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Thư chúc Tết của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Cần Thơ

TIN NỔI BẬT

Mùa xuân biên giới

Hội nghị Đảng ủy mở rộng Tổng 
kết thực hiện nghị quyết năm 2013 
và triển khai nhiệm vụ năm 2014

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo 
sau đại học 

Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng thạc 
sĩ; Khai giảng khóa đào tạo thạc sĩ 
năm 2013 tại Cần Thơ

Lễ khai giảng lớp đại học Sư  
phạm Toán học và Sư phạm Ngữ 
Văn hệ Vừa làm vừa học, Khóa  
học  2013-2015

Lễ trao học bổng Toyota năm 2013

KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 

Hội thảo “Hợp tác nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công 
nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long”

Hội thảo Post-GEOTEC HANOI 
2013 về kinh nghiệm và các ứng 
dụng kỹ thuật mới cho công tác 
xử lý nền tại Đồng bằng sông Cửu 
Long

Hội thảo “Nghiên cứu khoa học về 
công tác Giáo dục thể chất trong 
các trường đại học, cao đẳng khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long 
lần I năm 2014” 

Hội nghị Tổng kết chương trình 
hợp tác về nghiên cứu khoa học 
và đào tạo

ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

Hội nghị Sơ kết 01 năm hợp tác 
nghiên cứu khoa học và đào tạo 
giữa Trường Đại học Cần Thơ và 
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa 
Khoa Khoa học Tự nhiên với 03 
Viện của Trường Đại học Bách 
Khoa Hà Nội

Tiếp đoàn Viện Công nghệ Châu 
Á  tại Việt Nam (AITVN) và Đại 
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

Sinh viên trường hào hứng với 
tọa đàm Bản lĩnh trẻ

Hội nghị Sơ kết thực hiện kế 
hoạch bình đẳng giới và Tiểu Đề 
án 02 về tuyên truyền, giáo dục 
phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt 
Nam

Giao lưu văn hóa nghệ thuật 
giữa Trường Đại học Cần Thơ 
với Đại học Sư phạm Quốc gia  
Daegu-Hàn Quốc
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Hội Cựu Sinh viên Đại học Cần Thơ 
hân hạnh tài trợ Bản tin này
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CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Thö   Chuùc  Teát

Nhân dịp bước sang năm 2014, đón Tết cổ truyền Giáp Ngọ, thay mặt Đảng ủy và Ban 
Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ, tôi thân ái gửi đến các thế hệ thầy cô, cán bộ viên 
chức, các cựu sinh viên cùng toàn thể học sinh và sinh viên của Trường lời chúc mừng 

năm mới tốt đẹp nhất. 

Năm 2013, Trường Đại học Cần Thơ đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ và tự hào trên 
mọi lĩnh vực hoạt động, đánh dấu sự phát triển vững mạnh của Trường trong quá trình phấn đấu 
trở thành trường đại học chất lượng cao và tiếp cận đẳng cấp khu vực và quốc tế. Trường đã đổi 
mới công tác đào tạo, hoàn thiện hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ nhằm mục tiêu nâng cao 
chất lượng dạy và học; không ngừng đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 
nghệ và mở rộng quan hệ hợp tác trong và ngoài nước, đặc biệt là hợp tác toàn diện với một số 
tỉnh, thành thông qua nhiều đề tài, dự án mới các cấp; cơ sở vật chất luôn được cải thiện; các 
phong trào hoạt động đi vào chiều sâu; công tác quản lý và phục vụ không ngừng nâng cao về 
chất. Đặc biệt, bộ máy tổ chức nhà trường trong nhiệm kỳ mới được bổ sung, hoàn thiện và hoạt 
động hiệu quả.

Những thành tựu của Trường có được nhờ sự đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không 
ngừng của mỗi tập thể, cá nhân trong Trường. Với những thành tích đó, chúng ta hoàn toàn hãnh 
diện, tự hào về Trường Đại học Cần Thơ. Đây là động lực để tập thể nhà trường tiếp tục phấn đấu 
đưa Trường phát triển hơn nữa trong năm mới và những năm tiếp theo nhằm đạt mục tiêu trường 
đại học xuất sắc trong thời gian gần. Thay mặt lãnh đạo nhà trường, tôi nhiệt liệt biểu dương và 
đánh giá cao những đóng góp và nỗ lực vượt bậc đó. 

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của mùa xuân mới và niềm tin mới, tôi mong muốn và kêu 
gọi quý thầy cô giáo, cán bộ viên chức cùng toàn thể sinh viên và học sinh của Trường cùng hợp 
lực, đoàn kết để phấn đấu đạt nhiều thành công mới góp phần xây dựng Trường Đại học Cần Thơ 
trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín, xứng đáng với 
niềm tin yêu và kỳ vọng của người dân Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Trường Đại học Cần Thơ xin gửi đến lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan Trung ương 
và địa phương, các doanh nghiệp, bạn bè gần xa đã giúp đỡ và cộng tác với Trường lời chúc sức 
khoẻ, lời cảm ơn chân thành và mong muốn tiếp tục nhận được sự động viên, quan tâm và giúp 
đỡ nhiều hơn nữa.

Một lần nữa, tôi thân ái gửi lời chúc sức khoẻ-hạnh phúc-an khang-thịnh vượng đến các thế hệ 
thầy cô, cán bộ viên chức, các cựu sinh viên cùng gia đình; chúc toàn thể sinh viên và học sinh của 
Trường đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Xin gửi lời chúc năm mới 
nhiều niềm vui và hạnh phúc đến quý thầy cô, cán bộ viên chức của Trường đang học tập và làm 
việc ở nước ngoài phải xa gia đình trong dịp xuân về; và mong các bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ 
học tập để trở về cùng xây dựng Trường Đại học Cần Thơ ngày càng lớn mạnh.

Chào thân ái!
                                                                                           Hà Thanh Toàn
	 	 	 	 	 	 	 Ủy	viên	Ban	Thường	vụ	Đảng	ủy
	 	 	 	 	 	 								Hiệu	trưởng	Trường	Đại	học	Cần	Thơ
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MÙA XUÂN BIÊN GIỚI
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Những cánh mai, đào đã nở rộ trên khắp 
mọi miền đất nước, mọi người đang nô 
nức đón chào những ngày xuân nồng ấm 

bên gia đình, người thân và bạn bè. Thế nhưng, 
ở nơi biên cương xa xôi của tổ quốc các anh 
chiến sĩ Sư đoàn 330 đang làm nhiệm vụ thiêng 
liêng và lặng lẽ hướng về quê nhà bằng cả trái 
tim son sắt và kiên trung.

 Nhằm giúp cho cán bộ và sinh viên Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) nâng cao ý thức và 
trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo 
vệ tổ quốc; đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc 
đến cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ 
biên giới, ngày 18 và 19/01/2014, Đoàn công 
tác Trường ĐHCT gồm các Phó Hiệu trưởng 
GS.TS. Nguyễn Thanh Phương (Trưởng đoàn), 
PGS.TS. Trần Trung Tính cùng đại diện các 
đoàn thể, các khoa, phòng ban và hơn 30 sinh 
viên của Trường đã đến thăm, chúc tết và tặng 
quà cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 tại Tịnh 
Biên-An Giang. Đây là hoạt động vô cùng ý 
nghĩa như một món quà ấm áp trong những 
ngày xuân mà Trường ĐHCT muốn gửi đến các 
chiến sĩ.

 Trong chuyến thăm, Trường ĐHCT đã được 
tham quan Nhà truyền thống của Sư đoàn và cơ 
sở vật chất của đơn vị giúp cán bộ và sinh viên 

Trường hiểu thêm về lịch sử đấu 
tranh dựng nước và giữ nước 
của dân tộc. Trường đã phối 
hợp cùng Sư đoàn 330 và Trung 
đoàn 1 Sư đoàn 330 tổ chức buổi 
tư vấn, hướng nghiệp cho các 
chiến sĩ tiếp tục học nghề hoặc 
học tập nâng cao chuyên môn 
sau khi ra quân, giới thiệu các 
chính sách ưu đãi trong tuyển 
sinh và đào tạo dành cho bộ 
đội. Hỗ trợ cho các chiến sĩ học 
nghề và có việc làm ổn định sau 
khi xuất ngũ là một trong những 

công tác cần thiết mà Trường ĐHCT luôn quan 
tâm với mong muốn giúp cho các thanh niên 
trẻ yên tâm, tình nguyện lên đường nhập ngũ, 
bảo vệ tổ quốc; củng cố lòng tin của nhân dân 
đối với sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền và 
quân đội. Thông qua buổi hướng nghiệp các 
chiến sĩ sẽ có thêm một số thông tin bổ ích về 
các ngành, nghề, cơ hội việc làm, nơi làm việc... 
Bên cạnh đó, Trường ĐHCT còn tổ chức cho 
cán bộ phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá 
và nuôi heo giúp các chiến sĩ tăng gia sản xuất; 
chương trình giao lưu văn nghệ giữa sinh viên 
Trường với các chiến sĩ Sư đoàn 330 và Trung 
đoàn 1 Sư đoàn 330 góp phần tạo nên sân chơi 
bổ ích, động viên cán bộ, chiến sĩ phấn đấu 
hoàn thành tốt nhiệm vụ; ngoài ra nhà trường 
còn phối hợp tuyên truyền truyền thống bộ đội 
cụ Hồ; phối hợp cùng các doanh nghiệp chuẩn 
bị quà tặng cho các đơn vị bộ đội...

