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HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 
VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2015-2016

Ngày 10/10/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tiến hành Hội nghị đại biểu công chức, 
viên chức và người lao động (CCVC&NLĐ) năm học 2015-2016 tại Hội trường Lớn. Tham dự Hội 
nghị có đại diện Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; các đồng 
chí trong Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Công đoàn Trường; 
và 503 đại biểu từ các đơn vị trực thuộc đại diện cho hơn 2.000 CCVC&NLĐ của Trường ĐHCT.

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị Đại biểu CCVC&NLĐ 
năm học 2014-2015 về tất cả các mặt 

công tác như: chính trị tư tưởng; đào tạo-đảm 
bảo chất lượng; nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao công nghệ; xây dựng tổ chức, bộ máy và 
đội ngũ viên chức; công tác sinh viên; hợp tác 
quốc tế và quản lý dự án; công tác xây dựng, 
quản trị thiết bị;... Trên cơ sở phân tích, đánh 
giá, rút kinh nghiệm các mặt công tác, Hội nghị 
đã đề ra kế hoạch công tác năm học 2015-2016. 
Đây là năm học đầu tiên triển khai thực hiện 
Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Trường ĐHCT 
lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã có 
những đóng góp tích cực, thẳng thắn, nêu lên 
những mặt còn hạn chế và đề ra những giải 
pháp cụ thể, thiết thực. Qua đó, Hội nghị kêu 
gọi tất cả CCVC&NLĐ cùng nhau phối hợp chặt 
chẽ, tập trung trí tuệ nhằm xây dựng Trường 

ĐHCT vươn tới tầm cao mới, thực hiện 
thắng lợi khẩu hiệu của Đại hội Đại 
biểu Đảng bộ Trường lần thứ XI "Đoàn 
kết-Kỷ cương-Chất lượng-Hội nhập".

Hội nghị CCVC&NLĐ năm học 
2015-2016 đã thông qua Nghị quyết 
Hội nghị, trong đó có một số chỉ tiêu 
cụ thể như sau: (1) Mở thêm ít nhất 02 
ngành đào tạo bậc đại học, 03 ngành 
đào tạo sau đại học trong nước (02 
đào tạo thạc sĩ va 01 đào tạo tiến sĩ) 
và ít nhất 01 chương trình đào tạo thạc 
sĩ liên kết với nước ngoài; (2) Thực 

hiện kiểm định nội bộ 05 CTĐT theo tiêu chuẩn  
AUN-QA, đánh giá thử 02 CTĐT khối ngành kỹ 
thuật theo tiêu chuẩn ABET, hoàn thành tự đánh 
giá chất lượng Trường; (3) Phấn đấu trong năm 
học có ít nhất 1.000 bài báo đăng trên các Tạp 
chí, kỷ yếu khoa học trong và ngoài nước, trong 
đó có ít nhất 150 bài báo đăng trên Tạp chí, kỷ 
yếu nước ngoài, thực hiện 250 đề tài NCKH cấp 
cơ sở, 21 đề tài và 01 dự án cấp Bộ và 30 đề tài 
NCKH hợp tác với địa phương và doanh nghiệp; 
(4) Lập thủ tục đăng ký sở hữu trí tuệ ít nhất 10 
công trình NCKH nổi bật có giá trị khoa học cao 
và có thể thương mại hóa; (5) Thúc đẩy, hỗ trợ 
để có 12 công chức, viên chức phấn đấu đạt 
chuẩn chức danh GS, PGS; (6) Xin chủ trương 
đầu tư và khởi động các dự án mới: Trung Tâm 
phát triển kỹ năng sư phạm thuộc Dự án Phát 
triển Giáo dục Trung học phổ thông 2, Nhà học 
tập trung Trường ĐHCT, Nhà học tập trung 
khu Hòa An, Nhà làm việc-Văn phòng khoa  
Ngoại ngữ.

Hội nghị Đại biểu CCVC&NLĐ năm học 2015-2016.
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17 NHÀ GIÁO ĐƯỢC CÔNG NHẬN 
ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2015

Ngày 22/10/2015, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) đã công bố Quyết định 
số 46/QĐ-HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) 
năm 2015 cho các nhà giáo trong cả nước. Tại Quyết định này, HĐCDGSNN đã xét công nhận đạt 
tiêu chuẩn chức danh GS cho 52 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh PGS cho 470 nhà giáo.

Năm nay, Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) vui mừng có thêm 17 nhà giáo 
được công nhận đạt tiêu chuẩn chức 

danh PGS. Nhà trường xin gửi lời chúc mừng 
đến Quý Thầy, Cô được công nhận đạt tiêu 
chuẩn chức danh PGS năm 2015.

 Như vậy, Trường ĐHCT hiện có 116 GS 
và PGS, trong đó có 07 GS và 109 PGS. Nhà 

trường kỳ vọng đội ngũ GS, PGS của Trường 
tiếp tục mang hết trí tuệ và tâm huyết của mình 
đi đầu trong sự nghiệp giáo dục-đào tạo và 
nghiên cứu, góp phần xây dựng Trường ĐHCT 
thành trường đại học xuất sắc, đạt chuẩn quốc 
tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao công nghệ và quản trị đại học.

DANH SÁCH CÁC NHÀ GIÁO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH PGS NĂM 2015

STT Họ và tên Đơn vị
1 Đoàn Văn Hồng Thiện Khoa Công nghệ
2 Đỗ Thanh Nghị Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
3 Nguyễn Thái Nghe Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
4 Nguyễn Thành Tiên Khoa Khoa học Tự nhiên
5 Phạm Lê Thông Khoa Kinh tế
6 Quan Minh Nhựt Khoa Kinh tế
7 Trần Ái Kết Khoa Kinh tế
8 Văn Phạm Đăng Trí Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên
9 Châu Minh Khôi Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng
10 Hồ Quảng Đồ Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng
11 Nguyễn Thành Hối Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng
12 Phạm Phước Nhẫn Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng
13 Dương Thúy Yên Khoa Thủy sản
14 Phạm Minh Đức Khoa Thủy sản
15 Phạm Thanh Liêm Khoa Thủy sản
16 Trần Thị Tuyết Hoa Khoa Thủy sản
17 Nguyễn Võ Châu Ngân Phòng Hợp tác Quốc tế
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Huỳnh Trang Đài, Lớp Biên Phiên dịch tiếng Anh, Khóa 38
NGÀY HỘI TRIỂN LÃM GIÁO DỤC HOA KỲ

Với mong muốn cung cấp thông tin về các 
cơ hội học tập tại Hoa Kỳ cho sinh viên, 
học sinh, ngày 07/10/2015, Tổng Lãnh 

sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh 
phối hợp với Trường Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) tổ chức Triển lãm du học Hoa Kỳ tại 
Trường. Tham dự buổi triển lãm có bà Renna 
Bitter, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ 
Chí Minh; cùng đại diện 28 trường cao đẳng, 
đại học tại Hoa Kỳ. Về phía Trường ĐHCT 
có GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu 
trưởng; đại diện lãnh đạo một số đơn vị cùng 
đông đảo sinh viên Trường ĐHCT; phụ huynh 
và học sinh ở các trường THPT tại thành phố 
Cần Thơ.

Phát biểu khai mạc buổi triển lãm, GS.TS. 
Nguyễn Thanh Phương và bà Renna Bitter 
khẳng định sinh viên, học sinh Việt Nam du học 
ở các trường đại học tại Hoa Kỳ cũng như du 
học sinh Hoa kỳ tại Việt Nam chính là cầu nối 

vững chắc cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 
hai nước. Vì thế, buổi triển lãm du học Hoa Kỳ 
không chỉ mang lại lợi ích cho học sinh, sinh 
viên có mong muốn du học tại Hoa Kỳ mà còn là 
cơ hội để Trường ĐHCT và các viện, trường tại 
Hoa Kỳ phát triển hơn nữa các mối quan hệ hợp 
tác trong tương tai, góp phần vào sự phát triển 
giáo dục của hai nước.

Tính đến nay, Việt Nam có khoảng 17.000 
sinh viên du học tại khắp các vùng miền của 
Hoa Kỳ, đứng đầu danh sách các quốc gia có số 
lượng sinh viên du học tại đây. GS.TS. Nguyễn 
Thanh Phương cho biết, Nhà trường đã hợp 
tác với hơn 120 viện, trường trên thế giới, trong 
đó có không ít viện, trường của Hoa Kỳ. Đặc 
biệt, Hoa Kỳ đã cấp học bổng và đào tạo được 
38 cán bộ của Trường ĐHCT. Qua đó, GS.TS. 
Nguyễn Thanh Phương gửi lời cảm ơn sâu sắc 
đế sự hỗ trợ của các trường Hoa Kỳ trong công 
tác đào tạo cán bộ có chất lượng cao của Nhà 

Buổi triển lãm du học Hoa Kỳ diễn ra tại sảnh Nhà Điều Hành Trường ĐHCT.
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Một số hình ảnh tại ngày hội triển lãm du học Hoa Kỳ.

trường và kỳ vọng mối quan hệ hợp tác 
giữa hai bên sẽ ngày càng tiến xa hơn.

