sinh viên toàn 
quốc đã được các trường đại học, cao 
đẳng trong cả nước luân phiên tổ chức, 

định kỳ 02 năm 01 lần, thu hút sự quan tâm dự 
thi của rất nhiều sinh viên chuyên ngành Hóa 
lẫn sinh viên không chuyên. Năm nay, Trường 
ĐHCT vinh dự là đơn vị đăng cai tổ chức Hội thi 
Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ 
VIII. Tham dự Hội thi năm nay có tổng số 198 
thí sinh từ 30 trường đại học, cao đẳng trong 
cả nước, được tổ chức thành 38 đội thi tài ở 
03 bảng: bảng A gồm 13 đội dự thi với 65 sinh 
viên, bảng B gồm 14 đội với 70 sinh viên, bảng 

C gồm 11 đội với 65 sinh viên. Có tổng số 
63 cán bộ tham dự Hội thi năm nay, tham 
gia công tác tổ chức, coi thi và chấm thi.

Hội thi Olympic Hóa học sinh viên toàn 
quốc là sân chơi bổ ích, là cơ hội để các 
em sinh viên say mê Hóa học trong cả 
nước thể hiện tài năng của mình, cùng 
gặp gỡ, giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Đồng 
thời, đây còn là dịp để cán bộ, giảng viên 
các trường đại học, cao đẳng trong cả 
nước cùng giao lưu, trao đổi chuyên môn 
và chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, nghiên 
cứu và tăng cường hiểu biết lẫn nhau, 
tạo cơ hội hợp tác học thuật trong thời 
gian tới.

Tại phiên khai mạc, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã thay mặt 
Ban Tổ chức gửi lời cảm ơn trân trọng đến Hội 
Hóa học Việt Nam, Liên hiệp Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên 
Việt Nam, các trường đại học, cao đẳng trong 
cả nước đã ủng hộ và hỗ trợ công tác tổ chức, 
đồng thời cảm ơn các cơ quan, đơn vị, các công 
ty đã ủng hộ, hỗ trợ, tài trợ cho Hội thi.

Trải qua các vòng thi lý thuyết và thực hành, 
đoàn sinh viên của Trường ĐHCT gồm sinh viên 
các lớp Hóa học thuộc Khoa Khoa học Tự nhiên 
và Khoa Sư phạm đã đạt được 04 giải Nhì, 02 
giải Ba và 02 giải Khuyến khích.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, 
Trưởng Ban Chỉ đạo và Tổ chức Hội thi phát biểu khai mạc.
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HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ THỦY SẢN-MÔI TRƯỜNG
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong 02 ngày 03 và 04/4/2014, Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã đăng cai tổ 
chức Hội thảo Quốc tế về Thủy sản-Môi 

trường. Hội thảo diễn ra tại Hội trường Trung 
tâm Học liệu-Trường ĐHCT thu hút sự tham dự 
của khoảng 150 đại biểu đến từ 08 quốc gia trên 
thế giới (Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan, Malaysia, Mỹ, 
Nhật, Úc, Singapore và Ý) và các viện, trường 
đại học trong nước. Tham dự Hội thảo còn có 
đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành các tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 

Mục tiêu của Hội thảo nhằm chia sẻ các kết 
quả nghiên cứu đạt được trong khuôn khổ triển 
khai Dự án “Deltaquasafe” hợp tác giữa Trường 
ĐHCT với Đại học Namur và Đại học Liège 
(Bỉ) trong thời gian 05 năm (2009-2014), do 
Liên Hiệp các trường Đại học Bỉ (Commission 
Universitaire pour le Développement-CUD) tài 
trợ với tổng kinh phí khoảng 40.000 euro.