 Tại buổi giao lưu chúc tết giữa lãnh đạo, 
cán bộ, sinh viên Trường ĐHCT và các chiến sĩ 
Sư đoàn 330, GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, 
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời thăm 
hỏi và chúc mừng năm mới đến các sĩ quan và 
chiến sĩ Sư đoàn 330. Qua đó, Phó Hiệu trưởng 
đã chia sẻ một số thông tin về hoạt động giáo 
dục và đào tạo của Trường. Trường ĐHCT 

Buổi giao lưu chúc tết giữa Trường ĐHCT và Sư đoàn 330
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nhận thức rằng vấn đề giáo dục và đào tạo 
chuyên môn là một nhiệm vụ quan trọng góp 
phần phát triển kinh tế-xã hội của Đồng bằng 
sông Cửu Long và cả nước. Bên cạnh các hoạt 
động chuyên môn, Trường ĐHCT rất quan tâm 
đến vấn đề giáo dục truyền thống, thúc đẩy các 
hoạt động văn hóa, xã hội cho sinh viên và thầy 
cô, đặc biệt là vấn đề giáo dục thế hệ trẻ về 
truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam 
thông qua các hoạt động công tác xã hội. Vì vậy, 
đến thăm các chiến sĩ Sư đoàn 330 là một hoạt 
động thường niên của Trường và nhà Trường 
mong muốn xây dựng nhiều chương trình hợp 
tác thiết thực với Sư đoàn về kỹ thuật chăn nuôi 
và nuôi trồng thủy sản cũng như tạo điều kiện 
cho các em sinh viên đến thăm để hiểu thêm về 
hoạt động của Sư đoàn nhằm nâng cao ý thức 
của sinh viên về quốc phòng an ninh. Phát biểu 
tại buổi giao lưu, TS. Trần Trường Sơn, Phó 
Chính ủy Sư đoàn 330 cho biết: "Cán bộ, chiến 
sĩ Sư đoàn 330 rất vui mừng được đón tiếp Đoàn 
Trường ĐHCT đến chúc mừng Sư đoàn... Đây là 
hoạt động thể hiện sinh động mối quan hệ giữa 
hậu phương và tiền tuyến, mối quan hệ đoàn kết 
của quân dân". Sư đoàn 330 rất hoan nghênh 
và sẵn sàng hợp tác với Trường ĐHCT để tăng 
cường mối quan hệ tốt đẹp, gần gũi giữa quân 
và dân ta.

 Tối ngày 18/01/2014, chương trình văn nghệ 
mừng xuân với chủ đề "Tuổi trẻ với mùa xuân 

biên giới" được diễn ra sôi nổi và hào hứng khi 
có sự tham gia, phối hợp giữa Trường ĐHCT, 
Đại học An Giang và Sư đoàn 330. Với nhiều 
ca khúc ngợi ca về quê hương, đất nước, về 
chiến sĩ Sư đoàn 330... Các đơn vị đã mang đến 
những tiết mục văn nghệ ấn tượng, đặc sắc, 
những phút giây âm nhạc hào hùng, sâu lắng 
trong tình quân dân thắm thiết. Chương trình 
giao lưu còn là dịp để chiến sĩ Sư đoàn 330 và 
cán bộ, sinh viên Trường ôn lại những truyền 
thống vẻ vang của quân và dân ta trong thời 
kỳ kháng chiến, thắt chặt thêm tình đoàn kết, 
hữu nghị giữa hai đơn vị. Phát biểu tại đêm văn 
nghệ, GS.TS. Nguyễn Thanh Phương chia sẻ 
"Đây sẽ là những tiết mục văn nghệ đặc sắc góp 
phần tạo nên không khí của mùa xuân cũng như 
phục vụ cho các đồng chí là bộ đội của Sư đoàn. 
Và đây cũng là dịp tạo nên những tình cảm, mối 
giao lưu giữa thầy cô, sinh viên với các anh lính 
cụ Hồ".

  Kết thúc chuyến thăm, chúc tết chiến sĩ Sư 
đoàn 330, đọng lại trong mỗi cán bộ và sinh viên 
Trường ĐHCT là những niềm vui và cảm xúc 
khó tả khi nghĩ về các anh chiến sĩ đang ngày 
đêm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của 
tổ quốc. Để hoàn thành nhiệm vụ các anh sẵn 
sàng hi sinh niềm hạnh phúc cá nhân mang đến 
cuộc sống yên vui cho nhân dân. Vì vậy, những 
người dân hậu phương luôn hướng về các anh 
những người lính canh giữ đất trời.

Đoàn công tácTrường ĐHCT tham quan cơ sở vật chất của Sư đoàn 330
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TIN NỔI BẬT

Tại Hội nghị, Đ/c Trần Thị Thanh Hiền cho 
biết trong năm 2013 Trường ĐHCT đã 
có nhiều thành tích xuất sắc trong công 

tác đào tạo và đảm bảo chất lượng; công tác 
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 
được duy trì và phát triển tốt; hợp tác quốc tế 
không ngừng đẩy mạnh; tình hình chính trị tư 
tưởng, an ninh trật tự trong Trường luôn được 
giữ vững và ổn định; công tác chuyên môn luôn 
thực hiện đúng kế hoạch; công tác cải cách thủ 
tục hành chính được Đảng ủy và Ban Giám hiệu 
quan tâm cải tiến; công tác kết nạp Đảng vượt 
chỉ tiêu; hoạt động của các tổ chức đoàn thể 
được cải tiến và đạt hiệu quả tốt...

 Năm 2014 là năm có ý nghĩa quan trọng của 
nhiệm kỳ 2010-2015, để thực hiện thắng lợi 
Chương trình hành động của Đảng bộ và các 

Đại diện 05 tập thể nhận giấy khen do có thành tích trong 
phong trào thi đua dân vận khéo trong năm 2013

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

HỘI NGHỊ ĐẢNG ỦY MỞ RỘNG 
TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2013 

VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2014

Ngày 14/1/2014, tại Hội trường II, Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội nghị 
Đảng ủy mở rộng nhằm Tổng kết thực hiện nghị quyết năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014. 
Tham dự Hội nghị có Đ/c Trần Thị Thanh Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Cần 
Thơ, Bí thư Đảng ủy cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Trường; Đ/c Hà Thanh Toàn, 
Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Hiệu trưởng cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu Trường; thủ 
trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, đại diện các tổ chức đoàn thể cấp Trường.

mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường 
lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015 cũng như các 
mục tiêu Hội nghị Đảng bộ Trường giữa nhiệm 
kỳ đã đề ra, toàn Đảng bộ tập trung lãnh đạo 
thực hiện các công tác: giữ vững ổn định chính 
trị, trật tự an toàn trong nhà trường, nâng cao 
ý thức kỷ luật của cán bộ viên chức và sinh 
viên; tập trung công tác đảm bảo chất lượng, tư 
vấn sinh viên; nỗ lực để đào tạo nâng cao chất 
lượng cán bộ, nhất là cán bộ giảng dạy; nâng 
cao năng lực nghiên cứu khoa học, chuyển giao 
công nghệ và hợp tác quốc tế; tiếp tục đổi mới 
phương thức lãnh đạo; xây dựng Đảng bộ trong 
sạch, vững mạnh...

 Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Hà Thanh Toàn 
chia sẻ, Trường đã đạt được nhiều thành công 
trong công tác giáo dục và đào tạo là nhờ vào 
sự đoàn kết của toàn thể nhà trường, sự phối 
hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy, Ban Giám hiệu, 
Công đoàn và các đoàn thể. Thay mặt Đảng 
ủy, Ban Giám hiệu, Đ/c Hà Thanh Toàn gửi lời 
cảm ơn đến tất cả các đơn vị đã phối hợp, đồng 
hành với nhà trường trong thời gian qua và kêu 
gọi sự tiếp tục đồng thuận, nỗ lực để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ trong năm 2014. Tại Hội nghị, lãnh 
đạo nhà trường đã tiến hành khen thưởng cho 
một số đơn vị, các cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong năm 2013, đồng thời tiến hành thảo 
luận, đóng góp ý kiến để thực hiện tốt hơn công 
tác giáo dục và đào tạo cũng như Nghị quyết 
nhiệm vụ năm 2014.
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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐÀO TẠO  
SAU ĐẠI HỌC

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 20/01/2014, Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 
đã tổ chức Hội nghị Tổng 

kết công tác đào tạo sau đại học 
năm 2013. Tham dự Hội nghị 
có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng; cùng Ban Giám 
hiệu, lãnh đạo các khoa, viện và 
phòng ban chức năng.