Tại buổi triển lãm du học Hoa Kỳ, 
đoàn đại biểu đã tổ chức trò chơi ngắn 
nhằm giúp học sinh, sinh viên có thêm 
thông tin về các sinh viên Việt Nam du 
học tại Hoa Kỳ. Đại diện của 28 trường 
đại học và cao đẳng của Hoa Kỳ đã 
nhiệt tình cung cấp thông tin về việc 
du học; giới thiệu nhiều loại hình giáo 
dục tại Hoa Kỳ như các trường đại học 
công lập, tư thục, các trường đào tạo 
hệ 4 năm và các trường cao đẳng cộng 
đồng; đồng thời, giải đáp những thắc 
mắc liên quan đến chương trình đào tạo 
của các trường.

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai 
mạc buổi triển lãm.
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Ngày 13/10/2015, Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long phối hợp 
với Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Lễ Khai mạc Lớp quản lý thể thao và phong trào 
Olympic năm 2015 nhằm nâng cao nghiệp vụ cho giảng viên, đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục thể 
chất, sinh viên xuất sắc năm cuối của Trường ĐHCT và các trường cao đẳng trong vùng; đồng thời 
tuyên truyền sâu rộng phong trào Olympic, đạo đức thể thao trong quần chúng nhân dân nhất là 
tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên.

Tham dự buổi Khai mạc có bà Nguyễn Thị 
Hoa, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp Ủy 
ban Olympic Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Việt, 
Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Thể thao Đại 
học và Chuyên nghiệp Đồng bằng sông Cửu 
Long; ông Trầm Minh Tâm, Phó Giám đốc Trung 
tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ. 
Về phía Trường ĐHCT có PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng; cùng giảng viên và sinh viên 
Bộ môn Giáo dục Thể chất.

Khóa học được diễn ra ở Trường ĐHCT trong 
04 ngày (từ ngày 13 đến ngày 16/10/2015) với 
sự tham gia của 70 học viên đến từ 10 trường 
đại học, cao đẳng trong khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long. Khóa học bao gồm 09 chuyên 
đề và một phần báo cáo theo nhóm.

Phát biểu tại buổi Khai mạc, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn cho biết, trong chiến lược phát triển 
của Trường ĐHCT, Nhà trường sẽ xây dựng 
Khoa Giáo dục Thể chất và đầu tư nhiều hơn 
nữa cơ sở vật chất, điều kiện giảng dạy cho 
Bộ môn Giáo dục Thể chất. Giáo dục thể chất 
là môn học bắt buộc ở tất cả các trường đại 
học và có vai trò quan trọng trong chiến lược 
đào tạo con người toàn diện, vì vậy, lớp học 
này sẽ có những đóng góp tích cực vào sự phát 
triển giáo dục thể chất trong thời gian tới. Hiệu 
trưởng cũng chia sẻ, Trường ĐHCT cam kết tạo 
mọi điều kiện cho thầy cô giáo và các học viên 
hoàn thành khóa học này và mong rằng các học 
viên sẽ phối hợp chặt chẽ và tham gia đầy đủ  
khóa học.

Ảnh lưu niệm của các học viên tại khóa học.
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GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014-2015 VÀ 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016 

KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 22/10/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2014-2015 và 
phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 khối đại học, cao đẳng. Hội nghị được tổ chức trực 
tuyến qua 06 đầu cầu truyền hình là: Hà Nội, Thái Nguyên, Vinh, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh 
và Cần Thơ. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Là một trong 06 điểm cầu trực tuyến của Hội 
nghị, điểm cầu Cần Thơ được tổ chức tại 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) do Thứ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh 
Hiển chủ trì.

Mở đầu Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Ga 
đã báo cáo tổng kết những vấn đề trong năm 
học vừa qua và đề ra phương hướng nhiệm vụ 
năm học 2015-2016.  Năm học 2014-2015, khối 
đại học, cao đẳng tiếp tục đạt được những kết 
quả khả quan trong đổi mới, chất lượng đào tạo 
từng bước được cải thiện, tuy nhiên vẫn còn tồn 
tại một số vấn đề khó khăn cần được giải quyết. 

Hội nghị đã tập trung thảo luận và giải quyết 
một số vấn đề tiêu biểu như: hệ thống văn 

bản hướng dẫn thi hành 
luật giáo dục đại học; 
quy mô đào tạo đại học, 
cao đẳng; các giải pháp 
nâng cao chất lượng đào 
tạo; đổi mới quản trị đại 
học theo điều lệ trường 
đại học, cao đẳng; tình 
trạng khó khăn trong 
tuyển sinh; việc xây dựng 
chuẩn đầu ra phù hợp 
với quy định về chuẩn 
năng lực, kiến thức, các 
trình độ đào tạo đại học; 
phương án tổ chức kỳ thi 
trung học phổ thông quốc 
gia và tuyển sinh đại học, 
cao đẳng năm 2016…

Tại điểm cầu Cần Thơ, 
PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT đại diện cho đoàn chủ trì thảo luận đã 
báo cáo tổng kết nội dung ý kiến đóng góp của 
các đại biểu tại điểm cầu. Hầu hết các đại biểu 
đều nhất trí, đánh giá cao báo cáo tổng kết năm 
học 2014-2015 và đưa ra nhiều đề xuất thiết 
thực.

Hội nghị Tổng kết năm học 2014-2015 và 
phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016 
khối đại học, cao đẳng tại điểm cầu Cần Thơ nói 
riêng và các điểm cầu trên cả nước nói chung 
đã diễn ra thành công tốt đẹp khi nhận được 
nhiều ý kiến đóng góp tích cực góp phần cải 
tiến và thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm học 
2015-2016.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển chủ trì thảo luận tại điểm 
cầu Cần Thơ.
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GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng và Trung tâm Liên kết đào tạo

LỄ BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT
CHO GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Ngày 22/10/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp Trường Đại học An Giang tổ chức 
Lễ Bế giảng và trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật dành 
cho giáo viên dạy môn Giáo dục công dân (GDCD). Tham dự buổi lễ, có ông La Công Tâm, Giám 
đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh An Giang; PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT; đại diện lãnh đạo các đơn vị của hai trường và 388 giáo viên dạy môn GDCD tại các 
trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh An 
Giang cùng tham dự.

Khóa học được tổ chức từ ngày 
01/6/2015 đến 28/7/2015 tại 
Trường Đại học An Giang. 

Chương trình giảng dạy được thực hiện 
theo Quyết định số 1456/QĐ-BGDĐT 
ngày 28/4/2014 của Bộ GD&ĐT. Sau 
khi hoàn thành khóa bồi dưỡng theo 
chương trình này, các học viên sẽ có 
thêm những các kiến thức cơ bản về 
hệ thống pháp luật của nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quyền và 
nghĩa vụ cơ bản của công dân; nhận 
thức được vai trò và ý nghĩa của việc 
giáo dục pháp luật trong môn GDCD ở 
trường trung học; hiểu rõ phương pháp 
dạy học pháp luật trong môn GDCD và cách tổ 
chức hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong trường trung học cũng như các kỹ năng và 
thái độ cần thiết khác của người giáo viên dạy 

môn GDCD.

Trên cơ sở tổ chức 
thành công khóa học, 
Trường ĐHCT sẽ tiếp 
tục phối hợp với Trường 
Đại học An Giang và Sở 
GD&ĐT tỉnh An Giang tổ 
chức các lớp bồi dưỡng, 
tập huấn ngắn hạn về 
chuyên môn nghiệp vụ 
nhằm nâng cao năng lực 
quản lý và giảng dạy cho 
cán bộ và giáo viên trên 
địa bàn tỉnh trong thời 
gian tới.

PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT, phát biểu 
chúc mừng các học viên.

Đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
DIỄN ĐÀN THỨC ĂN THỦY SẢN KHU VỰC LẦN THỨ 7

Được phối hợp bởi Tổ chức Nghiên cứu 
Khoa học và Công nghiệp Khối thịnh 
vượng chung Úc (CSIRO); các Trường 

Đại học: Cần Thơ, Nha trang, Nông Lâm; các 
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I, II, và III, 
Diễn đàn Thức ăn Thủy sản khu vực lần thứ 7 
đã được tổ chức tại Trung tâm Học liệu, Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) trong 02 ngày 22 và 
23/10/2015. Tham dự Diễn đàn lần này có đại 
diện các đơn vị tổ chức; Viện Công nghệ Châu 
Á, Thái Lan; và hơn 200 chuyên gia, nhà khoa 
học, đại biểu đại diện cho ngành công nghiệp 
sản xuất thức ăn thủy sản, các doanh nghiệp, 
nhà tài trợ và sinh viên cùng tham dự.

Ngành nuôi trồng thủy sản đang phát triển 
nhanh và trở thành một ngành công nghiệp 
quan trọng trên thế giới. Tổng sản lượng thủy 
sản những năm gần đây đạt gần 70 triệu tấn. 
Trong đó, các quốc gia Châu Á chiếm 88% sản 
lượng thủy sản thế giới. Hằng năm, với sản 
lượng 3.4 triệu tấn từ 1.2 triệu ha nuôi trồng, 
Việt Nam đứng thứ ba trên thế giới về sản xuất 
thủy sản. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng 
sản xuất chính với 70% sản lượng thủy sản 
quốc gia. Với tiềm năng lớn, ngành công nghiệp 
nuôi trồng thủy sản của Việt Nam đang phát 

triển mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng cho sự 
phát triển nền kinh tế-xã hội của đất nước.

Diễn đàn Thức ăn Thủy sản khu vực lần thứ 
7 được tổ chức trong khuôn khổ Dự án nghiên 
cứu bởi Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp 
quốc tế của Úc (ACIAR) nhằm tạo cơ hội cho 
các chuyên gia, nhà khoa học, nhà sản xuất, 
nông dân, doanh nghiệp, nhà quản lý trao đổi 
thông tin và kiến thức về lĩnh vực thức ăn thủy 
sản.

Tại Diễn đàn, gần 20 báo cáo tham luận trình 
bày các nghiên cứu về thức ăn, dinh dưỡng và 
quản lý cho ăn trong nuôi trồng thủy sản. Bên 
cạnh đó, ngày 23/10/2015, các đại biểu đã đi 
tham quan lồng bè nuôi thủy sản tại Công ty 
Thủy sản Thuận Hưng, tỉnh Hậu Giang và tham 
quan nông trại nuôi tôm siêu thâm canh trong 
nhà kính tại Công ty Thủy sản Việt-Úc, tỉnh Bạc 
Liêu.

Bên cạnh việc cung cấp và trao đổi thông tin, 
Diễn đàn còn mở ra sự liên kết, hợp tác giữa 
các viện nghiên cứu, các trường đại học, doanh 
nghiệp sản xuất thức ăn và nuôi trồng thủy sản, 
đóng góp cho sự phát triển bền vững của nền 
công nghiệp thủy sản vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long, Việt Nam và của khu vực.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu khai mạc.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

HỘI THẢO “CÁC VẤN ĐỀ VỀ 
TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ CẦN THƠ”

Ngày 16/10/2015, Khoa Kinh tế-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp với Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành phố Cần Thơ (TPCT) tổ chức Hội thảo "Các vấn đề về 
Tái cơ cấu Nông nghiệp thành phố Cần Thơ" tại Hội trường Khoa Kinh tế. Tham dự Hội thảo có đại 
diện các sở, ban, ngành TPCT. Về phía Nhà trường có PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng; 
cùng đại diện lãnh đạo các khoa, viện, phòng, ban.

Hội thảo được tổ chức nhằm thực hiện chủ 
trương của Bộ NN&PTNT về việc nâng 
cao trình độ phát triển của TPCT với vai 

trò là trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL), đồng thời, phát huy đầy đủ tiềm 
năng và lợi thế của thành phố hướng đến mục 
tiêu phát triển nền kinh tế tri thức, 
gia tăng hàm lượng khoa học kỹ 
thuật trong nền kinh tế xanh nhằm 
nâng cao năng lực cạnh tranh, phát 
triển nông nghiệp theo hướng nâng 
cao giá trị gia tăng và phát triển bền 
vững.

Tại Hội thảo, đại diện Ban Tư 
vấn Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp 
ĐBSCL của Trường đã giới thiệu 
Đề án Tái cơ cấu Nông nghiệp 
TPCT, được xây dựng với mục tiêu 
tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng của 
các chuỗi giá trị sản phẩm nông 

nghiệp theo hướng phát triển bền vững. Trên 
cơ sở đó, Hội thảo đã nhận được những ý kiến 
đóng góp thiết thực, cụ thể, mang tính khả thi 
của đại biểu tham dự về việc hoàn thiện Đề án 
đóng góp cho sự phát triển kinh tế-xã hội của 
thành phố.

Phát biểu của  bà Nguyễn Thị Kiều, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT.

Đại biểu đóng góp ý kiến.
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI 
VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THỦY SẢN QUỐC GIA HÀN QUỐC

Ngày 13/10/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vui mừng đón tiếp đoàn công tác đến từ 
Viện Nghiên cứu và Phát triển Thủy sản quốc gia Hàn Quốc đến thăm và làm việc với Trường. Đại 
diện Nhà trường có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó 
Hiệu trưởng; cùng đại diện lãnh đạo Khoa Thủy sản và Phòng Hợp tác Quốc tế.

Tại buổi làm việc, đại diện hai đơn vị đã 
lần lượt giới thiệu về công tác đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế 

nhằm cung cấp thông tin và định hướng cho 
các hoạt động hợp tác sắp tới. Viện Nghiên 
cứu và Phát triển Thủy sản quốc gia Hàn Quốc 
được thành lập năm 1921. Hoạt động 
nghiên cứu của Viện tập trung chủ 
yếu vào sự phát triển công nghệ thủy 
sản tiên tiến và thân thiện với môi 
trường, đảm bảo nguồn thủy sản bền 
vững, các biện pháp đối phó biến đổi 
khí hậu, bảo tồn hệ sinh thái biển và 
công nghệ sản xuất sản phẩm thủy 
sản an toàn.

Tại buổi Lễ, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT và 
ông Kang Joon Seog, Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu và Phát triển Thủy 

sản quốc gia Hàn Quốc 
đã đại diện hai đơn vị ký 
kết Bản Ghi nhớ hợp tác 
tạo tiền đề cho việc hợp 
tác trong các hoạt động 
nghiên cứu khoa học; trao 
đổi chuyên gia, sinh viên; 
tổ chức các hoạt động học 
thuật, hội thảo; và cung cấp 
các chương trình đào tạo 
thuộc lĩnh vực thủy sản và 
các lĩnh vực có liên quan.

Bên cạnh đó, việc ký kết 
Bản Ghi nhớ hợp tác với 
Viện Nghiên cứu và Phát 

triển Thủy sản quốc gia Hàn Quốc còn tạo ra 
nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và các công 
ty Hàn Quốc đang có xu hướng mở rộng đầu 
tư Việt Nam góp phần thúc đẩy sự phát triển 
ngành công nghiệp thủy sản của hai quốc gia 
trong tương lai.

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác.

Lễ Ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác với Viện NC&PT Thủy sản quốc gia Hàn Quốc tại 
Nhà Điều hành Trường ĐHCT.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

TIẾP ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG, 
ĐÀI LOAN

Ngày 19/10/2015, Trường Đại học Quốc lập Trung ương, Đài Loan (ĐHQLTU) đã đến thăm và 
làm việc với Trường. Đón tiếp đoàn có PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng và đại diện lãnh 
đạo các khoa, viện, phòng ban, trung tâm trong Trường.

Tại buổi đón tiếp, PGS.TS. Trần 
Trung Tính đã gửi lời chào mừng 
nồng nhiệt đến đoàn đại biểu, 

đồng thời, cung cấp một số thông tin về 
Trường. Trong đó, Phó Hiệu trưởng nhấn 
mạnh hợp tác quốc tế là một trong những 
hoạt động quan trọng nhất của Trường. 
Trường ĐHCT và ĐHQLTU đã có nhiều 
năm hợp tác trong các hoạt động trao đổi 
cán bộ và sinh viên. Qua đó, Phó Hiệu 
trưởng cũng gửi lời cảm ơn đến sự hỗ 
trợ tích cực của Trường ĐHQLTU đối với 
Trường ĐHCT trong thời gian qua.