Dự án “Deltaquasafe” về “Cải thiện giải pháp 
quản lý và an toàn trong sử dụng hóa chất nhằm 
phát triển bền vững nghề nuôi thủy sản nước 
ngọt ở Đồng bằng sông Cửu Long”, được triển 
khai nghiên cứu nhằm tìm ra giải pháp làm giảm 
các tác động của việc sử dụng hóa chất trong 

nuôi trồng thủy sản nước ngọt đến an 
toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường 
bằng cách phát triển và ứng dụng các 
phương pháp quản lý và các kỹ thuật 
phân tích. Hoạt động nghiên cứu được 
tiến hành qua việc thu thập các mẫu phân 
tích (nước, bùn trong ao nuôi thủy sản, 
ruộng lúa,...) từ một số địa phương vùng 
ĐBSCL, phân tích tồn lưu thuốc bảo vệ 
thực vật và kháng sinh trong hệ thống 
nuôi thuỷ sản, xác định nồng độ và thời 
gian tồn lưu các chất trong động vật thuỷ 
sản ở môi trường tự nhiên và môi trường  
ao nuôi. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong 
thời gian 28 ngày sau khi sử dụng thì lưu lượng 
chất bảo vệ thực vật và kháng sinh không còn 
tồn lưu trong nước, đồng thời tồn lưu của các 
chất hóa học này trong động vật thủy sản giảm 
xuống dưới mức nồng độ cho phép. Dự án cũng 
thử nghiệm thành công hoạt động nuôi trồng 
thủy sản đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua 
sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên kích thích miễn 
dịch cho động vật thủy sản, làm tăng khả năng 
miễn dịch tự nhiên, hạn chế việc sử dụng chất 
kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản.

GS. Patrick Kestemont, Giám đốc Viện Nghiên cứu Sinh học-Môi 
trường, Đại học Namur, Bỉ, Chủ trì Hội thảo phát biểu khai mạc.

Các đại biểu thảo luận và trao đổi ý kiến tại Hội thảo.
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Dự án “Deltaquasafe” đã được triển khai 
thành công với nhiều kết quả quan trọng có lợi 
cho sản xuất thủy sản, đóng góp cho sự phát 
triển kinh tế thủy sản của Việt Nam, hướng đến 
nuôi trồng thủy sản bền vững nhờ giảm đáng kể 
lượng hóa chất sử dụng trong phòng trị bệnh 
thủy sản, tiết kiệm chi phí cũng như đảm bảo an 
toàn thực phẩm, an toàn sức khỏe người tiêu 
dùng, bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao 
khả năng cạnh tranh của thủy sản Việt Nam. 
Thông qua kết quả Dự án, các nhà nghiên cứu 
sẽ phát triển các tài liệu hướng dẫn cho các hộ, 
các trại nuôi về quy trình nuôi trồng 
và sản xuất, chế biến thủy sản an 
toàn, hướng các chuyên viên phân 
tích về quy trình phân tích, xử lý mẫu 
trong nghiên cứu có liên quan. Dự án 
đã đào tạo được 03 tiến sĩ, 15 thạc 
sĩ và nhiều sinh viên đại học ngành 
thủy sản và môi trường.

Bên cạnh đó, Hội thảo còn thu hút 
nhiều bài báo cáo khoa học khác từ 
các viện, trường đại học trong và 
ngoài nước. Tại Hội thảo, khoảng 80 
bài báo khoa học tham gia, gồm báo 
cáo tham luận và báo cáo trình bày 
poster được chia sẻ liên quan đến 

vấn đề nuôi trồng thủy sản, an toàn thực phẩm 
và bảo vệ môi trường. Hội thảo cũng là cơ hội 
để các nhà khoa học, các viện, trường cùng 
chia sẻ thông tin và giao lưu, mở rộng quan hệ 
hợp tác.

Ngoài kinh phí được hỗ trợ từ Dự án 
“Deltaquasafe”, Hội thảo còn nhận được sự 
hỗ trợ từ các dự án khác như: Dự án “iAQUA” 
giữa đối tác Đan Mạch và Trường ĐHCT, Dự 
án “SuPa” giữa Hà Lan và Trường ĐHCT, Dự 
án VLIR giữa Trường ĐHCT với các trường đại 
học Bỉ.

Tham quan tìm hiểu các kết quả nghiên cứu được trình bày bằng poster.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn đại diện Trường ĐHCT tặng quà lưu niệm đến  
GS. Patrick Kestemont, Đại học Namur và GS. Marie-Louise Scippo (áo đỏ), 
Bộ môn Khoa học Thực phẩm, Khoa Thú y, Đại học Liège.
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THẢO LUẬN HỢP TÁC VỚI 
ĐOÀN LÃNH ĐẠO TỈNH ĐỒNG THÁP