Công tác sau đai học là một 
mảng công tác quan trọng của 
Trường ĐHCT. Ngày 01/8/2011, 
Trường đã thành lập Khoa Sau 
đại học nhằm  giúp cho Hiệu 
trưởng tổ chức, quản lý và phát 
triển công tác sau đại học của 
Trường; tổ chức giảng dạy bậc sau đại học và 
các hoạt động đào tạo chuyên đề; đồng thời 
hoạch định các chiến lược dài hạn về hợp tác 
đào tạo quốc tế... Vì vậy, Hội nghị được diễn ra 
nhằm tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt 
được của Khoa sau 02 năm hình thành và phát 
triển, đồng thời đề ra một số phương hướng 
công tác trong năm 2014.

 Hiện nay, quy mô đào tạo sau đại học của 
Trường ĐHCT là 3.532, trong đó nghiên cứu 
sinh là 28 và học viên cao học là 3.304. Quy 
mô liên kết đào tạo thạc sĩ của Trường là 414. 
Trong năm 2013, Trường có 12 nghiên cứu sinh 
tốt nghiệp trình độ tiến sĩ thuộc 04 ngành đào 
tạo và 576 học viên cao học thuộc 29 ngành 
đào tạo. So với năm 2012, quy mô nghiên cứu 
sinh của Trường tăng 57 và học viên cao học 
tăng 246. Dự kiến năm 2014, nhà trường sẽ mở 
thêm 08 ngành mới trình độ thạc sĩ và 03 ngành 
mới trình độ tiến sĩ.

 Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Hà Thanh 

Toàn cho biết mục tiêu trong chiến lược phát 
triển của Trường ĐHCT vào thời gian sắp tới là 
đẩy mạnh đào tạo sau đại học nhằm đáp ứng 
nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cao cho 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2014, 
Trường sẽ tiếp tục đăng ký đào tạo 1.000 học 
viên cao học và 50 nghiên cứu sinh; không 
ngừng liên kết với các trường đại học khác; đầu 
tư cơ sở vật chất, thành lập Văn phòng Kiểm tra 
luận án sau đại học, Viện Sau đại học...

Hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp ý 
kiến nhằm tháo gỡ những vấn đề còn vướng 
mắc trong công tác đào tạo sau đại học; những 
khó khăn và thuận lợi trong quá trình quản lý 
học viên cao học; định hướng đào tạo sau đại 
học trong năm 2014... Sau quá trình thảo luận 
cởi mở và thẳng thắn, Hội nghị đã nhận được 
nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham 
dự, ý kiến chỉ đạo của nhà trường nhằm thúc 
đẩy công tác đào tạo sau đại học của Trường 
ngày càng hoàn thiện hơn và đảm bảo mục tiêu 
chất lượng.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo sau đại học năm 2013
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LỄ TỐT NGHIỆP VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ
KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO THẠC SĨ NĂM 2013  

TẠI CẦN THƠ
Phòng Công tác Chính trị

Ngày 03/01/2014, tại Hội trường II, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã phối hợp với Trường Đại 
học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng Thạc sĩ-Lễ Khai giảng 
khóa đào tạo Thạc sĩ tại Cần Thơ năm 2013. Tham dự buổi Lễ, có đại diện lãnh đạo của Trường 
Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Trường ĐHCT và 27 tân Thạc sĩ 
cùng 68 học viên vừa trúng tuyển khóa đào tạo Thạc sĩ tại Cần Thơ.

Thực hiện chủ trương đào tạo nguồn 
nhân lực có chất lượng cao phục vụ 
cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội 

của các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL); Trường ĐHCT đã liên 
kết với Trường Đại học Bách Khoa Thành phố 
Hồ Chí Minh đào tạo bậc Thạc sĩ các chuyên 
ngành: Địa kỹ thuật Xây dựng; Kỹ thuật điện 
tử; Thiết bị mạng và Nhà máy điện; Công 
nghệ chế tạo máy; Công nghệ Hóa học; Tự 
động hóa. Sau khi hoàn thành kế hoạch học 
tập và bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ, 27 
tân Thạc sĩ đã được công nhận tốt nghiệp và 
vinh dự nhận bằng Thạc sĩ. Đây sẽ là nguồn 

nhân lực có trình độ cao góp phần thúc đẩy 
sự phát triển cho khu vực ĐBSCL. 

Sau phần tổ chức Lễ Trao bằng Thạc sĩ, 
căn cứ kết quả tuyển sinh bậc đào tạo sau 
đại học năm 2013 (đợt 2), Trường ĐHCT và 
Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ 
Chí Minh đã tổ chức Lễ khai giảng khóa đào 
tạo Thạc sĩ tại Cần Thơ năm 2013. Theo đó, 
68 học viên trúng tuyển các chuyên ngành Kỹ 
thuật Cơ khí, Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật 
hóa học, Kỹ thuật Viễn thông, Kỹ thuật xây 
dựng Công trình giao thông, Kỹ thuật xây 
dựng Công trình ngầm, Kỹ thuật Điện tử sẽ 
bắt đầu khóa học từ tháng 01/2014.

Các tân khoa vui mừng với tấm bằng tốt nghiệp trong tay
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LỄ KHAI GIẢNG LỚP ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TOÁN HỌC 
VÀ SƯ PHẠM NGỮ VĂN HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC, 

KHÓA HỌC 2013-2015
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hòa cùng niềm hân hoan của cả nước 
chào đón năm mới 2014, cùng với chào 
mừng 10 năm Thành phố Cần Thơ 

(TPCT) trực thuộc Trung ương, thực hiện kế 
hoạch phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo 
(GD&ĐT) và Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 
về nâng cao chuẩn giáo viên giảng dạy cấp 
Trung học Cơ sở, ngày 04/01/2014, Sở GD&ĐT 
TPCT đã phối hợp với Trường ĐHCT tổ chức 
Lễ khai giảng lớp đại học Sư phạm Toán học và 
Sư phạm Ngữ Văn hệ Vừa làm vừa học (VLVH), 
Khóa học 2013-2015. Tham dự buổi Lễ có PGS.
TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường; TS. 
Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT 
TPCT; cùng với đại diện lãnh đạo của các đơn 
vị và khoảng 150 học viên của lớp đại học Sư 
phạm Toán học và Sư phạm Ngữ Văn.

 Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS. Đỗ Văn Xê 
đã gửi lời chúc mừng đến các học viên đã thi 
đỗ vào Trường ĐHCT, bên cạnh đó chia sẻ 
một số thông tin về hoạt động và định hướng 
phát triển của nhà trường trong tương lai. Hệ 
VLVH là một trong những loại hình đào tạo của 
Trường ĐHCT, nhà trường sẽ không ngừng đẩy 
mạnh loại hình này để đáp ứng nhu cầu học tập, 
nâng cao kiến thức của người dân trong xã hội 
trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng. Trường đã 
thành lập Trung tâm Liên kết Đào tạo với nhiệm 

vụ trực tiếp tổ chức và quản lý các hoạt động về 
đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, 
đại học theo hình thức Giáo dục Từ xa và VLVH. 
Cho nên, các học viên có thể trao đổi trực tiếp 
những thắc mắc của mình với trung tâm. Nhà 
trường sẽ tạo mọi điều kiện cần thiết để học 
viên có thể học tập tốt đồng thời Trường cũng 
mong muốn nhận được sự hợp tác của các 
học viên để đảm bảo chất lượng trong công tác  
đào tạo.

  TS. Nguyễn Văn Hồng cũng chia sẻ: "Vấn đề 
học tập, bồi dưỡng là nhiệm vụ của mỗi người 
cán bộ và đặc biệt đối với giáo viên chúng ta. 
Để hòa nhập với sự phát triển của xã hội đòi hỏi 
chúng ta phải không ngừng học tập nâng cao 
kiến thức... Đối với Trường ĐHCT, có lẽ ai cũng 
biết đến một địa chỉ hết sức uy tín không những 
ở Đồng bằng sông Cửu Long, cả nước mà còn 
ở các nước Đông Nam Á, trên thế giới. Trường 
có đội ngũ mạnh, cơ sở vật chất rộng lớn, có 
nhiều ngành nghề đào tạo. Đại đa số cán bộ của 
TPCT, của Đồng bằng sông Cửu Long ở tất cả 
các ngành, các nghề đều xuất thân từ Trường 
ĐHCT và chính đội ngũ cán bộ này trong thời 
gian qua đã giúp cho Đồng bằng sông Cửu 
Long phát triển như ngày hôm nay. Vì vậy, các 
đồng chí hết sức là vinh dự được học ở Trường 
ĐHCT".

 Đại diện học viên lớp đại học Sư phạm Toán 
học và Sư phạm Ngữ Văn bày tỏ: "Học tập để 
nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ là ước 
muốn là khát khao của rất nhiều anh chị em 
đồng nghiệp... Dù bận rộn với công việc giảng 
dạy thường nhật và bộn bề vất vả chuyện áo 
cơm, chúng tôi vẫn hạ quyết tâm học tập thật tốt 
để đáp lại sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh 
đạo và sự tận tụy của thầy cô".