Trường ĐHQLTU được thành lập năm 1915, 
hiện nay là một trong năm trường đại học hàng 
đầu của Đài Loan. Trường có 08 khoa với hơn 
12.000 sinh viên, trong đó, có 6.000 sinh viên 
bậc đại học và 6.000 sinh viên cao học theo tỉ 
lệ 1:1. Do đó, Trường ĐHQLTU được xem là 
trường đại học định hướng nghiên cứu. Trong 
thời gian qua, Trường ĐHQLTU đã đào tạo 
không ít học viên từ Việt Nam, trong số 40 học 
viên trong chương trình Mekong 1000 đang theo 

học ở Đài Loan  thì có đến 09 học viên theo học 
ở Trường ĐHQLTU, một con số khá cao trong 
tổng số 250 học viên quốc tế tại trường này.

Ngay sau buổi gặp gỡ, các chuyên gia của 
Trường ĐHQLTU đã có cuộc họp riêng với các 
chuyên gia phía Trường ĐHCT để thảo luận và 
định hướng cho các hoạt động hợp tác trong 
tương lai, mở ra hướng hợp tác về chuyển giao 
công nghệ góp phần giải quyết các vấn đề của 
vùng ĐBSCL trong thời gian tới.

Trong buổi chiều cùng ngày, đoàn đại 
biểu Trường ĐHQLTU đã tiến hành phỏng 
vấn các ứng viên, những người có nhu cầu 
học tập tại Đài Loan nhằm cung cấp các 
suất học bổng thạc sĩ và tiến sĩ tại trường.

Chuyến công tác của đoàn đại biểu từ 
Trường ĐHQLTU có ý nghĩa không chỉ 
mang đến cơ hội cho sinh viên Trường 
ĐHCT học tập và nghiên cứu mà còn tăng 
cường mối quan hệ hợp tác đang trên đà 
phát triển giữa Trường ĐHCT và ĐHQLTU 
nói riêng, giữa Việt Nam và đảo quốc Đài 
Loan nói chung.

Phỏng vấn ứng viên.

Đại biểu trao quà và chụp ảnh lưu niệm.
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LÀM VIỆC VỚI SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CÀ MAU 
VỀ ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 12/10/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cà Mau về hỗ trợ thực hiện Đề án Tái cơ cấu 
ngành Nông nghiệp của tỉnh Cà Mau. Tham dự cuộc họp có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng 
Nhà trường cùng đại diện lãnh đạo các khoa, viện, phòng ban có liên quan.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở NN&PTNT 
Cà Mau đã chia sẻ về Đề án Tái cơ cấu 
Nông nghiệp của tỉnh theo hướng nâng 

cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai 
đoạn 2014-2020. Đề án được Ủy ban nhân dân 
(UBND) tỉnh Cà Mau phê duyệt tháng 10/2014. 
Trong năm 2015, Sở NN&PTNT Cà Mau xây 
dựng danh mục các dự án thực hiện về quy 
hoạch, đề án, dự án ưu tiên trong Đề án Tái cơ 
cấu Nông nghiệp gồm xây dựng mới và điều 
chỉnh 07 quy hoạch, lập mới 04 đề án và 04 dự 
án phát triển sản xuất.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường 
ĐHCT đánh giá cao tính chủ động và quyết tâm 
trong việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu Nông 
nghiệp của tỉnh. Qua đó, hai bên đã trao đổi, 
thống nhất nội dung hợp tác. Cụ thể, Trường 

ĐHCT sẽ thành lập Ban Chỉ đạo phối hợp Sở 
NN&PTNT Cà Mau trong xây dựng các quy 
hoạch, đề án, dự án ưu tiên phát triển sản xuất 
trong năm 2015 và đề ra kế hoạch phối hợp năm 
2016. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo hỗ trợ Đề 
án sẽ có chuyến khảo sát thực tế tại Cà Mau. 
Tại đây, các chuyên gia của Trường và của địa 
phương sẽ có những thảo luận, trao đổi chi tiết 
đối với từng quy hoạch, dự án, đề án.

Trên cơ sở hợp tác bước đầu, Sở NN&PTNT 
sẽ tham mưu cho UBND tỉnh Cà Mau về việc ký 
kết hợp tác với Trường ĐHCT trong thời gian tới 
về các chương trình hợp tác cụ thể, tiến trình và 
kế hoạch triển khai nhằm hoàn thành Đề án Tái 
cơ cấu Nông nghiệp phục vụ nhu cầu phát triển 
kinh tế-xã hội tỉnh Cà Mau.

Buổi làm việc với Sở NN&PTNT Cà Mau tại Nhà Điều hành Trường ĐHCT.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
LÀM VIỆC VỚI ĐỐI TÁC ĐỨC TRONG DỰ ÁN COMO QM

Trong 02 ngày 05-06/10/2015, Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tiếp đón 
và làm việc với đoàn đại biểu là đại diện 

lãnh đạo trường đại học, các đơn vị đào tạo, 
các đơn vị đảm bảo chất lượng và giảng viên 
đến từ Trường Đại học Potsdam và Trường Đại 
học Johannes Gutenberg University Mainz, Đức 
trong khuôn khổ Dự án "Quality Management 
in Complex Organizations - 
ComO QM".

Thuộc chương trình DIES-
Partnerships, ComO QM là 
Dự án hợp tác bởi Trường 
ĐHCT, Trường Đại học Kinh 
tế Thành phố Hồ Chí Minh, 
Trường Đại học Potsdam và 
Trường Đại học Johannes 
Gutenberg University Mainz. 
Mục tiêu của Dự án nhằm 
phát triển cơ cấu quản lý 
chất lượng, hệ thống quản lý 
cụ thể gắn liền với hệ thống 
quản lý chất lượng của các 
trường đại học trong Dự án, 

thiết kế và kiểm chứng tính hiệu quả 
của các công cụ quản lý và công cụ 
đảm bảo chất lượng trong các điều 
kiện khác nhau của các trường.

Các đại diện phía Trường ĐHCT 
đã cùng với đoàn đại biểu thảo luận 
và trao đổi kinh nghiệm về các nội 
dung quan trọng đối với giáo dục đại 
học hiện nay như: vai trò khu vực và 
quốc tế của trường; tầm quan trọng 
của trường trong việc giảng dạy và 
học tập; việc phát triển và thực hiện 
sứ mệnh và chiến lược của trường; 
hoạt động giảng dạy và học tập; công 
tác quản lý giáo dục đại học, quản lý 
sự thay đổi; và những mục tiêu, thử 

thách đặt ra trong các năm tới.

Qua các ngày làm việc nghiêm túc, Trường 
ĐHCT và các trường đại học đối tác đến từ Đức 
đã học hỏi lẫn nhau và đúc kết được những kinh 
nghiệm hữu ích trong công tác quản lý và công 
tác đảm bảo chất lượng, mở ra cơ hội hợp tác 
lâu dài giữa các trường trong tương lai.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu tại 
cuộc họp. 

Đại biểu trao quà và chụp ảnh lưu niệm.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
HỘI NGHỊ ĐẢNG ỦY MỞ RỘNG QUÝ III NĂM 2015

Ngày 13/10/2015, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội nghị 
Đảng ủy mở rộng Quý III năm 2015 nhằm báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 
và triển khai công tác Quý IV năm 2015. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành 
Đảng bộ và Ban Giám hiệu; các đồng chí Bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng 
bộ cơ sở các đơn vị trực thuộc Trường.

Tại Hội nghị, Đ/c Lê Phi Hùng, Phó Bí thư 
Đảng ủy đã báo cáo tóm tắt tình hình thực 
hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm với nhiều 

kết quả nổi bật như: tổ chức tốt công tác xét 
tuyển đại học năm 2015 và 02 đợt tuyển sinh 
sau đại học, tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT 
Thực hành Sư phạm; mở thêm 05 ngành bậc 
đại học, 01 ngành bậc thạc sĩ và 02 ngành bậc 
tiến sĩ; năm 2015, Trường có 132/134 học sinh 
lớp 12 Trường THPT Thực hành Sư phạm khóa 
đầu tiên tốt nghiệp THPT, trong đó, có 100 em 
trúng tuyển vào đại học đợt 1; chương trình đào 
tạo Công nghệ Sinh học Tiên tiến và Nuôi trồng 
Thủy sản Tiên tiến đã chính thức được AUN 
công nhận đạt chuẩn AUN-QA; Dự án "Nâng 
cấp Trường Đại học Cần Thơ thành trường đại 
học xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ" bằng nguồn vốn 
ODA của Chính phủ Nhật Bản đã được ký kết 

và đi vào hoạt động; tổ chức sơ kết 10 năm thực 
hiện Chương trình Mekong 1000; hoàn thành 
Dự án và thành lập Trung tâm Hàn Quốc học; tổ 
chức thành công đại hội đại biểu cấp cơ sở và 
cấp Trường, nhiệm kỳ 2015-2020…

Cũng tại Hội nghị, Đ/c Lê Phi Hùng đã trình 
bày Dự thảo chương trình công tác Quý IV năm 
2015 đối với tất cả các mặt về công tác chuyên 
môn, công tác xây dựng Đảng và công tác lãnh 
đạo các đoàn thể với những hoạt động quan 
trọng nhằm chuẩn bị Chào mừng kỷ niệm 50 
năm thành lập Trường (31/3/1966-31/3/2016).