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 03/4/2014, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tiếp Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp do ông 
Lê Minh Hoan, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và thảo luận hợp tác với Trường. 
Tiếp Đoàn công tác tỉnh có Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các khoa, viện và phòng ban.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp 
đã chia sẻ về chiến lược tái cấu trúc phát 
triển nền kinh tế xã hội của tỉnh trong thời 

gian tới tới, đặc biệt là tái cơ cấu, tổ chức lại 
nền sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lại hệ thống 
canh tác các giống cây trồng, vật nuôi có giá trị 
cao hơn, nỗ lực thực hiện chương trình nông 
thôn mới, hỗ trợ nông dân phát triển nông 
nghiệp theo phương thức mới nhằm đảm bảo 
chất lượng hoạt động sản xuất nông nghiệp, 
hướng phát triển nông nghiệp và nông thôn bền 
vững, góp phần nâng cao đời sống người dân  
trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã khẳng định tầm 
quan trọng của việc thực hiện kết nối doanh 
nghiệp và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có 
cơ hội hợp tác, đầu tư phát triển tại tỉnh. Trong 
xu hướng hội nhập quốc tế phát triển, công tác 
hợp tác quốc tế để triển khai các chương trình 
tái cơ cấu kinh tế xã hội trong tỉnh là rất cần thiết. 
Do đó, tỉnh rất cần sự hỗ trợ về công tác chuyên 
môn, phối hợp và hỗ trợ tỉnh về mặt chuyên 

gia, đội ngũ nghiên cứu khoa học để tiến hành 
hợp tác về khoa học kỹ thuật với các đối tác 
nước ngoài; đồng thời hỗ trợ đào tạo nhân lực 
với đầy đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết đáp 
ứng yêu cầu công việc mới trong công tác quản 
lý, tái cấu trúc kinh tế xã hội và thực hiện các 
hoạt động hợp tác phát triển của tỉnh trong thời  
gian tới.

Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường 
đã bày tỏ sự ủng hộ và sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ 
tỉnh Đồng Tháp về tất cả các công tác liên quan 
đến việc tái cơ cấu phát triển kinh tế xã hội của 
tỉnh. Bên cạnh đó, nhà trường đánh giá cao sự 
phối hợp, hợp tác nhịp nhàng, hiệu quả giữa 
Trường và tỉnh Đồng Tháp trong thời gian qua, 
đặc biệt là công tác nghiên cứu triển khai ứng 
dụng thực tiễn cũng như việc đào tạo nguồn 
nhân lực phục vụ nhu cầu của tỉnh. Trong thời 
gian tới, Trường ĐHCT sẽ phối hợp chặt chẽ 
với tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục thảo luận chi tiết 
và cụ thể về công tác hợp tác và phối hợp giữa 
hai đơn vị.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT bày tỏ sự 
sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp.

Đoàn công tác tỉnh Đồng Tháp do ông Lê Minh Hoan, Chủ tịch 
UBND tỉnh làm trưởng đoàn thảo luận hợp tác với Trường.
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NGÀY HỘI VIỆC LÀM 
CHO SINH VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 12/4/2014, Chương trình “Ngày hội việc làm” cho sinh viên Công nghệ thông tin (CNTT) do 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp với các doanh nghiệp Renesas, TMA, Gameloft và FPT 
tổ chức đã diễn ra tại Hội trường Lớn. Chương trình đã thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên 
Công nghệ thông tin của Trường và sinh viên các trường đại học trong vùng như Đại học An Giang, 
Đại học Cửu Long và Đại học Trà Vinh.

Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng đào tạo 
nguồn nhân lực, kết hợp trang bị kiến thức 
chuyên môn và phát triển những kỹ năng 

cần thiết cho sinh viên, công tác hỗ trợ sinh viên 
tìm việc làm và lập nghiệp luôn là mối quan tâm 
hàng đầu của Trường ĐHCT. Hằng năm, nhà 
trường luôn phối hợp tốt với các doanh nghiệp 
để triển khai chương trình tư vấn việc làm và 
tuyển dụng cho sinh viên sắp tốt nghiệp.

Đối với ngành Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông, việc hợp tác với các doanh nghiệp luôn 
được Trường ĐHCT quan tâm, nhằm tăng 
cường triển khai hợp tác, phối hợp chặt chẽ với 
các doanh nghiệp để nắm rõ yêu cầu về chất 
lượng đào tạo nguồn nhân lực; tăng cường trao 

đổi, chia sẻ và nắm bắt kịp thời những tiến bộ 
kỹ thuật mới trong lĩnh vực CNTT, những xu thế 
công nghệ mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng  
cao của doanh nghiệp về chất lượng nguồn 
nhân lực. 