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát 
biểu tại buổi Lễ
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LỄ TRAO HỌC BỔNG TOYOTA NĂM 2013
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 10/01/2014, Lễ trao học bổng Toyota năm 2013 được diễn ra tại Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT). Tham dự buổi Lễ có Tiến sĩ-Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Viết Dũng, Trưởng phòng Tổng hợp, 
Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh; ông Phạm Anh Tuấn, Tổng 
trưởng Ban Hoạch định Chiến lược, Công ty ô tô Toyota Việt Nam; ông Dương Thanh Bình, Giám 
đốc Công ty TNHH Toyota Cần Thơ. Về phía Trường ĐHCT có PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu 
trưởng; cùng một số lãnh đạo là đại diện của khoa, viện, trung tâm, phòng ban trực thuộc và đông 
đảo sinh viên Khoa Công nghệ tham dự.

Công ty Toyota Việt Nam đã có nhiều hoạt 
động phong phú đóng góp và hỗ trợ 
cho Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như: 

an toàn giao thông, giáo dục, môi trường... 
Chương trình học bổng Toyota được tổ chức 
định kỳ hằng năm để trao cho những sinh viên 
có thành tích học tập xuất sắc trong khối kỹ 
thuật. Từ năm 1997 đến nay, Quỹ Toyota Việt 
Nam đã trao hơn 1.800 suất học bổng cho sinh 
viên xuất sắc của nhiều trường đại học trên cả 
nước. Năm 2013, Công ty Toyota Việt Nam tiếp 
tục trao tặng 115 suất học bổng cho 16 trường 
đại học, các suất học bổng dành cho sinh viên 
các ngành Cơ khí Kỹ thuật và Môi trường có 
thành tích học tập xuất sắc trong năm học 2012-
2013. Công ty còn trao tặng những thiết bị ô tô, 
những động cơ, hộp số... cho một số trường đại 
học làm thiết bị giảng dạy. Đặc biệt, trong buổi 
Lễ, Công ty sẽ trao 09 suất học bổng cho các 

em sinh viên nhóm ngành Cơ khí có thành tích 
học tập xuất sắc của Trường ĐHCT. Hoạt động 
tài trợ của Công ty Toyota Việt Nam đã thể hiện 
tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của các nhà hảo 
tâm và toàn thể xã hội đến việc học tập và rèn 
luyện của thế hệ trẻ Việt Nam.

 Phát biểu tại buổi Lễ, ông Phạm Thanh Tuấn 
cho biết: "Các bạn sinh viên trẻ chính là những 
tài sản quý báo của doanh nghiệp, xã hội và sự 
phát triển của đất nước. Và chúng tôi nghĩ rằng 
phát triển nguồn nhân lực xã hội là cách tốt nhất 
để phát triển xã hội bền vững. Vì vậy, Công ty 
Toyota Việt Nam sẽ ưu tiên cho các hoạt động 
hỗ trợ giáo dục và đào tạo. Trong tương lai, 
Công ty sẽ đẩy mạnh hơn nữa hoạt động này".

  PGS.TS. Trần Trung Tính cũng chia sẻ: 
"Trường luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để các 
em sinh viên học tập tại Trường, đặc biệt là cấp 
học bổng khuyến khích, học bổng vượt khó, trợ 
cấp khó khăn đột xuất... Nhà trường quyết tâm 
không để sinh viên nghỉ học do không có tiền 
đóng học phí. Trường đã dành 11 tỉ đồng cấp 
học bổng cho sinh viên năm 2013 bằng nguồn 
ngân sách của nhà trường. Tổng số tiền các tổ 
chức cá nhân cấp cho sinh viên Trường là 10 tỉ 
đồng. Như vậy, trong năm 2013, các em sinh 
viên Trường ĐHCT được nhận học bổng với 
tổng mức tiền là 21 tỉ đồng". Thay mặt cho Ban 
Giám hiệu Trường ĐHCT, Phó Hiệu trưởng đã 
gửi lời cảm ơn đến Công ty Toyota Việt Nam đã 
hỗ trợ và hợp tác với Trường, đồng thời mong 
muốn sự hợp tác này được tiếp tục và ngày 
càng phát triển.   

Sinh viên nhận học bổng tặng hoa cho các đại biểu
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HỘI THẢO “HỢP TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÙNG ĐỒNG 

BẰNG SÔNG CỬU LONG”
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 25/12/2013, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội thảo “Hợp tác nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu Long”. Tham dự Hội thảo có TS. Nguyễn 
Thị Tơ, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); cùng các đại 
biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành các viện, trường đại học ở Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL). Về phía Trường ĐHCT có Ban Giám hiệu, đại biểu lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các 
khoa, viện, phòng ban chức năng.

Trong những năm qua, hoạt động khoa học 
công nghệ (KHCN) của Trường đã đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, nhiều 

sản phẩm KHCN đã được chuyển giao và có 
giá trị khoa học cao. Trường đã tham dự và đạt 
nhiều giải cao trong giải thưởng “Tài năng khoa 
học trẻ” hằng năm. Với định hướng phát triển 
trở thành trường đại học nghiên cứu xuất sắc, 
đa ngành, đa lĩnh vực nhằm đáp ứng tốt hơn 
nhu cầu đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có 
trình độ cao cho vùng ĐBSCL, Trường ĐHCT 
đã không ngừng đẩy mạnh hoạt động nghiên 
cứu khoa học và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm 
của Trường. Hiện nay, Trường đang phối hợp 
chặt chẽ với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL để 
thực hiện chương trình hợp tác toàn diện, trong 
đó có hoạt động KHCN. Qua đó, mối quan hệ 
hợp tác giữa nhà trường và các tỉnh, thành ngày 

càng hiệu quả hơn và đi sát với nhu 
cầu phát triển thực tế của từng địa 
phương, góp phần vào sự phát 
triển tổng thể của vùng ĐBSCL.

Hội thảo “Hợp tác nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công 
nghệ vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long” được tổ chức nhằm tổng 
kết hoạt động hợp tác KHCN của 
Trường trong thời gian qua, chia 
sẻ thông tin và giới thiệu các sản 
phẩm KHCN, đồng thời đề xuất 

những vấn đề cần quan tâm và thực 
hiện trong thời gian tới. Bên cạnh 

đó, nhà trường mong muốn nhận được nhiều ý 
kiến đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm từ các đại 
biểu tham dự nhằm giúp cho hoạt động KHCN 
của Trường ngày càng tốt hơn và tăng cường 
hợp tác giữa các đơn vị vì sự phát triển chung 
và bền vững.

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Tơ, 
Chuyên viên Bộ GD&ĐT đánh giá cao mối 
quan hệ hợp tác khắng khít giữa các đơn vị, 
đồng thời bày tỏ mong muốn các tỉnh, thành 
vùng ĐBSCL tiếp tục hỗ trợ, hợp tác, sẵn sàng 
đưa ra nhu cầu cụ thể của địa phương đối với 
Trường ĐHCT, đặc biệt là hỗ trợ, phối hợp với 
nhà trường, tiếp tục thực hiện các nghiên cứu 
ứng dụng, nghiên cứu sản xuất thử phù hợp với 
điều kiện triển khai của từng địa phương. TS. 
Nguyễn Thị Tơ cho rằng, một số kết quả nghiên 

Tham quan khu trưng bày sản phẩm nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ
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cứu của Trường có khả năng chuyển giao rất 
cao, phục vụ tốt cho nhu cầu thực tiễn, cần xúc 
tiến những hoạt động cần thiết để sử dụng hiệu 
quả những thành quả nghiên cứu khoa học 
(NCKH) này. Qua đó, TS. Nguyễn Thị Tơ cũng 
biểu dương những nỗ lực của Trường ĐHCT đã 
tận dụng các nguồn lực khác nhau để thực hiện 
hiệu quả hoạt động NCKH và chuyển giao công 
nghệ. Trong đó, Trường ĐHCT đã không ngừng 
nỗ lực hợp tác, phối hợp với các viện, trường 
đại học trọng điểm trong cả nước để phục vụ tốt 
hơn nhu cầu phát triển của vùng ĐBSCL về mọi 
lĩnh vực, tiếp tục phát huy thế mạnh về nông 
nghiệp, thủy sản và môi trường. 