Hội nghị đã lắng nghe và tiếp thu những ý 
kiến của các đại biểu từ các đơn vị trình bày 
những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ, những đóng góp cho Dự thảo góp phần 
nâng cao hiệu quả trong công tác của các đơn 
vị trong toàn Trường và hoàn thành mục tiêu đề 
ra trong Quý IV.

Đ/c Lê Phi Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và công tác Quý IV năm 2015.
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KHAI MẠC HỘI THAO TRUYỀN THỐNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG 
NĂM HỌC 2015-2016

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp 
Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Nhà Giáo 
Việt Nam 20/11 và hướng tới kỷ niệm 

50 năm thành lập Trường Đại học Cần Thơ 
(31/3/1966-31/3/2016), sáng ngày 04/10/2015, 
Lễ Khai mạc Hội thao truyền thống Công đoàn 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) năm học 
2015-2016 đã diễn ra tại Nhà Thi đấu Thể dục 
thể thao của Trường. 

Tham dự lễ có PGS.
TS. Trần Thị Thanh Hiền, 
Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu 
trưởng và đại diện lãnh 
đạo các đơn vị trong 
Trường. Hội thao năm 
nay nhận được sự hưởng 
ứng nhiệt tình của các vận 
động viên (VĐV) là công 
chức, viên chức và người 
lao động (CCVC&NLĐ) 
ở tất cả các đơn vị trực 
thuộc Trường.

Theo truyền thống vào 
tháng 10 hằng năm, Công 

đoàn Trường ĐHCT sẽ phát động phong trào thể 
dục thể thao cho CCVC&NLĐ góp phần nâng 
cao ý thức rèn luyện sức khỏe và nâng cao hiệu 
quả công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu 
khoa học. Hội thao truyền thống Công Đoàn 
Trường ĐHCT năm học 2015-2016 diễn ra từ 
ngày 04/10/2015 đến 15/11/2015 với nhiều nội 
dung thi đấu gồm: Bóng đá, Bóng chuyền da, 
Bóng chuyền hơi, Bóng bàn, Cầu lông, Quần 
vợt, Đi bộ thể thao, Cờ tướng, Bida, Đá cầu và 
Kéo co.

Ngay sau Lễ Khai mạc, Hội thao được khởi 
động với phần thi Đi bộ thể thao 1.500 m nam 
và 800 m nữ được chia theo 04 nhóm tuổi: nam 
≤ 40 và > 40 tuổi , nữ ≤ 35 và > 35 tuổi. Như mọi 
năm, Đi bộ thể thao luôn nhận được sự tham 
gia đông đảo từ cán bộ viên chức trong toàn 
Trường. Với sự nỗ lực trong thi đấu của các 
VĐV và sự công tâm của Tổ Trọng tài, cuộc thi 
Đi bộ thể thao đã tìm ra những VĐV xứng đáng. 
Ngay sau khi kết thúc môn thi, Ban Tổ chức đã 
trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và giải 
Đặc biệt cho các đơn vị có lãnh đạo Đảng, chính 
quyền, đoàn thể tham gia đông đủ nhất.

Lễ Khai mạc Hội thao truyền thống Công đoàn Trường ĐHCT năm học 2015-2016 
tại Nhà thi đấu Thể dục thể thao.

ThS. Nguyễn Văn Linh, UVBTV Đảng ủy, Chủ tịch Công 
đoàn Trường phát biểu khai mạc Hội thao.
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HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm tổng kết hoạt động Công đoàn trong 
năm học 2014-2015 và tổng kết 5 năm 
phong trào 2 giỏi (2010-2014); thực hiện 

chương trình công tác toàn khóa lần thứ XVI kéo 
dài của Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) nhiệm kỳ 2012-2017, ngày 16/10/2015, 
Ban Thường vụ Công đoàn Trường đã tổ chức 
Hội nghị tập huấn cho cán bộ Công đoàn các 
cấp trong Trường.

Tham dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Thị Thu 
Hồ, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tài chánh 
Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; Đ/c 
Lê Phi Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường; Ban 
chấp hành Công đoàn và cán bộ Công đoàn của 
Trường ĐHCT.

Tại Hội nghị, Đ/c Trương Chí Hải, Phó Chủ 
tịch Công đoàn Trường đã báo cáo tổng kết 
hoạt động Công đoàn trong năm học 2014-2015 
và phương hướng năm học 2015-2016. Theo 
đó, Công đoàn cơ sở Trường ĐHCT có tổng 
số 1.902 công đoàn viên (CĐV), sinh hoạt ở 
25 công đoàn bộ phận và 12 tổ công đoàn trực 
thuộc Công đoàn cơ sở. Trong đó, CĐV mới kết 

nạp là 53, chuyển đến 04 CĐV, chuyển đi 03 nữ 
CĐV. 

Trong năm học qua, Công đoàn đã trợ cấp 
cho 28 cán bộ tới tuổi nghỉ hưu với số tiền là 
57.000.000đ; trợ cấp khó khăn đột xuất cho 295 
lượt CĐV với số tiền 103.900.000đ; trợ cấp tang 
chế cho 82 lượt với số tiền 78.000.000đ; chế độ 
nghỉ dưỡng cho 11 nữ nghỉ hậu sản với số tiền 
18.785.700đ. Năm 2015, việc kiểm tra sức khỏe 
cho viên chức, người lao động vẫn được Công 
đoàn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y dược 
Cần Thơ tổ chức, có 721 viên chức, người lao 
động tham gia với 144.200.000đ. Công đoàn 
cũng tổ chức 04 chuyến tham quan Campuchia, 
Huế-Phong Nha-Vũng Chùa, Thái Lan với 72 
CĐV tham gia, tổng kinh phí là 300.110.000đ.

Trong năm học 2015-2016, Công đoàn sẽ tổ 
chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật vào tháng 11; 
tổ chức các hoạt động kỉ niệm 50 năm thành lập 
Trường ĐHCT vào tháng 3/2016; tháng 5/2016 
tổ chức tọa đàm về công tác nghiên cứu khoa 
học trong nữ cán bộ và nữ sinh viên; tổ chức 
tôn vinh mỗi thầy cô giáo, cán bộ, viên chức là 

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn cho cán bộ Công đoàn các cấp trong Trường.
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một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo vào 
tháng 11/2016; tổ chức Hội thảo, tập huấn với 
nội dung chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng 
cao năng lực Anh Văn cho giảng viên.

Hội nghị đã thông qua Quyết định khen 
thưởng và trao bằng khen Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam cho 01 tập thể, 01 cá nhân; bằng 
khen Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho 13 tập 
thể và 06 cá nhân; bằng khen Liên đoàn Lao 

Đ/c Trương Chí Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường 
báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn trong năm học 
2014-2015 và phương hướng năm học 2015-2016.

động thành phố Cần Thơ và 2 giỏi cho 31 cá 
nhân.

Về phong trào 2 giỏi, trong năm 2010 có 50 
cán bộ nữ đạt cấp thành phố (trong đó có 10 
bằng khen và 40 giấy chứng nhận), 285 nữ cán 
bộ đạt 2 giỏi cấp Trường; năm 2011, có 45 nữ 
cán bộ đạt cấp thành phố (trong đó có 04 bằng 
khen và 41 giấy chứng nhận), 214 đạt 2 giỏi cấp 
trường; năm 2012, có 26 người đạt cấp thành 
phố (10 bằng khen và 46 giấy chứng nhận), 210 
người đạt 2 giỏi cấp trường; năm 2013, có 59 
người đạt cấp thành phố (10 bằng khen và 49 
giấy chứng nhận), 274 đạt 2 giỏi cấp trường; 
năm 2014, có 58 người đạt cấp thành phố (10 
bằng khen và 48 giấy chứng nhận), 254 đạt 2 
giỏi cấp trường. Ban nữ công phối hợp với Ban 
vì sự tiến bộ của phụ nữ đã khen thưởng cho 
22 nữ là Giáo sư, Phó Giáo sư; vinh danh 16 
tiến sĩ trẻ và 14 người có nhiều đóng góp cho 
hoạt động của Trường, nuôi con khỏe, dạy con 
ngoan, gia đình hạnh phúc…  

Tham dự Hội nghị, các đại biểu còn được tập 
huấn một số nội dung về Công đoàn Việt Nam; 
tổ chức hoạt động của Công đoàn bộ phận và 
tổ Công đoàn; chế độ, chính sách; công tác nữ 
công; triển khai phần mềm quản lý đoàn viên 
trên website Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Trao bằng khen tại Hội nghị.
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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN-HỘI 
NĂM HỌC 2014-2015

Ngày 06/10/2015, Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn-Hội năm học 2014-2015 đã diễn ra tại Hội 
trường Lớn Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) nhằm tổng kết, đánh giá công tác Đoàn-Hội trên các 
lĩnh vực năm học 2014-2015 và triển khai chương trình năm học 2015-2016, đồng thời tuyên dương 
các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Trần Thị 
Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu 
trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong 

Trường; cùng các đồng chí là Ban Chấp hành 
và cán bộ Đoàn-Hội.