Để công tác tổ chức tư vấn nghề nghiệp mang 
tính chuyên sâu cho sinh viên sắp ra trường 
cũng như việc tham gia ứng tuyển đạt hiệu quả, 
Trường đã phối hợp với các doanh nghiệp trong 
ngành tổ chức “Ngày hội việc làm” cho sinh viên 
CNTT năm 2014, tạo điều kiện cho các em có 
thể trực tiếp gặp gỡ, giao lưu cũng như tham 
gia các phiên giao dịch việc làm của các doanh 
nghiệp như Renesas, TMA, Gameloft và FPT. 
Tại đây, các em sinh viên được trải nghiệm quy 

Chương trình “Ngày hội việc làm” cho sinh viên Công nghệ thông tin tại Hội trường Lớn thu hút đông đảo sinh viên 
đến dự.
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trình tuyển dụng của các doanh nghiệp thông 
qua các bài kiểm tra và phỏng vấn, tạo cơ hội 
tốt cho các em thể hiện mình cũng như có tinh 
thần chuẩn bị tốt khi ứng tuyển vào làm việc tại 
các doanh nghiệp. Các em cũng có cơ hội trải 
nghiệm những công việc bán thời gian khi còn 
đi học và toàn thời gian ngay khi vừa tốt nghiệp.

Hiện tại Trường ĐHCT có 06 ngành đại học 
đào tạo về công nghệ thông tin và 01 ngành thạc 

sĩ với 2.677 sinh viên đang học tại Trường. Số 
lượng sinh viên ngành CNTT tốt nghiệp khoảng 
500 em. Đây là nguồn nhân lực quan trọng góp 
phần vào việc phát triển ngành CNTT của cả 
nước nói chung và vùng ĐBSCL nói riêng.

Tại phiên khai mạc Ngày hội việc làm, đại 
diện lãnh đạo Trường ĐHCT, PGS.TS. Trần Thị 
Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng đã gửi lời cảm ơn 
trân trọng đến lãnh đạo các doanh nghiệp đã 
tích cực hỗ trợ nhà trường về nhiều mặt như tài 
trợ học bổng sinh viên, tham gia hỗ trợ quá trình 
đào tạo sinh viên kiến tập, thực tập, thực hiện 
luận văn tốt nghiệp hay tư vấn việc làm cho sinh 
viên và nhiều hoạt động khác. Đánh giá cao ý 
nghĩa ngày hội việc làm, Phó Hiệu trưởng cho 
biết: “Việc phối hợp giữa Trường Đại học Cần 
Thơ và các doanh nghiệp tổ chức “Ngày hội việc 
làm” cho sinh viên CNTT rất có ý nghĩa. Đây là 
cơ hội để sinh viên nâng cao kỹ năng và định 
hướng nghề nghiệp, cơ hội việc làm. Đồng thời 
thông qua buổi trao đổi hôm nay cũng như trong 
quá trình sử dụng lao động, các doanh nghiệp 
sẽ có những đóng góp cho nhà trường về các 
điểm mạnh và những hạn chế của sinh viên 
CNTT Trường ĐHCT để chúng tôi có những cải 
tiến kịp thời, nâng cao chất lượng đầu ra”

Sinh viên hăng hái tìm hiểu, tham gia các phiên giao dịch việc làm và tuyển dụng của các doanh nghiệp.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại 
phiên khai mạc Ngày hội việc làm.
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CHÀNG SINH VIÊN ĐẠT GIẢI NHÌ CÁ NHÂN 
TRONG CUỘC THI OLYMPIC CÁC MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Vui vẻ, nhiệt tình là những ấn tượng đầu 
tiên khi được tiếp xúc với Thạch Toàn 
Trung-chàng sinh người dân tộc Khmer 

vừa đạt giải Nhì cá nhân trong Cuộc thi Olympic 
các môn Khoa học Chính trị và Tư tưởng Hồ Chí 
Minh trong sinh viên Trường Đại học Cần Thơ 
vừa kết thúc thành công vào ngày 13/4/ 2014.