Thông qua mối quan hệ hợp tác với các viện, 
trường đại học, Trường ĐHCT cần nỗ lực gắn 
kết chặt chẽ, xây dựng các chương trình nghiên 
cứu lớn, mang tính toàn diện hơn và phục vụ 
tốt cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đưa 
hoạt động của các viện, trường ngày càng phát 
triển ở tầm cao hơn. TS. Nguyễn Thị Tơ cũng 
bày tỏ ủng hộ Trường ĐHCT thực hiện các hoạt 
động hợp tác nghiên cứu biển và bảo tồn sinh 
học biển các tỉnh khu vực ĐBSCL. Điều này rất 
phù hợp với chủ trương của nhà nước về phát 
triển định hướng nghiên cứu biển, đặc biệt là 
xây dựng chương trình nghiên cứu lớn nhằm 

phát triển kinh tế biển. Đồng thời, Trường ĐHCT 
cần thực hiện liên kết, phối hợp chặt chẽ với 
lãnh đạo các tỉnh, các nhà quản lý trong mọi 
hoạt động để nhanh chóng chuyển tải các thành 
quả nghiên cứu vào ứng dụng thực tế, đặc biệt 
là triển khai các dự án sản xuất thử để chuyển 
giao cho địa phương.

Nhân dịp này, lãnh đạo Trường ĐHCT đã chia 
sẻ một số hoạt động mang tính chiến lược phục 
vụ cho sự phát triển KHCN vùng ĐBSCL như: 
phối hợp thực hiện chuỗi phát triển thủy sản tại 
tỉnh Kiên Giang; thực hiện bảo tồn tài nguyên 
vùng ĐBSCL, bảo tồn và phát triển nguồn gen 
giống cây trồng; tăng cường ứng dụng khoa 
học kỹ thuật vào phát triển nông nghiệp, thủy 
sản, bảo vệ môi trường và tài nguyên biển vùng 
ĐBSCL; hỗ trợ phát triển trung tâm nghề cá cho 
vùng ĐBSCL thuộc Bộ Khoa học & Công nghệ; 
phối hợp triển khai phát triển chuỗi sản xuất cá 
tra, mô hình trình diễn các trại giống phát triển cá 
tra bền vững; mô hình cơ giới hóa nông nghiệp 
cho vùng, khu trình diễn máy móc công nghệ 
mới ứng dụng cho nông nghiệp, thủy sản,... 

Trường ĐHCT sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa, tiếp 
tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả hoạt động 
hợp tác NCKH, làm đầu mối cung cấp thông 
tin KHCN đến các tỉnh, thành ĐBSCL, tiến đến 
phối hợp với các tỉnh, thành thực hiện tổng kết 
hợp tác và xây dựng định hướng hợp tác toàn 
diện hơn trong thời gian tới; thực hiện liên kết 
các viện, trường, hiệp hội trong và ngoài nước 
nhằm phục vụ tốt cho sự phát triển vùng ĐBSCL. 
Trường ĐHCT rất vui mừng và phấn khởi với 
sự quan tâm của Chính phủ, sự hỗ trợ của Bộ 
GD&ĐT, các Bộ ngành, các tỉnh, thành đã giúp 
nhà trường thực hiện hiệu quả hoạt động hợp 
tác NCKH trong nước cũng như hợp tác quốc tế 
về NCKH, làm mạnh thêm hoạt động KHCN của 
Trường. Đối với sự gắn kết với các tỉnh, thành 
ĐBSCL, nhà trường mong muốn tiếp tục phối 
hợp chặt chẽ, xây dựng định hướng NCKH với 
các tỉnh, thành và lắng nghe nhu cầu thực tế 
của các địa phương để cùng nỗ lực đóng góp 
chung cho sự phát triển của ĐBSCL.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát 
biểu tại Hội thảo
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HỘI THẢO POST-GEOTEC HANOI 2013 VỀ KINH NGHIỆM
VÀ CÁC ỨNG DỤNG KỸ THUẬT MỚI CHO CÔNG TÁC XỬ LÝ NỀN

TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 20/12/2013, Hội thảo Post-GEOTEC HANOI 2013 với chủ đề “Bài học kinh nghiệm và các 
ứng dụng kỹ thuật mới cho công tác xử lý nền tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long” được diễn ra tại 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Đến dự Hội thảo có ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Vụ trưởng 
Vụ Khoa học và Công nghệ-Bộ Giao thông Vận tải (GTVT); TS. Tô Nam Toàn, Vụ trưởng Vụ Công 
nghệ Môi trường và Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Đường bộ, Bộ GTVT; PGS.TS. Trần Trung Tính, 
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT; ông Đỗ Trần Nam, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần FECON 
và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; đại diện các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, các viện, 
trường đại học, cao đẳng khu vực phía Nam.

Kết hợp với việc thực hiện nhiệm vụ đào 
tạo đa ngành, đa lĩnh vực, nghiên cứu và 
chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ 

sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL), Trường ĐHCT không ngừng nỗ 
lực hợp tác với các doanh nghiệp, các chuyên 
gia, các nhà khoa học trong và ngoài nước để 
tăng cường cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, 
cùng học tập những tiến bộ khoa học công nghệ 
và tri thức mới trên mọi lĩnh vực. Trên tinh thần 
đó, nhà trường đã phối hợp với Công ty cổ phần 
FECON tổ chức Hội thảo nhằm chia sẻ thông tin 
với các viện, trường đại học, các nhà khoa học, 
các đơn vị thiết kế thi công, các nhà thầu xây 
dựng và chủ đầu tư dự án về những kiến thức 
và kỹ thuật mới có tính ứng dụng thực tiễn cao 
trong lĩnh vực địa kỹ thuật, đặc biệt hiệu quả cho 
các dự án xây dựng trong vùng.

Nội dung các báo cáo tại Hội thảo tập trung 
vào các chủ đề chính như: móng cho nhà cao 
tầng, công trình ngầm trong đất yếu, cải tạo và 
gia cố nền đất yếu cho công trình hạ tầng, công 
tác quan trắc và thiết bị cho công trình ngầm 
và hố đào, mô hình các bài toán địa kỹ thuật 
và phương pháp số. Những thông tin này được 
tổng hợp các bài giảng chuyên sâu của các 
giáo sư hàng đầu thế giới cũng như các bài báo 
cáo của các nhà khoa học đến từ hơn 27 quốc 
gia trên thế giới, đã được trình bày tại Hội nghị 
Quốc tế GEOTEC HANOI 2013 về “Địa kỹ thuật 

vì sự phát triển bền vững” diễn ra vào tháng 
11/2013 tại Hà Nội, cũng như các nghiên cứu 
chuyên sâu của Trường ĐHCT tại ĐBSCL. Bên 
cạnh đó, các đại biểu cũng có dịp tìm hiểu, trao 
đổi và nắm rõ hơn về các tiêu chuẩn liên quan 
đến công nghệ cố kết chân không đã được Bộ 
Giao thông Vận tải ban hành ngày 07/02/2013, 
kèm theo quyết định số 384/QĐ-BGTVT quy 
định tạm thời về kỹ thuật thi công và nghiệm thu 
hạng mục xử lý nền đất yếu bằng phương pháp 
cố kết hút chân không có màng kín khí trong xây 
dựng công trình giao thông. 

PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT 
phát biểu tại Hội thảo
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HỘI THẢO “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VỀ CÔNG TÁC GIÁO DỤC 
THỂ CHẤT TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN I NĂM 2014”
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 03/01/2014, tại Hội trường II, Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã đăng cai 
tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu khoa học 

về công tác Giáo dục thể chất trong các trường 
đại học, cao đẳng khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long lần I năm 2014”. Đến dự Hội thảo có 
ThS. Nguyễn Ngọc Lợi, Chủ tịch Hội Thể thao 
Đại học và Chuyên nghiệp khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL); cùng các đại biểu là 
thầy cô giáo, các nhà khoa học từ các trường 
đại học, cao đẳng trong khu vực ĐBSCL. Phía 
Trường ĐHCT có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị; Ban 
Chủ nhiệm và cán bộ, giảng viên, sinh viên Bộ 
môn Giáo dục thể chất.

Đây là lần đầu tiên Hội thảo được diễn ra và 
đã thu hút được 18 tham luận khoa học về công 
tác giáo dục thể chất, cải tiến chương trình đào 
tạo, đổi mới nâng cao hiệu quả đào tạo giáo 
viên thể dục, hoạt động thể thao ngoại khóa, 
đánh giá sự phát triển tố chất của sinh viên thể 
thao, tổ chức và quản lý thể thao, nghiên cứu 
khoa học giáo dục thể chất,...

Hội thảo đã giúp cho các nhà quản lý, các 

giảng viên, các nhà khoa học có dịp cùng 
chia sẻ, tổng kết, đánh giá thực trạng 
hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể 
thao, rút ra những bài học kinh nghiệm, 
những giải pháp nhằm nâng cao hiệu 
quả công tác giáo dục thể chất và hoạt 
động thể thao ngoại khóa. Hội thảo đã 
chia sẻ được nhiều thông tin và kết nối 
các trường đại học, cao đẳng trong khu 
vực để cùng thực hiện hiệu quả công tác 
đào tạo và nghiên cứu khoa học trong 
lĩnh vực giáo dục thể chất. 