Mở đầu Hội nghị, Đ/c Nguyễn Thanh Duy, 
Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên 
trường đã báo cáo tổng kết công tác Đoàn-Hội 
năm học 2014-2015 và chương trình năm học 
2015-2016. Với quy mô hơn 30.000 đoàn viên 
thanh niên và hơn 18.000 hội viên là sinh viên 
đang học tập tại Trường, Đoàn thanh niên và 
Hội Sinh viên Trường ĐHCT là một trong những 
đơn vị có lực lượng đông đảo nhất trong hệ 
thống Đoàn-Hội của thành phố Cần Thơ và 
cả nước. Trong năm học 2014-2015, các đơn 
vị Đoàn-Hội đã tích cực hoạt động và gặt hái 
được những kết quả đáng ghi nhận trong công 
tác giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng, 
đạo đức lối sống; phong trào "xung kích phát 
triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc"; phong 

trào "đồng hành với thanh niên lập thân, 
lập nghiệp"; và công tác tổ chức, xây 
dựng Đoàn-Hội, xây dựng Đảng. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.
TS. Trần Thị Thanh Hiền đã tuyên 
dương những thành tích Đoàn-Hội 
Sinh viên đã đạt được trong năm qua, 
đồng thời, đề ra một số giải pháp cho 
những tồn tại, khó khăn, để các hoạt 
động, phong trào của Đoàn-Hội đạt kết 
quả tốt hơn. Theo đó, Phó Hiệu trưởng 
nhấn mạnh cán bộ đoàn là nhân tố tích 
cực trong các hoạt động. Bên cạnh việc 
học tập nâng cao trình độ, các đồng 
chí phải năng nổ trong các hoạt động; 

gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật; tăng 
cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa; tạo 
sân chơi bổ ích, lành mạnh thu hút nhiều sinh 
viên tham gia. Qua đó, Phó Hiệu trưởng cũng 
mong muốn Đoàn-Hội sẽ có những hoạt động 
thiết thực và cụ thể nhằm thực hiện chủ đề của 
năm học 2015-2016 "Sáng tạo và Hội nhập".

Nhằm ghi nhận thành tích đóng góp cho công 
tác Đoàn-Hội trong năm học vừa qua, Hội nghị 
đã tiến hành khen thưởng cho các cá nhân và 
tập thể tiêu biểu. Có 16 cá nhân vinh dự nhận 
Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ, phần thưởng 
cao quý của Trung ương Đoàn TNCSHCM; 05 
tập thể và 13 cá nhân được nhận Bằng khen 
của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; 26 tập 
thể và 17 cá nhân được khen thưởng của Hội 
Sinh viên thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, các cá 
nhân xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình 
nguyện hè 2015 cũng nhận được khen thưởng 
của Hiệu trưởng.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng 
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
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TỔNG KẾT LỚP TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN
VÀ CUỘC THI CÁN BỘ ĐOÀN GIỎI NĂM 2015

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Từ ngày 3/10 đến 16/10/2015, Đoàn Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức Lớp tập huấn Cán 
bộ Đoàn và song hành với khóa học là Cuộc thi Cán bộ Đoàn giỏi năm 2015 (ngày 10/10 đến 
15/10/2015) nhằm bổ sung và cập nhật kịp thời kiến thức cho cán bộ Đoàn, đặc biệt là cán bộ Đoàn 
mới bổ sung, góp phần nâng cao năng lực, xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh.

Lớp tập huấn bao gồm 139 học viên đến từ 
20 đơn vị của Trường, trong đó mỗi đơn vị 
sẽ cử ra 01 học viên tham gia Cuộc thi Cán 

bộ Đoàn giỏi.

Sau gần hai tuần học tập, Lớp tập huấn Cán 
bộ Đoàn đã kết thúc để lại nhiều sự lưu luyến 
và nuối tiếc cho các bạn học viên. Trong suốt 
khoảng thời gian đó, các Đoàn viên không 
những được học hỏi, chia sẻ thêm nhiều kiến 
thức về công tác Đoàn như: kỹ năng soạn thảo 
văn bản, y tế học đường, sử dụng phần mềm 
quản lý Đoàn viên, học viên, công tác tổ chức 
xây dựng Đoàn, kỹ năng truyền tin bằng tín hiệu 
morse, kỹ năng dấu đường, rút dây, mật thư, 
sinh hoạt tập thể và nói chuyện trước tập thể… 
mà còn tham gia nhiều hoạt động vui tươi, sôi 
nổi như: nhảy dân vũ, dựng trại, chạy Việt dã, 
Trò chơi lớn, thi đấu bóng chuyền…

Thông qua các trò  
chơi và hoạt động thi đua, 
các học viên từ xa lạ, 
chưa quen biết ngày càng 
gần gũi, thân thiết như 
đồng chí, đồng đội cùng 
trải qua nhiều kỷ niệm sôi 
động nhưng cũng không 
kém phần thân tình,  
ấm áp.

Đối với Cuộc thi Cán 
bộ Đoàn giỏi, đêm Bán 
kết được diễn ra vào ngày 
10/10/2015. Từ 20 thí sinh 
tham gia, Ban tổ chức đã 
chọn ra 02 thí sinh xuất 

sắc nhất tham dự vòng Chung kết vào ngày 
15/10/2015 là Nguyễn Văn Tuấn Khanh-Khoa 
Khoa học Tự nhiên và Lê Bảo Tuấn-Khoa Luật. 
Trong vòng Chung kết, 02 thí sinh phải vượt qua 
06 nội dung thi gồm: Tự giới thiệu, Thi kiến thức, 
Kỹ năng, Hùng biện, Năng khiếu, Thử thách từ 
khán giả. Sau những vòng thi đầy gây cấn và 
hấp dẫn, thí sinh Lê Bảo Tuấn-Khoa Luật xuất 
sắc giành giải Nhất của Cuộc thi Cán bộ Đoàn 
giỏi năm 2015.

Lớp tập huấn Cán bộ Đoàn và Cuộc thi Cán 
bộ Đoàn giỏi năm 2015 đã khép lại nhưng hứa 
hẹn nhiều điều mới mẻ hơn ở những năm tiếp 
theo. Các học viên tuy không còn cùng nhau học 
tập, vui chơi, chia sẻ những điều tốt đẹp trong 
cuộc sống nhưng tình đồng chí, đồng đội trong 
những ngày qua sẽ tạo nên sự kết nối giữa các 
Đoàn viên, giữa cán bộ Đoàn các đơn vị và giữa 
các Đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn trường.

Trao giấy chứng nhận cho học viên.
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TRAO MÁY TÍNH CHO CÁC TÂN TIẾN SĨ
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm ghi nhận và tuyên dương sự nỗ lực, 
phấn đấu học tập, nâng cao trình độ của 
viên chức tại các đơn vị thuộc Trường, 

ngày 05/10/2015, Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) đã tổ chức buổi họp mặt và trao máy 
tính cho các tân tiến sĩ năm 2015. Tham dự 
Chương trình có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu 
trưởng; PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu 
trưởng; cùng đại diện lãnh đạo và viên chức các 
đơn vị của Trường.

Hiện tại, tổng số cán bộ của Trường ĐHCT 
là 2.023, trong đó có 304 tiến sĩ, 07 Giáo sư 
và 109 Phó Giáo sư. Đây là đội ngũ tiên phong 
trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ của Trường. 
Hằng năm, nhà trường đều có thêm lực lượng 
tiến sĩ tốt nghiệp trong và ngoài nước, góp phần 
rất lớn đối với sự phát triển của Trường.