Thạch Toàn Trung hiện đang là sinh viên 
Khóa 37 ngành Công nghệ Thực phẩm thuộc 
Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng. Để 
được bước vào vòng thi kể chuyện cá nhân và 
đạt giải nhì trong đêm chung kết, Toàn Trung 
đã phải vượt qua hơn 13.000 thí sinh với nhiều 
vòng thi đầy khó khăn và thử thách. Trong cuộc 
thi, Toàn Trung là thí sinh đầu tiên của vòng 
thi cá nhân đạt 100 điểm tuyệt đối, nói về kinh 
nghiệm và cảm xúc khi đạt được điều này, Trung 
chia sẻ: “Do năm rồi bản thân có tham gia, tuy 

nhiên không đạt được như ý muốn nên trong 
cuộc thi năm nay Trung đã có sự chuẩn bị chu 
đáo hơn để đạt được kết quả cao nhất. Trung 
cố gắng tìm hiểu và đọc thật kĩ các tài liệu liên 
quan đến cuộc thi mà Ban tổ chức đưa ra, đồng 
thời tận dụng hết các phần thi thử để qua đó rút 
kinh nghiệm, đến khi thi chính thức sẽ không 
vấp phải những sai sót. Khi nhận được hệ thống 
báo về là người đầu tiên đạt 100 điểm tối đa, 
Trung cảm thấy hết sức sung sướng và tự hào 
khi những công sức mà mình bỏ ra là hoàn toàn 
xứng đáng”.

Vượt qua vòng loại cá nhân hết sức thuyết 
phục, Thạch Toàn Trung bước vào vòng chung 
kết cá nhân diễn ra vào ngày 30/3/2014 tại 
Trung tâm Học liệu. Trung đã vượt qua 83 thí 
sinh để góp mặt vào tốp ba vòng thi kể chuyện 
cá nhân để xếp hạng của cuộc thi.

Võ Tường Duy-Văn học 1 K37 
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thạch Toàn Trung và các bạn sẵn sàng cho vòng thi đồng đội.
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Vòng thi này là một điểm mới trong cuộc thi 
năm nay và là cơ hội cho các thí sinh xuất sắc 
của cuộc thi được bày tỏ lòng kính trọng của 
mình đối với những bài học mà Bác đã dạy cho 
thế hệ mai sau, qua đó học tập và ứng dụng 
vào thực tiễn những bài học của Bác trong công 
việc và cuộc sống. Với mẫu chuyện “nước nóng, 
nước nguội” Toàn Trung đã để lại ấn tượng đẹp 
trong lòng người nghe về một bài học cách ứng 
xử và đã đem lại cho Trung giải Nhì của Cuộc 
thi Olympic các môn Khoa học Chính trị và Tư 
tưởng Hồ Chí Minh.

Thạch Toàn Trung (thứ 2 từ trái sang) nhận giải Nhì của Cuộc thi Olympic các môn Khoa học Chính trị 
và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Toàn Trung chia sẻ: “Đây là một cuộc thi có ý 
nghĩa lớn không chỉ riêng Trung mà còn của tất 
cả các bạn sinh viên Trường Đại học Cần Thơ. 
Qua cuộc thi này, bản thân đã có thêm nhiều 
kiến thức về các môn khoa học chính trị, những 
văn bản mới của nhà trường về việc xây dựng 
nếp sống văn minh học đường, những bài học 
quý báu về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh làm hành trang quý báu cho Trung khi 
bước vào đời”.

Ngoài việc học tập và rèn luyện đạt kết quả 
tốt, Toàn Trung còn tham gia rất tích cực nhiều 
hoạt động Đoàn, Hội và từng giữ chức vụ Phó 
trưởng khối ngành Công nghệ Thực phẩm. Chia 
sẻ về ước mơ của mình khi ra trường, Trung 
mong muốn sẽ được cống hiến cho quê hương 
Trà Ôn-Vĩnh Long, nơi mà Trung đã sinh ra và 
lớn lên, đồng thời giúp đỡ đồng bào dân tộc 
Khmer tại địa phương có điều kiện phát triển 
kinh tế để góp phần làm giàu cho quê hương, 
đất nước. 

Thạch Toàn Trung là một tấm gương tiêu biểu 
trong cuộc vận động “Tuổi trẻ Đại học Cần Thơ 
học tập và làm theo tấm đạo đức Hồ Chí Minh”. 
Hy vọng rằng, Thạch Toàn Trung sẽ tiếp tục 
thành công trong học tập và cuộc sống.