Hội thảo đã bước đầu đánh dấu sự 
quan tâm của các nhà khoa học, các cấp quản 
lý, tìm ra những hạn chế, thiếu sót, rút ra những 
bài học kinh nghiệm để hoạt động quản lý, giảng 
dạy, rèn luyện trong lĩnh vực thể dục thể thao 
ngày càng hiệu quả hơn; nâng cao nhận thức 
của sinh viên, của cộng đồng về hoạt động thể 
thao rèn luyện sức khỏe; thu hút được sự quan 
tâm sâu sắc hơn của các cấp quản lý đối với 
công tác giáo dục thể chất góp phần phát triển 
con người một cách toàn diện, đặc biệt là thế 
hệ trẻ về đức-trí-thể-mỹ, “Cao về trí tuệ; Cường 
tráng về thể chất; Trong sáng về đạo đức”. Đặc 
biệt, các đại biểu cũng đề xuất về sự quan tâm 
thường xuyên và sâu sắc hơn của các cấp quản 
lý đối với công tác thể dục, thể thao; quan tâm 
đầu tư về cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động 
giảng dạy, học tập và rèn luyện thể chất của cán 
bộ và sinh viên; phòng thí nghiệm chuyên sâu 
phục vụ nghiên cứu của giảng viên, sinh viên 
đặc biệt là lĩnh vực nghiên cứu về chiều sâu và 
phức tạp như y sinh học, sinh hóa thể thao, dinh 
dưỡng thể thao, giải pháp nâng cao tầm vóc 
người Việt Nam; khuyến khích sinh viên nghiên 
cứu về thể dục thể thao; về việc thực hiện các 
chế độ chính sách liên quan,...

Toàn cảnh Hội thảo “Nghiên cứu khoa học về công tác Giáo dục thể 
chất trong các trường đại học, cao đẳng khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long lần I năm 2014”
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC 
VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Phòng Quản lý Khoa học

Ngày 27/12/2013, Đoàn công tác của Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tham dự Hội nghị tổng 
kết chương trình hợp tác về nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa Trường Đại học Cần Thơ với 
Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long và Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam tại Viện Lúa Đồng 
bằng sông Cửu Long. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT 
cùng với lãnh đạo các đơn vị khoa, viện, phòng ban chức năng; PGS.TS. Nguyễn Minh Châu, 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cây ăn quả miền Nam (NCCAQMN) cùng các lãnh đạo và chuyên 
viên. Tiếp 02 Đoàn có PGS.TS. Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) và đông đảo lãnh đạo, cán bộ của Viện.

Tại Hội nghị, PGS.TS. Lê Văn Khoa, 
Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Trường 
ĐHCT đã báo cáo kết quả đạt được 

sau 06 năm thực hiện nội dung của “Bản ghi 
nhớ hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo” 
được ký kết vào ngày 17/8/2007. Viện trưởng 
của 02 viện đã chia sẻ sự hài lòng về kết quả 
hợp tác theo chương trình ký kết với Trường 
ĐHCT và mong muốn duy trì mối quan hệ hợp 
tác lâu dài với Trường. Đáp lại thiện ý của lãnh 
đạo 02 Viện, PGS.TS. Lê Việt Dũng gửi lời cảm 
ơn chân thành đến lãnh đạo Viện NCCAQMN 
và Viện Lúa ĐBSCL đã tạo điều kiện tốt nhất 
để các nhà khoa học Trường ĐHCT tham gia 
nghiên cứu khoa học trong thời gian qua, đặc 
biệt là quý thầy cô của 02 Viện đã hỗ trợ Trường 
ĐHCT trong công tác hướng dẫn luận văn thạc 
sĩ, tiến sĩ; tham gia hội đồng nghiệm thu cơ sở 
và chính thức đề tài, dự án các cấp.

Sau khi nghe lãnh đạo 03 cơ quan đưa 
ra ý kiến chỉ đạo và gợi ý những vấn đề khó 
khăn, vướng mắc từ thực tế quá trình hợp tác 
và đưa ra cách giải quyết theo đúng yêu cầu 
của thực tiễn. Để duy trì mối quan hệ hợp tác 
lâu dài và có hiệu quả, 03 cơ quan đã thống 
nhất xây dựng thành bản ghi nhớ những định 
hướng chính trong hợp tác nghiên cứu khoa 
học và đào tạo. Trước hết là thành lập Ban chỉ 
đạo chương trình gồm PGS.TS. Lê Việt Dũng, 
PGS.TS. Lê Văn Khoa (Trường ĐHCT); PGS.

TS. Nguyễn Minh Châu, TS. Nguyễn Văn Hòa 
(Viện NCCAQMN) và PGS.TS. Lê Văn Bảnh, 
TS. Trần Ngọc Thạch (Viện Lúa ĐBSCL). Xây 
dựng 03 Tiểu ban chuyên môn gồm: Tiểu ban 
KHCN về Cây lúa do TS. Trần Ngọc Thạch làm 
trưởng Tiểu ban, Tiểu ban KHCN Cây ăn quả 
do TS. Nguyễn Văn Hòa làm trưởng Tiểu ban 
và TS. Đặng Thị Ngọc Lan (Khoa Sau đại học, 
Trường ĐHCT) làm trưởng Tiểu ban Đào tạo. 
Các Tiểu ban có nhiệm vụ hoàn thiện bộ máy và 
xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho từng 
năm và báo cáo định kỳ 06 tháng/lần cho Ban 
chỉ đạo. 

PGS.TS. Lê Văn Khoa, Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa 
học, Trường ĐHCT phát biểu tại Hội nghị
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HỘI NGHỊ SƠ KẾT 01 NĂM HỢP TÁC
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO GIỮA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VÀ  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường ĐHCT và 
Trường ĐHYDCT về nghiên cứu khoa học 
và đào tạo được ký vào ngày 09/4/2013. 

Sau 01 năm ký kết hai Trường đã đạt được một 
số kết quả như: hợp tác xây dựng Phòng thí 
nghiệm chuẩn đoán y khoa và giám định huyết 
thống; trao đổi thông tin trong các hội nghị, hội 
thảo khoa học; cùng phối hợp tổ chức hội thảo 
giới thiệu Hội Vi sinh vật Hoa Kỳ; hợp tác trong 
công tác tổ chức tuyển sinh đại học, cao đẳng 
năm 2013; trao đổi giảng viên giảng dạy các học 
phần là thế mạnh của mỗi Trường… Việc hợp 
tác của hai đơn vị được tiến triển thuận lợi và có 
chiều hướng phát triển tích cực về chiều rộng 
lẫn chiều sâu. 

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. 
Phạm Văn Lình cho biết sự hợp 
tác của hai Trường đã tạo nên 
một sức mạnh chung và thắt chặt 
hơn tình cảm tốt đẹp giữa hai bên. 
Số lượng sinh viên của Trường 
ĐHYDCT ngày càng đông, quy 
mô đào tạo ngày càng lớn nên rất 
cần sự hỗ trợ, hợp tác của Trường 
ĐHCT. PGS.TS. Hà Thanh Toàn 
đại diện lãnh đạo nhà trường 
bày tỏ sự sẵn sàng hợp tác với 
Trường ĐHYDCT trong công tác 
đào tạo và nghiên cứu khoa học, 
đồng thời giới thiệu với Trường 
ĐHYDCT một số kế hoạch hoạt 
động của Trường trong như: 

tháng 8/2014 khánh thành Trung tâm Giáo dục 
Quốc phòng cho vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long đặt tại khu Hòa An, Trường đã đầu tư 180 
tỷ đồng với quy mô 1.000 sinh viên cho mỗi đợt 
tập trung; sẽ thành lập Trung tâm Khảo thí tiếng 
Anh và Trung tâm Ngoại ngữ xuất sắc của vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long… Do đó, Trường 
ĐHCT mong muốn tiếp tục nhận được sự phối 
hợp của Trường ĐHYDCT trong thời gian tới.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và 
đóng góp nhiều ý kiến thiết thực xung quanh 
vấn đề hợp tác giữa Trường ĐHCT và ĐHYDCT 
để công tác phối hợp thực hiện của hai Trường 
ngày càng hiệu quả hơn.

