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Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam  
và Hội Cựu chiến binh Việt Nam
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TRONG SỐ NÀY

TIN NỔI BẬT

Kỷ niệm ngày thành lập Quân 
đội nhân dân Việt Nam và Hội 
Cựu chiến binh Việt Nam

Thăm và chúc mừng các đơn vị 
quân đội nhân kỷ niệm 69 năm 
ngày thành lập Quân đội nhân 
dân Việt Nam

Khánh thành công trình nhà ở 
sinh viên chào mừng kỷ niệm 
10 năm Thành phố Cần Thơ 
trực thuộc Trung ương
GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Hội nghị tổng kết hoạt động 
đảm bảo chất lượng năm 2013 
và triển khai công tác năm 
2014 

Triển khai chiến lược và kế 
hoạch hoạt động của Đề án 
NNQG 2020, tập huấn giáo 
viên tiếng anh cốt cán các 
trường đại học, cao đẳng  
phía Nam

Trao bằng Tiến sĩ và Thạc sĩ 
cho 286 tân khoa (đợt 02, năm 
2013)

Phiên họp lần thứ 02 năm 2013 
của Hội đồng Khoa học và  
Đào tạo
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ 

Hội thảo Công nghệ Sinh học 
vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long 2013

Khai mạc “Tuần lễ khám phá 
tri thức Công nghệ thông tin”

Hội nghị sơ kết 02 năm hoạt 
động hợp tác giữa Ủy ban nhân 
dân tỉnh Đồng Tháp và Trường 
Đại học Cần Thơ 

Hội thảo “An ninh nước-lương 
thực ở Việt Nam: đánh giá rủi 
ro và lựa chọn giải pháp”
ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

Chuyến thăm của đoàn cấp 
cao tỉnh Đông Flanders và Đại 
sứ Bỉ tại Việt Nam 

Tiếp đoàn kiểm tra của Công 
đoàn giáo dục Việt Nam

Tổng lãnh sự Ấn Độ đến thăm 
Trường
Làm việc với đoàn khảo sát 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về đạo đức lối sống của học 
sinh, sinh viên
HOẠT ĐỘNG KHÁC

Trường Đại học Cần Thơ đạt 
giải đội xuất sắc nhất khu vực 
tại vòng chung kết toàn quốc 
cuộc thi “Hành trình vì Khát 
vọng Việt”

Trường Đại học Cần Thơ 
giành 02 Huy chương vàng tại 
Liên hoan tiếng hát hẹn hò 9 
dòng sông lần thứ XIV
36 sinh viên Trường được trao 
học bổng Đạm Phú Mỹ năm 
học 2013-2014

THAM LUẬN

Công tác giảng dạy lý luận 
chính trị ở Khoa Khoa học 
Chính trị, Trường Đại học Cần 
Thơ theo nội dung nghị quyết 
01 của Bộ Chính trị Khóa VII
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH

Sinh viên Bùi Cẩm Nhi nhận 
giải thưởng “Nữ sinh viên tiêu 
biểu trong lĩnh vực Công nghệ 
thông tin năm 2013”
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Nguyễn Thanh Phương

TỔ CHỨC NỘI DUNG
Trần Thanh Điện

Lưu Trùng Dương
Dương Thanh Long

Trần Thiện Bình
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Nguyễn Bạch Đan 
Nguyễn Kim Tiền
Thái Nhựt Thanh

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Tòa soạn

Lầu 1, Khu Hiệu bộ
Khu II, Đường 3/2

Thành phố Cần Thơ
ĐT:   (0710) 3 872157
Fax: (0710) 3 838474

Email: tapchidhct@ctu.edu.vn
Website: http://sj.ctu.edu.vn

Giấy phép sản xuất
Số: 35/GP.XBBT-STTTT

Ngày: 27/11/2012
In tại Công ty Bao bì Vemedim

Số lượng: 500 cuốn
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Hội Cựu Sinh viên Đại học Cần Thơ 
hân hạnh tài trợ Bản tin này
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TIN NỔI BẬT

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM 
VÀ HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Ngày 19/12/2013, Hội Cựu chiến binh (CCB)-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức buổi 
họp mặt kỷ niệm 24 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (06/12/1989-06/12/2013) và 69 năm 
ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-20/12/2013). Đến dự buổi họp có Đại tá 
Trần Hùng, Phó Chủ tịch Hội CCB Thành phố Cần Thơ; Đại tá Nguyễn Trần Hiếu, Ủy viên Thường 
vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Hội CCB Thành phố Cần Thơ; đại diện Ban thường vụ Hội CCB phường 
An Phú, Hưng Lợi và Xuân Khánh. Về phía Trường ĐHCT có PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư 
Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; cùng đại diện lãnh đạo các khoa, viện, phòng ban chức năng và các tổ 
chức đoàn thể trực thuộc Trường.

Buổi họp mặt là cơ hội để các hội viên 
cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng 
của Quân đội nhân dân Việt Nam, cũng 

là dịp để các hội viên gặp gỡ, ôn lại kỷ niệm 
quân ngũ và tổng kết các hoạt động của Hội 
trong năm qua.