Thạch Toàn Trung (thứ 2 từ trái sang) tự tin trả lời câu hỏi của 
Ban Giám khảo trong vòng thi kể chuyện.
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KHOA KINH TẾ
VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH
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Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (KT&QTKD) được thành lập từ năm 1979. Trải qua 35 
năm xây dựng và phát triển, Khoa đã trở thành một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu 
về lĩnh vực kinh tế và quản trị kinh doanh ở Việt Nam nói chung và ở Đồng bằng sông Cửu 

Long nói riêng.

Hiện nay, Khoa có 08 Bộ môn, 01 Trung tâm Đào tạo và Tư vấn kinh tế với 134 cán bộ viên 
chức, trong đó 05 Phó Giáo sư, 15 Tiến sĩ, 73 Thạc sĩ có nhiều kinh nghiệm giảng dạy và nghiên 
cứu khoa học. Khoa đang đào tạo 11 ngành và 01 chuyên ngành bậc đại học, 03 ngành cao học, 
02 ngành nghiên cứu sinh với nhiều hình thức học nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên. 

Trong đào tạo đại học, Khoa hiện có khoảng 5.300 sinh viên chính quy, 600 sinh viên bằng hai, 
1.000 sinh viên liên thông, 4.000 sinh viên Hệ vừa làm vừa học; 700 học viên cao học và 36 nghiên 
cứu sinh. Mỗi năm, Khoa tuyển khoảng 1.200 sinh viên chính quy, 300 sinh viên bằng hai, 800 sinh 
viên Hệ vừa làm vừa học, 300 học viên cao học và 15 nghiên cứu sinh. 

Chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu của Khoa KT&QTKD nhằm cung cấp nguồn nhân lực 
có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Năm 2013, ngành Kinh 
tế nông nghiệp bậc đại học của Khoa đã đạt chuẩn AUN (ASEAN University Network)-Hệ thống 
các trường đại học Đông Nam Á. Khoa sẽ tiếp tục cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo, phấn 
đấu để tất cả các ngành bậc đại học đều đạt chuẩn AUN.

KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Khuôn viên của Khoa KT & QTKD.
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CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

Công tác đào tạo luôn được Khoa Kinh 
tế và Quản trị Kinh doanh (KT&QTKD) 
quan tâm phát triển và không ngừng 

được mở rộng về quy mô lẫn chất lượng. Mục 
tiêu chính của Khoa là đào tạo cả bậc đại học 
và sau đại học trong lĩnh vực kinh tế và quản 
trị kinh doanh. Hiện nay, chương trình đào tạo 
Thạc sĩ của Khoa gồm có 03 ngành: Quản trị 
kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp và Tài chính 
ngân hàng. Chương trình đào tạo Tiến sĩ là 
ngành Kinh tế nông nghiệp và Quản trị kinh 
doanh. Khoa đang hoàn thành hồ sơ để được 
mở thêm ngành cao học Kinh tế, năm 2015 sẽ 
mở ngành Thạc sĩ về Quản lý kinh tế. Hiện tại, 
Khoa đang tập trung phát triển sau đại học với 
định hướng là giữ nguyên qui mô, số lượng và 
chỉ tập trung phát triển chất lượng đào tạo.

Khoa KT&QTKD hiện có 73 lớp đào tạo chính 
quy, 07 lớp ngành hai, 06 lớp bằng hai, 19 lớp 
liên thông. Khoa đang tiến hành rà soát điều 
chỉnh chương trình đào tạo khoá 40 theo hướng 
tăng cường ngoại ngữ chuyên ngành và kỹ 
năng mềm cho sinh viên. 

Đối với Hệ vừa làm vừa học Khoa chỉ đào tạo 
07 chuyên ngành và hiện liên kết với 12 đơn vị, 
đào tạo 3.196 sinh viên, với 47 lớp. Ngoài ra, 
Khoa còn đề nghị Trường mở Hệ vừa làm vừa 
học tại Khoa học vào buổi tối và thứ bảy, chủ 
nhật. Số lượng tuyển sinh dự kiến bình quân 
mỗi năm là khoảng 800 sinh viên.