Ngày 21/01/2014, Hội nghị Sơ kết một năm hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo giữa Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) và Trường Đại học Y dược Cần Thơ (ĐHYDCT) được diễn ra tại Trường 
ĐHCT. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT; GS.TS. Phạm 
Văn Lình, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHYDCT; cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị của 
hai Trường.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu tại Hội nghị
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LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC 
GIỮA KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VỚI 03 VIỆN CỦA 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
Khoa Khoa học Tự nhiên

Tại buổi Lễ, PGS.TS. Bùi Thị Bửu  
Huê-Trưởng Khoa Khoa học Tự nhiên, 
PGS.TS. Huỳnh Đăng Chính-Viện trưởng 

Viện Kỹ thuật Hóa học và TS. Chu Kỳ Sơn-Phó 
Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Công 
nghệ Thực phẩm đã ký kết thỏa thuận hợp tác 
với mục tiêu nâng cao năng lực đào tạo sau đại 
học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ cho cán bộ giảng dạy và cán bộ nghiên 
cứu của hai đơn vị, góp phần xây dựng nguồn 
nhân lực khoa học, công nghệ có khả năng giải 
quyết các vấn đề thực tiễn của Đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL). Bản ký kết cũng nêu rõ 
một số hướng nghiên cứu điển hình giai đoạn 
2014-2020. Đối với lĩnh vực hóa học, nghiên 

cứu khai thác nguồn 
dược liệu tự nhiên 
của ĐBSCL ứng dụng 
trong phát triển thủy 
sản, nông nghiệp bền 
vững và trong y sinh. 
Nâng cao năng lực 
ứng dụng khoa học và 
công nghệ vào những 
vấn đề thực tiễn nhằm 
khai thác, nuôi trồng 
và ứng dụng sinh vật 
biển trong sản xuất, 
đời sống ở ĐBSCL là 
định hướng cơ bản 
trong thỏa thuận hợp 

tác ở lĩnh vực sinh học. Thỏa thuận hợp tác 
giữa Khoa và Viện Vật lý Kỹ thuật cũng được 
thông qua với các nội dung: phối hợp xây dựng 
chương trình, dự án, đề tài các cấp; liên kết đào 
tạo; chuyển giao công nghệ “Ứng dụng đèn LED 
trong nông nghiệp và thủy sản”.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đánh dấu sự 
tiến bộ trong hoạt động nghiên cứu khoa học 
của Khoa Khoa học Tự nhiên, đồng thời mở ra 
những cơ hội và thách thức để lãnh đạo khoa 
và mỗi cán bộ nỗ lực hơn nữa nhằm đưa hoạt 
động NCKH của Khoa ngày càng phát triển với 
những ứng dụng thiết thực trong sản xuất và 
đời sống.

Ngày 06/12/2013, Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Khoa Khoa học tự nhiên-Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) với các Viện: Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật Hóa học, và 
Vật lý Kỹ thuật thuộc Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã được tổ chức tại Trường ĐHCT. Tham 
dự Lễ ký kết có đại diện lãnh đạo các Viện; Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo. Về phía Trường ĐHCT có đại diện Ban Giám hiệu, các đơn vị liên quan cùng lãnh đạo 
và cán bộ giảng dạy của Khoa. 

Lãnh đạo Khoa Khoa học Tự nhiên và các Viện thuộc Trường Đại học Bách Khoa 
Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác 
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TIẾP ĐOÀN VIỆN CÔNG NGHỆ CHÂU Á  
TẠI VIỆT NAM (AITVN) VÀ ĐẠI HỌC HOKKAIDO

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 13/01/2014, Đoàn Viện Công nghệ 
Châu Á tại Việt Nam (AITVN) đã đến thăm 
và làm việc với Trường Đại học Cần Thơ. 

Tại buổi làm việc với Đoàn AITVN, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn đã chia sẻ về những nỗ lực hoạt 
động của Trường ĐHCT nhằm đưa chất lượng 
của nhà trường lên tầm khu vực và quốc tế, tiêu 
biểu như hoạt động kiểm định, đánh giá ngoài 
theo tiêu chuẩn chất lượng AUN; thực hiện các 
chương trình đào tạo quốc tế bằng tiếng Anh 
như chương trình đào tạo đại học ngành Công 
nghệ sinh học và Thủy sản, chương trình đào 
tạo thạc sĩ quốc tế về công nghệ thực phẩm 
và chương trình học phần nhiệt đới. Đặc biệt, 
Trường ĐHCT rất vui mừng được trở thành 
thành viên trong Mạng lưới các trường đại học 
Đông Nam Á (AUN) vào tháng 7/2013. Trong 
thời gian qua, Trường ĐHCT đã không ngừng 
nỗ lực hợp tác giao lưu với các viện, trường khu 
vực ASEAN và quốc tế nhằm chia sẻ và học tập 
lẫn nhau cùng phát triển. Nhà trường sẽ tiếp tục 
phát huy và tăng cường các mối quan hệ hợp 
tác này. Trường ĐHCT mong muốn tiếp tục thực 

hiện các hoạt động hợp tác tốt đẹp với AITVN 
và kết nối hợp tác mở rộng trên nhiều phương 
diện khác nhau.

TS. Amrit N. Bart, Giám đốc AITVN đánh giá 
rất cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp cũng như 
hiệu quả hợp tác giữa AITVN với Trường ĐHCT, 
đồng thời đánh giá cao năng lực hợp tác quốc 
tế giữa Trường ĐHCT với các viện, trường quốc 
tế; ông cũng khẳng định Trường ĐHCT là một 
trong những đối tác hiệu quả và tin cậy của 
AITVN. Qua đó, TS. Amrit N. Bart cũng gợi ý 
những hoạt động hợp tác giữa nhà trường và 
AITVN để tận dụng và phát huy thế mạnh, năng 
lực của nhà trường về nghiên cứu biến đổi khí 
hậu, giáo dục môi trường, nông nghiệp, chuyển 
giao công nghệ,... đồng thời tận dụng gắn kết 
các nguồn hỗ trợ phát triển cộng đồng khác 
nhau, hoạt động hiệu quả và đóng góp nhiều 
hơn nữa cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) phát triển bền vững.

 Cùng ngày, PGS.TS. Nguyễn Thanh 
Phương, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh 
đạo một số đơn vị đã làm việc với Đoàn Đại 
học Hokkaido (Nhật Bản). Trên tinh thần ký kết 
hợp tác vào đầu năm 2013, Trường ĐHCT và 
Đại học Hokkaido tiếp tục thảo luận, đề xuất 
các hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học cụ 
thể trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và môi 
trường. Trong đó, dựa trên những ý tưởng đề 
xuất từ phía bạn, Trường ĐHCT đã đề xuất các 
định hướng hợp tác hướng đến xây dựng các 
dự án nghiên cứu liên đới, kết nối các lĩnh vực 
nghiên cứu khác nhau nhằm phục vụ cho sự 
phát triển bền vững của vùng ĐBSCL cũng như 
kết nối các viện, trường đại học, mở rộng hợp 
tác đa phương, cùng chia sẻ kinh nghiệm và 
nâng cao năng lực lẫn nhau. Theo đó, các đơn 
vị trực thuộc của hai trường sẽ tiếp tục thảo luận 
để xây dựng hoàn chỉnh các đề án nghiên cứu.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn (trái), Hiệu trưởng trao quà lưu niệm 
đến TS. Amrit N. Bart, Giám đốc AITVN
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SINH VIÊN TRƯỜNG HÀO HỨNG VỚI TỌA ĐÀM BẢN LĨNH TRẺ
Đoàn Thanh niên

Sáng ngày 05/01/2014, trong không khí sôi 
nổi của những ngày đầu năm và những 
ngày đầu tiên của học kỳ mới, hơn 200 

học sinh Trường Trung học Phổ thông Thực 
hành Sư phạm và hàng nghìn sinh viên Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã có mặt tại Nhà thi 
đấu đa năng Trường ĐHCT để tham dự buổi 
tọa đàm Bản lĩnh trẻ với chủ đề "Kỹ năng sống" 
do Đoàn Thanh niên Trường phối hợp cùng với 
Cổng giáo dục Viettelstudy và trang thông tin 
điện tử Tiin.vn tổ chức.

Buổi tọa đàm được bắt đầu bằng những câu 
hỏi đố vui về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, các quy định của 
Trường ĐHCT, bên cạnh đó nhiều trò chơi vui 
nhộn và các tiết mục văn nghệ hấp dẫn đã làm 
cho không khí khán đài trở nên sôi động và vô 
cùng hào hứng. 

Sức nóng tại các khán đài không dừng lại 
ở đó khi có sự xuất hiện của Thạc sĩ tâm lý 
Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu với phong cách gần 
gũi và tự nhiên. Học sinh Trường Trung học Phổ 
thông Thực hành Sư phạm và hơn 2.000 sinh 
viên Trường ĐHCT đã đồng thanh vỗ tay cùng 
chào đón Thạc sĩ tâm lý thể hiện sự đoàn kết và 
tinh thần làm việc nhóm của các bạn học sinh, 
sinh viên.

Với những chia sẻ thú vị và cách diễn đạt vui 
nhộn, hài hước nhưng chứa nhiều ý nghĩa trong 
từng câu nói của thầy Nguyễn Hoàng Khắc 
Hiếu đã thu hút rất đông các bạn sinh viên tham 
dự. Tuy không gian mở và có hơn 1.000 chỗ 
ngồi nhưng Nhà thi đấu đa năng Trường ĐHCT 
nhanh chóng kín chỗ, rất nhiều sinh viên phải 
đứng theo dõi buổi tọa đàm. Nhiều kỹ năng sống 
vô cùng thú vị được Thạc sĩ tâm lý chia sẻ đến 
các bạn, đặc biệt là những kỹ năng ứng biến 
với những tình huống "tháo gỡ chuyện khó đỡ" 
dành riêng cho các nữ sinh. Bên cạnh những kỹ 
năng sống thì các trò chơi mới lạ, những câu hỏi 
gợi mở lý thú đã làm cả khán đài không ngừng 
hào hứng cổ vũ.