Phát biểu tại buổi họp mặt, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn đã gửi lời chúc mừng nồng ấm 
đến 47 viên chức đã hoàn thành chương trình 
đào tạo và tốt nghiệp bậc tiến sĩ. Bên cạnh đó, 
Hiệu trưởng cũng chia sẻ, Trường ĐHCT luôn 

tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức 
học tập, nâng cao trình độ, góp phần duy trì, 
nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của 
Trường. Nhà trường rất thấu hiểu những hy 
sinh, cống hiến của công chức, viên chức trong 
quá trình học tập sau đó quay trở về đóng góp 
cho Trường. Vì vậy, Trường ĐHCT sẽ hỗ trợ, 
tạo điều kiện phát triển cho đội ngũ tiến sĩ trẻ 
mới trở về thông qua các chế độ chính sách 
cũng như các chương trình đãi ngộ như: tặng 
công cụ làm việc là máy tính xách tay cho các 
tiến sĩ; tạo điều kiện hội nhập vào nghiên cứu 
bằng cách ưu tiên cho các tiến sĩ mới về trong 
vòng 2 năm sẽ chuyển những ý tưởng trong quá 
trình học tập thành các đề tài nghiên cứu khoa 
học cấp Trường…

Đây là lần thứ 4 Trường ĐHCT tổ chức trao 
máy tính cho các tân tiến sĩ với số lượng là 47 
máy tính trị giá 590 triệu đồng. Hi vọng rằng đây 
sẽ là món quà đầy ý nghĩa vừa cổ vũ tinh thần 
học tập, nâng cao trình độ của 47 tân tiến sĩ vừa 
là công cụ hữu ích hỗ trợ các viên chức trong 
quá trình làm việc và nghiên cứu.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn trao máy tính cho các tân tiến sĩ.
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LỄ TRAO HỌC BỔNG ĐẠM CÀ MAU-HẠT NGỌC MÙA VÀNG 
NĂM HỌC 2015-2016

Ngày 19/10/2015, Lễ Trao học bổng Đạm Cà Mau-Hạt Ngọc Mùa Vàng do Công ty Cổ phần 
Phân bón Dầu khí Cà Mau tài trợ cho sinh viên Trường ĐHCT năm học 2015-2016 được diễn ra. 
Đến dự buổi lễ có ông Văn Tiến Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đạm Cà Mau; PGS.TS. Trần 
Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng ban trong Trường; và sinh 
viên xuất sắc được nhận học bổng.

Từ nhiều năm qua, sinh viên Trường 
ĐHCT luôn được sự quan tâm, hỗ trợ 
của các nhà hảo tâm và các đơn vị ngoài 

trường. Đó là nguồn động viên to lớn tiếp thêm 
sức mạnh, thúc đẩy phong trào học tập và rèn 
luyện của sinh viên ngày càng đi lên.

Chương trình học bổng Đạm Cà Mau-Hạt 
Ngọc Mùa Vàng do Công ty Cổ phần Phân 
bón Dầu khí Cà Mau tài trợ là một trong những 
chương trình truyền thống, thường xuyên cung 
cấp nguồn học bổng cho các học sinh, sinh viên 
có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích trong học 
tập và rèn luyện tốt, có nhiều đóng góp cho hoạt 
động xã hội, hướng đến cộng đồng. 

Tại Lễ Trao học bổng lần này, Trường ĐHCT 
có 21 sinh viên xuất sắc được nhận học bổng. 
Trong đó, có 01 em được nhận học bổng vinh 

danh và 20 em được nhận học 
bổng toàn phần.

Thay mặt cho các bạn sinh 
viên được nhận học bổng, em 
Trương Thị Thúy Quỳnh Lớp 
Quản lý Tài nguyên và Môi 
trường khóa 38 gửi lời cảm ơn 
chân thành đến các nhà hảo 
tâm và Nhà trường đã luôn 
tạo điều kiện để sinh viên học 
tập, rèn luyện và thể hiện quyết 
tâm phấn đấu học tập hơn nữa 
đóng góp sức mình vào công 
cuộc xây dựng quê hương,  
đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, 
Phó Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh "Trường ĐHCT 
cam kết không để sinh viên có hoàn cảnh khó khăn phải 
bỏ học".

Ông Văn Tiến Thanh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đạm Cà Mau  Trao Học 
bổng cho sinh viên.
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Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

TỌA ĐÀM PHÁT TRIỂN NGÀNH HÀNG VỊT

Trong Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp 
tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, tầm nhìn 
đến năm 2030, chăn nuôi Vịt là một trong 

những loài vật nuôi được ưu tiên khai thác và 
phát triển thành một ngành sản xuất chiến lược 
của tỉnh, có quy mô lớn, tập trung, vững bền, 
khai thác hết phụ phẩm và phối hợp hiệu quả 
với việc phát triển ngành lúa gạo và cá tra của 
tỉnh, có hình thức tổ chức và kỹ thuật thích hợp, 
tạo ra giá trị gia tăng và có chất lượng cao, đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chế biến phù 
hợp thị hiếu đa dạng trong nước và hướng tới 
thị trường quốc tế.

Ngày 20/9/2015, được sự đồng ý của các cơ 
quan ban ngành trong tỉnh, ngành Chăn nuôi 
và Thú y Trường Đại học Cần Thơ phối với Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp tổ chức 
buổi Tọa đàm “Phát triển ngành hàng vịt” dưới 
sự tài trợ của Công ty Cổ phần GreenFeed Việt 
Nam và sự tham gia của Sở Công Thương, 
Trung tâm Xúc tiến Đầu Tư và Thương Mại, Đại 
diện lãnh đạo các Chi cục, Ủy ban nhân dân 
các huyện-thị thành trong tỉnh Đồng Tháp, nhà 
thu mua sản phẩm và hơn 500 hộ chăn nuôi vịt 

(qui mô nuôi 2.000 con 
trở lên) từ các tỉnh Đồng 
bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) về tham dự.

Tại buổi Tọa đàm, các 
đại biểu đã nghe đại diện 
Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn trình bày 
tóm tắt mục tiêu, nội 
dung, định hướng của 
tỉnh Đồng Tháp về phát 
triển chăn nuôi vịt, cũng 
như báo cáo tham luận 
của Bộ môn Chăn nuôi, 
Khoa Nông nghiệp và 

Sinh học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ 
về hiện trạng và định hướng phát triển chăn 
nuôi vịt ở ĐBSCL.

Trong phần thảo luận, các đại biểu xoay 
quanh các vấn đề về thị trường, giống, liên kết 
chuỗi giá trị, vốn, kỹ thuật chăn nuôi… Kết thúc 
buổi tọa đàm, Ban Tổ chức đã đút kết một số 
vấn đề cơ bản để phát triển ngành hàng Vịt ở 
ĐBSCL như: trước hết cần xác định thị trường 
tiêu thụ để có giải pháp tổ chức sản xuất phù 
hợp; chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ sang qui 
mô vừa và lớn; phát triển vùng nguyên liệu ở 
cấp vùng để đảm bảo sản phẩm luôn ổn định 
về số lượng và chất lượng theo từng nhóm thị 
trường; phát triển chuỗi ngành hàng trong mối 
liên kết của Nhà quản lý-Nhà khoa học-Nhà 
doanh nghiệp-Nhà chăn nuôi dưới sự bảo trợ 
của các Bộ Ngành có liên quan.

 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp 
sẽ dành một phần kinh phí để phối hợp với 
Trường Đại học Cần Thơ đầu tư nghiên cứu mô 
hình chăn nuôi vịt an toàn sinh học, phù hợp với 
điều kiện sinh thái của tỉnh Đồng Tháp nói riêng 
và ĐBSCL nói chung.

Trao đổi với đại biểu.
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Trung tâm Công nghệ Phần mềm

CUSC-TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐƯỢC VINH DANH 
“TOP 40 DOANH NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM 2015” VÀ 

“VNITO AWARD 2015”

Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học 
Cần Thơ (CUSC) đã và đang cung cấp 
những sản phẩm, dịch vụ công nghệ 

thông tin (CNTT) đạt chất lượng cao. Sự phát 
triển của CUSC đã được công nhận và được 
VINASA bình chọn là một trong 40 Doanh 
nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2015 và cũng 
là một trong 33 doanh nghiệp CNTT nhận danh 
hiệu VNITO Award 2015.

Buổi lễ vinh danh 02 giải thưởng này diễn ra 
trong khuôn khổ Hội nghị Quốc tế Gia công xuất 
khẩu phần mềm Việt Nam và Ngày CNTT Nhật 
Bản 2015 vào ngày 14-15/10/2015 tại thành phố 
Hồ Chí Minh, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin 
và Truyền thông. 