Về đào tạo từ xa, Khoa đã hợp tác với Trung 
tâm Liên kết đào tạo 03 ngành và mở thêm 02 
ngành mới: Marketing, Quản trị dịch vụ du lịch 
và lữ hành. 

Trong thời gian tới, Khoa sẽ xúc tiến đào tạo 
sinh viên ở nước ngoài, tại các trường đại học 
quốc tế điển hình là Thái Lan; bên cạnh đó, phát 
triển ngành Kinh doanh quốc tế trở thành ngành 
đào tạo tiên tiến.

Phát triển cán bộ là công tác thường xuyên 
của Khoa nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất 
lượng đào tạo của Trường, cũng như nhu cầu 
của xã hội và sự cạnh tranh của các trường bạn. 
Khoa luôn tạo điều kiện cho cán bộ nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ từ 

nhiều nguồn khác nhau: 
đào tạo trong và ngoài 
nước qua các chương 
trình hợp tác. Trong năm 
2012-2013, Khoa có 06 
thạc sĩ và 04 tiến sĩ đang 
học ở nước ngoài, 07 
thạc sĩ và 09 tiến sĩ đang 
học trong nước. Cơ cấu 
cán bộ giảng dạy có trình 
độ sau đại học của Khoa 
chiếm 71,43%.

16%

56%

27%

1%

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

Khác

Số lượng cán bộ của Khoa theo học vị năm học 2012 - 2013.
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CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Hoạt động nghiên cứu khoa 
học của Khoa Kinh tế và 
Quản trị Kinh doanh ngày 

càng phát triển. Khoa đã tham gia 
nghiên cứu khoa học ở nhiều cấp 
và số lượng đề tài nghiên cứu 
của sinh viên đang có xu hướng 
tăng. Số lượng Seminar được 
mở rộng, không chỉ cán bộ tham 
gia mà còn thu hút nhiều sinh 
viên, học viên cùng tham dự. 

Trong năm 2013, cán bộ Khoa 
đã thực hiện 04 đề tài cấp trường 
với tổng kinh phí là 179 triệu 
đồng; tham gia đề xuất đề tài cấp 
Bộ năm 2014 và có 03 đề tài được Bộ chọn đưa 
vào vòng dự tuyển với báo cáo thuyết minh; 
có 06 đề tài do sinh viên Khoa đăng ký được 
Trường xét duyệt thực hiện trong năm 2013 với 
kinh phí là 151 triệu đồng; tổ chức được 29 hoạt 
động báo cáo chuyên đề (seminar); phối hợp 
với các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức 
nhiều hội thảo. Năm 2014, Khoa có thêm 06 đề 
tài cấp trường của cán bộ với kinh phí là 300 
triệu; 05 đề tài sinh viên được đề xuất thuyết 
minh; và 04 seminar được thực hiện.

Trong thời gian tới, Khoa sẽ đẩy mạnh phát 
triển các đề tài địa phương; gắn nghiên cứu 
khoa học với nhu cầu sử dụng; chuyển giao kết 
quả nghiên cứu thực tế ở các doanh nghiệp và 
thị trường; tập trung vào các đề tài sinh viên 
được gửi dự thi nghiên cứu khoa học quốc tế; 
bên cạnh đó liên hệ, phối hợp với các chuyên 
gia nước ngoài để tranh thủ sự hỗ trợ, tạo điều 
kiện tiếp cận các dự án nghiên cứu, hội thảo, 
hội nghị quốc tế...

Ký kết hợp tác nghiên cứu với huyện Tam Bình - tỉnh Vĩnh Long.

Thuyết trình của Giáo sư Casten Haneke tại Khoa KT & QTKD về “Hiệu quả chi phí các hệ thống xử lý nước thải”.
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HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hợp tác quốc tế là công tác quan trọng 
trong xu hướng hội nhập quốc tế hiện 
nay. Nhận thức được điều đó, Khoa Kinh 

tế và Quản trị Kinh doanh (KT&QTKD) luôn tăng 
cường mở rộng quan hệ, tìm kiếm cơ hội hợp 
tác với các đối tác mới trong và ngoài nước, 
củng cố và phát triển các dự án đang thực hiện.