 Kết thúc buổi tọa đàm, các bạn học sinh, 
sinh viên đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích 
trang bị cho hành trang của cá nhân thêm 
phong phú cùng những tiếng cười sảng khoái. 
Ngoài ra, Ban Tổ chức còn tặng 300 phần quà 
dành cho các bạn học sinh, sinh viên tham gia  
chương trình.

Vũ điệu hiphop sôi động làm rực lửa cả khán đài

Hơn 2.000 học sinh, sinh viên tham gia buổi tọa đàm
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HỘI NGHỊ SƠ KẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BÌNH ĐẲNG GIỚI
VÀ TIỂU ĐỀ ÁN 02 VỀ TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

PHẨM CHẤT, ĐẠO ĐỨC PHỤ NỮ VIỆT NAM
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 10/01/2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GD&ĐT) tổ chức Hội nghị trực tuyến 
Sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch bình 

đẳng giới của ngành Giáo dục giai đoạn 2012-
2015 và 03 năm thực hiện Tiểu Đề án 02 “Tuyên 
truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt 
Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước trong trường học” giai đoạn 
2010-2015. Hội nghị do Thứ trưởng Nguyễn 
Thị Nghĩa, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ 
nữ ngành Giáo dục, Bộ GD&ĐT và Đ/c Nguyễn 
Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo 
dục Việt Nam đồng chủ trì, được tổ chức trực 
tuyến tại 06 điểm cầu là Hà Nội, Thái Nguyên, 
Nghệ An, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và 
Cần Thơ. Điểm cầu Cần Thơ được diễn ra tại 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) với sự tham 
dự của các đại biểu đại diện lãnh đạo và phụ 
trách công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ 
của phụ nữ các sở GD&ĐT, các trường đại học 
trực thuộc Bộ GD&ĐT tại các tỉnh vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tìm hiểu 
nhiều vấn đề thông qua 08 bài tham luận của các 
đơn vị tiêu biểu là các sở GD&ĐT, các trường 
đại học. Nội dung các bài tham luận xoay quanh 
những vấn đề như: kết quả hoạt động, những 
khó khăn và đề xuất giải pháp về thực hiện bình 
đẳng giới, hoạt động tuyên truyền, giáo dục về 
phẩm chất, truyền thống đạo đức phụ nữ Việt 
Nam cũng như những phẩm chất năng lực cần 
có của phụ nữ hiện đại, đặc biệt là trong giai 
đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đại diện Ban Vì sự tiến bộ của Phụ  
nữ-Trường ĐHCT đã đóng góp bài tham luận 
về công tác thực hiện bình đẳng giới, những 
chính sách của Trường nhằm khuyến khích 

cán bộ nữ phát triển, nâng cao trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, thực hiện kế 
hoạch bồi dưỡng trong quy hoạch và bổ sung 
nguồn lực cán bộ lãnh đạo. Cho đến nay, hoạt 
động về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ 
nữ của nhà trường luôn đi vào thực chất, từ cơ 
cấu tổ chức hoạt động đến các chính sách ưu 
tiên, động viên, khuyến khích cán bộ nữ tham 
gia vào tất cả các hoạt động của Trường, đặc 
biệt là công tác quản lý, một lĩnh vực công tác 
mà các chị em vẫn còn e dè. Nhờ đó, số lượng 
cán bộ nữ lãnh đạo các cấp trong trường đã 
không ngừng tăng lên. Đối với công tác giáo 
dục nhận thức của sinh viên Trường, đặc biệt là 
nữ sinh viên về bình đẳng giới nhà trường luôn 
tạo điều kiện và lồng ghép trong giáo dục nhiều 
hoạt động khác nhau về bình đẳng giới, đặc biệt 
là các hoạt động ngoại khóa và tổ chức tư vấn 
kịp thời cho các em về những khó khăn, vướng 
mắc trong cuộc sống và học tập, giúp các em tự 
tin thể hiện bản thân và có được những phẩm 
chất năng lực cần có của người phụ nữ hiện đại 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước và hội nhập quốc tế.

ThS. Dương Thị Tuyền, Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Nữ 
công Công đoàn Trường ĐHCT trình bày tham luận 
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GIAO LƯU VĂN HÓA NGHỆ THUẬT GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
VỚI ĐẠI HỌC GIÁO DỤC QUỐC GIA DAEGU-HÀN QUỐC

Phòng Công tác Chính trị

Trong khuôn khổ hợp tác giữa hai bên, từ 
ngày 05 đến ngày 09/01/2014, Trường 
Đại học Sư phạm Quốc gia Daegu-Hàn 

Quốc đã có chuyến thăm và làm việc với Khoa 
Sư phạm-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 
nhằm trao đổi, giao lưu văn hóa-văn nghệ và 
tìm hiểu cách thức giáo dục văn hóa cho sinh 
viên. Tối ngày 08/01/2014, tại Hội trường Lớn, 
Trường ĐHCT đã diễn ra chương trình giao lưu 
văn hóa-văn nghệ với chủ đề: “Người phụ nữ 
Việt Nam trong công cuộc dựng nước và giữ 
nước”. 

Buổi giao lưu là dịp để sinh viên 02 trường 
trao đổi và tìm hiểu về văn hóa và nghệ thuật của 
02 quốc gia. Với 08 tiết mục múa, ca múa đặc 
sắc của sinh viên Trường ĐHCT đã giới thiệu 
với Đoàn cán bộ và sinh viên Đại học Sư phạm 
Quốc gia Daegu-Hàn Quốc những nét đẹp văn 
hóa và truyền thống của người Việt Nam, nổi 
bật là vai trò của người phụ nữ Việt trong công 
cuộc dựng nước và giữ nước.

Việc hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam 
và Hàn Quốc trong lĩnh vực văn hóa, lịch sử 
và nghệ thuật, cụ thể là mối quan hệ hợp tác, 
trao đổi giữa Khoa Sư phạm Trường ĐHCT và 
Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Daegu-Hàn 

Quốc được thực hiện từ năm 2012. Sự hợp tác 
đã giúp hai trường có cơ hội hiểu biết sâu sắc 
và có cái nhìn đầy đủ, ý nghĩa hơn về những giá 
trị văn hóa, lịch sử và một phần vốn quý báu về 
nghệ thuật dân tộc của hai quốc gia. Bên cạnh 
đó là việc nhìn nhận và hoàn thiện hơn về cách 
tiếp cận giáo dục văn hóa, lịch sử cho sinh viên 
thông qua chương trình đào tạo. Trong tương 
lai, hai bên sẽ tiếp tục phát huy và thắt chặt hơn 
nữa mối quan hệ tốt đẹp này.

Một tiết mục văn nghệ giao lưu của sinh viên Khoa Sư phạm, 
Trường ĐHCT

Tiết mục múa của Trường ĐHCT trong chương trình giao lưu
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SẢN PHẨM MỚI

MÔ TẢ CÁC SẢN PHẨM KHOA HỌC 
Giống lúa MTL 560 và MTL 480
Tên	sản	phẩm:	Giống lúa MTL 560 và MTL 480
Tác	giả: Bộ môn Tài nguyên Cây trồng, Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng Sông Cửu 
Long, Trường Đại học Cần Thơ.
Địa	chỉ	liên	hệ: Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ. 
Điện	thoại: 0710 3734653; Email: ttdvcgcn@ctu.edu.vn. 
Hình	thức	chuyển	giao: Chuyển giao công nghệ và hợp tác sản xuất.

Bộ môn Tài nguyên Cây trồng, Viện Nghiên cứu phát triển Đồng bằng Sông Cửu 
Long, Trường Đại học Cần Thơ đã nghiên cứu chọn tạo thành công giống lúa MTL 
560 và giống MTL 480, đã trồng thử nghiệm và tổ chức Hội thảo đánh giá vụ Đông 

Xuân 2011-2012 tại khu Hòa An (Trường Đại học Cần Thơ) thuộc xã Hòa An, huyện 
Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. 

Giống lúa MTL 560 có thời gian sinh trưởng cực ngắn từ 79-82 ngày, chiều cao cây 90-
95 cm, năng suất 6-8 tấn/ha, thích hợp cho những vùng cần né lũ, hay thiếu nước cuối 
vụ, giảm lượng nước tưới 10-20%. Giống MTL 560 có khả năng thay thế giống IR 50404 
vì tương đương về thời gian sinh trưởng và năng suất, điểm nổi trội là hạt gạo trong hơn, 
đảm bảo được yêu cầu chất lượng gạo xuất khẩu,… 

Giống lúa MTL480 thích nghi cho vùng nhiễm phèn, mặn. Có thời gian sinh trưởng 
khoảng 95 ngày, chiều cao cây 80-90 cm, năng suất 6-8 tấn/ha, nhảy chồi khá, trổ lá 
nhanh, khoe bông và kháng bệnh đạo ôn tốt, thích nghi trên vùng nhiễm phèn, mặn nhẹ 
và vùng phù sa.

Giống lúa MTL480 Giống lúa MTL560
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