Ngày 12/10/2015, VINASA đã chính thức 
công bố danh sách 40 doanh nghiệp CNTT 
hàng đầu Việt Nam 2015. Trong đó có 16 doanh 
nghiệp trong lĩnh vực BPO, IT Outsourcing, 
Offshoring; 17 doanh nghiệp trong lĩnh vực cung 

cấp Phần mềm, Giải pháp và Dịch vụ CNTT; 7 
doanh nghiệp trong lĩnh vực Nội dung số, Ứng 
dụng và Giải pháp cho mobile. Theo VINASA 
đánh giá, 40 doanh nghiệp được lựa chọn năm 
nay là những tên tuổi “thực sự xứng đáng” khi 
có tổng doanh thu lên đến trên 14.300 tỷ đồng, 
chiếm 1/4 tổng doanh thu ngành phần mềm và 
nội dung số, giải quyết việc làm cho hơn 23.300 
nhân lực trình độ cao, chiếm 1/6 nhân lực  
toàn ngành.

CUSC rất xuất sắc được đánh giá là một trong 
40 doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 
2015, và được xếp hạng thứ 2 trong 17 doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Phần mềm, 
Giải pháp và Dịch vụ CNTT. Ngày 14/10/2015, 
ông Lê Hoàng Thảo, Phó Giám đốc CUSC đã 
đại diện nhận danh hiệu “Top 40 doanh nghiệp 
CNTT hàng đầu Việt Nam 2015”.

CUSC luôn hoạt động và phát triển theo 
phương châm “Chất lượng là hàng đầu” nhằm 

Ông Lê Hoàng Thảo - Phó Giám đốc CUSC tham dự lễ trao giấy chứng nhận cho 40 doanh nghiệp CNTT hàng 
đầu Việt Nam 2015.



24 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HOẠT ĐỘNG KHÁC

mang đến những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho 
quý đối tác cả trong và ngoài nước. Với phương 
châm này, mọi hoạt động của CUSC luôn đặt lợi 
ích của đối tác lên hàng đầu, nhằm đảm bảo mọi 
yêu cầu cao của đối tác. Riêng về mảng dịch vụ 
đào tạo CNTT, ngoài việc cung cấp đầy đủ kiến 
thức chuyên môn chuẩn Quốc tế, CUSC đã đào 
tạo những kiến thức cần thiết cho sự phát triển 
nghề nghiệp của sinh viên trong thị trường lao 
động CNTT tại Việt Nam và các doanh nghiệp 
nước ngoài.

Tiếp nối danh hiệu “Top 40 doanh nghiệp 
CNTT hàng đầu Việt Nam 2015”, thì CUSC 
cũng được đánh giá là đơn vị triển vọng trong 
lĩnh vực Outsourcing và được bình chọn nhận 
giải VNITO Award 2015.

Lễ tôn vinh và trao giải VNITO Award 2015 
vào tối ngày 15/10/2015 là chương trình đặc 
biệt và lần đầu tổ chức tại Việt Nam dành riêng 
cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực gia công 
CNTT (ITO/BPO). Giải VNITO Award 2015 được 
tổ chức nhằm chọn lọc, thẩm định, ghi nhận và 

vinh danh những doanh nghiệp có kết quả kinh 
doanh và phát triển xuất sắc trong lĩnh vực ITO/
BPO tại Việt Nam.

Đối với CUSC, việc được bình chọn và được 
vinh danh với danh hiệu “Top 40 doanh nghiệp 
CNTT hàng đầu Việt Nam 2015” và giải  thưởng 
VNITO Award 2015 là sự khẳng định chất lượng 
sản phẩm, dịch vụ của CUSC.

 Thế mạnh của CUSC là sự phát triển 
song song hai mảng hoạt động: Đào tạo nguồn 
nhân lực CNTT chất lượng cao theo mô hình 
“Đào tạo-Sản xuất phần mềm-Thực tiễn” và Sản 
xuất, gia công phần mềm, nên CUSC có nhiều 
thuận lợi trong việc tạo điều kiện cho sinh viên 
tham gia vào các dự án thực tế và đồng thời 
hoạt động sản xuất, gia công phần mềm luôn 
được đảm bảo tốt bởi nguồn nhân lực CNTT 
ổn định về chất lượng và số lượng. Điều này 
giúp CUSC luôn làm hài lòng đối tác, từng bước 
nâng cao uy tín và xây dựng thương hiệu Việt 
về CNTT trên thị trường quốc tế.

Ông Lê Hoàng Thảo - Phó Giám đốc (thứ 4 từ trái sang phải) đại diện CUSC nhận Danh hiệu “Doanh nghiệp triển 
vọng trong ngành gia công CNTT Việt Nam”.
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HỘI THẢO CÔNG NGHỆ VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP 
CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 41

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 03/10/2015, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) Trường Đại học 
Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp các công ty, doanh nghiệp: Talent Mind Education, DEK technologies, 
DiCentral, Harvey Nash, KMS Tehnology và Cốc Cốc tổ chức Chương trình Hội thảo Công nghệ 
và Định hướng nghề nghiệp cho tân sinh viên khóa 41 thuộc Khoa CNTT&TT, Khoa Công nghệ 
và Khoa Phát triển Nông thôn tại Hội trường Lớn. Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Trần Trung Tính, 
Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện lãnh đạo các khoa, các công ty, doanh nghiệp đồng tổ chức; 
và tân sinh viên khóa 41.

Đến với Hội thảo, các em sinh viên được 
giới thiệu bức tranh tổng thể về khoa 
học công nghệ nói chung và công nghệ 

thông tin nói riêng. Từ đó, kích thích tinh thần 
đam mê khám phá, làm chủ công nghệ của các 
em, đồng thời, giúp các em tân sinh viên khóa 
41 xác định được mình đang ở đâu, sẽ đi đến 
đâu, cần học hỏi và trau dồi những gì để chuẩn 
bị cho một tương lai tốt đẹp với công việc ổn 
định và vững chắc. 

Bên cạnh đó, Hội thảo còn tạo cơ hội cho 

các em sinh viên khóa mới giao lưu, học hỏi 
kinh nghiệm từ các chuyên gia về lĩnh vực công 
nghệ đến từ các công ty, doanh nghiệp có nhiều 
năm trong nghề. Theo đó, để có thể thành công 
trong tương lai, ngoài việc tiếp thu kiến thức trên 
giảng đường và trong quá trình tự học, các em 
nên trang bị cho mình "kỹ năng mềm" hay "kỹ 
năng làm việc", ngoại ngữ và quan trọng phải 
nắm bắt, cập nhật thông tin ngày càng đa dạng, 
phong phú trong lĩnh vực công nghệ.

NGÀNH CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y CHÀO ĐÓN 
TÂN SINH VIÊN, HỌC VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU SINH 2015

Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, đặc biệt 
là các tân sinh viên khóa 41 có cơ hội 
gặp gỡ, giao lưu với thầy cô, bạn bè và 

tìm hiểu về nghề nghiệp-việc làm, ngành Chăn 
nuôi và Thú y lấy ngày 10/10 hằng năm tổ chức 
Chương trình Chào đón tân sinh viên, học viên 
và nghiên cứu sinh. 

Năm nay, được sự tài trợ kinh phí tổ chức 
của Chi hội Cựu sinh viên ngành Chăn nuôi và 
Thú y, Chương trình được tổ chức với nhiều 
nội dung phong phú. Nhân dịp này, Công ty Cổ 
phần GreenFeed Việt Nam, Công ty Cổ phần 
Chăn nuôi Long Bình và một số cựu sinh viên 
có nhã ý tặng cho ngành tiền mặt và vật chất để 
hỗ trợ tái xây dựng Trang trại Chăn nuôi Thực 

nghiệm với trị giá gần 1 tỷ đồng. Riêng Công ty 
TNHH De Heus Việt Nam tài trợ 40 triệu đồng 
để sửa chữa Bệnh xá Thú y. Bên cạnh đó, 81 
suất học bổng tương đương với 272 triệu đồng 
từ 14 tổ chức và cá nhân đã được trao tận tay 
cho các em sinh viên.

Với sự nỗ lực của ngành và sự hỗ trợ của 
các công ty về nhiều mặt (học bổng, tập huấn 
kỹ năng, thực tập cơ sở, nghiên cứu khoa học, 
trang bị cơ sở vật chất,…) trong thời gian gần 
đây, ngành Chăn nuôi và Thú y hi vọng trong 
tương lai không xa sẽ nâng cao được chất 
lượng đào tạo, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng 
cao của nhà tuyển dụng trong thời kỳ hội nhập 
quốc tế.
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