Hiện nay, Khoa đang hợp tác với Đại học 
Copenhagen (Đan Mạch) thực hiện Dự án 
Phát triển nông nghiệp và vấn đề nghèo khó 
do DANIDA tài trợ với tổng giá trị khoảng 5 tỷ 
đồng. Mục tiêu chính của dự án là nghiên cứu 
nguyên nhân nghèo của người dân ở khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long và nâng cao năng 
lực nghiên cứu cho giảng viên của Khoa. Kết 
quả cụ thể của dự án là xuất bản các ấn phẩm 
khoa học, đào tạo 04 nghiên cứu sinh chuyên 
ngành Kinh tế nông nghiệp. Bên cạnh đó, Khoa 
còn thực hiện Dự án AGROPOP được ký kết 

với Viện kinh tế nguồn lực và thực phẩm, Đại 
học Copenhagen; Dự án AKIZ-một dự án liên 
kết mà trong đó Khoa KT&QTKD phụ trách 
hỗ trợ phòng họp, tổ chức hội thảo, dự án 
nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho cán 
bộ giảng dạy ngành kinh tế môi trường, tăng 
cường thực tập thực tế cho sinh viên; đồng thời 
thực hiện đề tài nghiên cứu cấp quốc tế như 
“Household economic loses of urban flooding: 
case of Cantho city, Vietnam”.

Khoa KT&QTKD còn có nhiều tiềm năng về 
ký kết dự án hợp tác quốc tế và trao đổi sinh 
viên như: Hợp tác với Đại học James Cook về 
phát triển du lịch nông thôn bền vững ở Đồng 
bằng sông Cửu Long; hợp tác với tổ chức kinh 
tế và môi trường Đông Nam Á (EEPSEA) về môi 
trường và biến đổi khí hậu; trao đổi giảng viên 
và sinh viên với Đại học Phranakhon Thái Lan, 
Đại học Hoàng Gia Kinh tế và Luật Campuchia...

PGS. TS. Võ Thành Danh-Trưởng Khoa đón tiếp đoàn chuyên gia đánh giá ngoài AUN-QA đến đánh giá chương 
trình đào tạo ngành Kinh tế nông nghiệp.



“BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG”

Diễn đàn Quốc tế quản lý và Công nghệ xanh (International Forum on Green Technology 
and Management-IFGTM) là sự kiện được 08 Viện, Trường thành viên luân phiên tổ chức 
hằng năm. Trường Đại học Cần Thơ được chọn để tổ chức IFGTM 2014. Chủ đề của 
IFGTM 2014 là “Bảo vệ môi trường hướng tới phát triển bền vững” (Environmental 
Protection Toward Sustainable Development).  

Mục tiêu của Hội thảo nhằm tạo điều kiện để các nhà khoa học và nhà quản lý chia sẻ 
kinh nghiệm và cùng nhau thảo luận về những vấn đề quan trọng về môi trường, tài nguyên 
thiên nhiên, sử dụng năng lượng, biến đổi khí hậu… Ngoài ra, Hội thảo còn tổ chức cho các 
thành viên tham quan nhằm hiểu rõ hơn thực tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 25-26 tháng 9 năm 2014 với các chủ đề chính: 
- Environmental pollution controls (Kiểm soát ô nhiễm môi trường)

- Advanced waste and wastewater treatment (Xử lý chất thải và nước thải bằng công 
nghệ tiên tiến)

- Cleaner production and Energy efficiency (Sử dụng hiệu quả năng lượng và sản xuất 
sạch hơn)

- Renewable energy development and use (Phát triển và sử dụng năng lượng tái tạo)

- Climate change and sustainable development (Phát triển bền vững và biến đổi khí 
hậu)

- Integrated urban environmental management (Quản lý tổng hợp môi trường đô thị)

- Environmental protection in agriculture and rural development (Phát triển nông thôn 
và bảo vệ môi trường trong nông nghiệp)

- Natural resources management (Quản lý tài nguyên thiên nhiên)

- Ecotoxicology (Độc học sinh thái)

- Water supply and sanitation (Vệ sinh môi trường và cấp nước)

Tóm tắt (abstract) và bài báo cáo toàn văn (Fulltext) tham dự hội thảo cần được viết bằng 
tiếng Anh và đăng ký tham dự online tại địa chỉ webiste: conference.ctu.edu.vn. Thông 
tin về Hội thảo và các mốc thời gian quan trọng vui lòng xem chi tiết tại địa chỉ website này.

HỘI THẢO QUỐC TẾ 
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