Với vai trò là những cựu chiến binh, cựu quân 
nhân Việt Nam, các hội viên Hội CCB-Trường 
ĐHCT luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ ở mọi cương vị công tác, tích cực tham 
gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ 
và nhân dân, nâng cao tinh thần tự lực, tự cường, 
trên tinh thần đồng đội giúp nhau làm kinh tế, 
xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống và phát 
triển bền vững. Đối với hoạt động tại cơ sở, Hội 
CCB–Trường ĐHCT được thành lập vào ngày 
06/12/1991 trên cơ sở tâm tư và nguyện vọng 
của đông đảo hội viên. Hiện tại, Hội có 68 hội 

viên, được bố trí sinh hoạt trong 14 phân hội, chi 
hội trực thuộc, trong đó có 15 thạc sĩ, 17 tiến sĩ 
với 06 hội viên đạt chuẩn Phó Giáo sư. Về kết 
quả thi đua năm 2013, có 67/68 hội viên đạt danh 
hiệu hội viên cán bộ viên chức gương mẫu (đạt 
98,53%) và 28/68 hội viên đạt danh hiệu chiến sĩ 
thi đua (41,18%); 14/14 tổ chức phân hội, chi hội 
đạt danh hiệu tập thể Hội CCB trong sạch vững 
mạnh xuất sắc; 01 đồng chí được đề nghị Chủ 
tịch nước khen thưởng Huân chương lao động 
hạng 03; 01 đồng chí được đề nghị khen thưởng 
Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Với những thành tích 
đạt được, Hội CCB-Trường ĐHCT đã góp phần 
quan trọng vào hoạt động đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường. 
Trong thời gian tới, hội viên Hội CCB-Trường 
ĐHCT quyết tâm thực hiện tốt nghị quyết Đại 
hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần 
thứ V: “Phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội 
Cụ Hồ, Trung thành-Đoàn kết-Gương mẫu-Đổi 
mới, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Trần Hùng 
đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của 
các cựu chiến binh Trường ĐHCT. Qua đó đồng 
chí đã động viên Hội CCB Trường tiếp tục nỗ 
lực hoạt động, giữ vững ổn định chính trị trong 
Trường, đóng góp cho sự phát triển mạnh và bền 
vững của Trường, góp phần vào công cuộc xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chế độ, giữ vững 
và phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.

Đại tá Trần Hùng, Phó Chủ tịch Hội CCB Thành phố Cần Thơ 
phát biểu chỉ đạo
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THĂM VÀ CHÚC MỪNG CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI 
NHÂN KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 

QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
Phòng Công tác Chính trị

Trong dịp này, Đoàn đã đến thăm các đơn 
vị: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An 
ninh, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố 

Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Cục Chính 
trị Quân khu 9. 

Tại các điểm Đoàn ghé thăm, Đoàn đã chúc 
mừng, tặng hoa và tặng quà cho các đơn vị. PGS.
TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng nhà trường 
cũng nhấn mạnh sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa 
Trường ĐHCT và các đơn vị quân đội. Thăm 
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Hiệu 
trưởng cũng nhấn mạnh cột mốc sự kiện năm 
2014, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh 
sẽ tổ chức khánh thành và chuyển về hoạt động 
tại cơ sở mới là Khu Hòa An (Phụng Hiệp-Hậu 
Giang). Với cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, có sân bãi 
huấn luyện và Ký túc xá sinh viên, thì việc đào 
tạo môn Giáo dục Quốc phòng sẽ hiệu quả và 
thuận lợi hơn.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn cho biết, thực hiện 
chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước cho 
con của những quân nhân đã tham gia chiến 
trường K (Cam Pu Chia) được ưu đãi cộng thêm 

02 điểm ưu tiên vào tổng số điểm thi tuyển sinh, 
trong năm học qua, Trường ĐHCT đã xét tuyển 
khoảng 70 trường hợp được hưởng ưu đãi này. 
Thay mặt cho cán bộ viên chức (CBVC) và sinh 
viên của Trường, Hiệu trưởng đã gửi lời chúc 
mừng nồng nhiệt đến các tướng lĩnh, sĩ quan 
và quân nhân cùng gia đình nhân dịp Kỷ niệm 
69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 
Nam và 24 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 
đồng thời cám ơn và đánh giá cao sự hợp tác, hỗ 
trợ đầy hiệu quả của các đơn vị quân đội đối với 
Trường ĐHCT. 

Đáp lại tấm chân tình của Nhà trường, Thiếu 
tướng Hồ Việt Trung, Chủ nhiệm Chính trị 
Quân khu 9 khẳng định “Tình cảm giữa hai đơn 
vị chúng ta sẽ ngày càng thắt chặt và nồng ấm 
hơn nữa!”, đồng thời Thiếu tướng cũng đại diện 
Lãnh đạo Cục Chính trị chúc toàn thể thầy cô 
giáo, CBVC và sinh viên Trường ĐHCT một 
năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái 
nhiều thành công trong sự nghiệp giáo dục và 
đào tạo.

Ngày 18/12/2013, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Đoàn cán bộ và sinh viên đi thăm, 
chúc mừng các đơn vị quân đội nhân Kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 
(22/12/1944-22/12/2013), 24 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2013). 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn phát biểu tại Bộ Tư lệnh 
Quân khu 9

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó 
Hiệu trưởng phát biểu chúc mừng tại Trung tâm Giáo 
dục Quốc phòng - An ninh
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KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH NHÀ Ở SINH VIÊN 
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 28/12/2013, Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) đã long trọng tổ chức Lễ 
khánh thành Công trình nhà ở sinh viên 

từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Buổi lễ vinh 
dự được sự tham dự của TS. Trần Thanh Mẫn, 
Ủy viên Ban chấp hành (BCH) Trung ương 
Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Trưởng đoàn 
Đại biểu Quốc hội đơn vị Thành phố Cần Thơ 
(TPCT); bà Võ Thị Hồng Ánh, Thành ủy viên, 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) TPCT; 
ông Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, 
Trưởng ban Ban tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; 
cùng đại diện lãnh đạo của một số đơn vị tại 
TPCT. Về phía Trường ĐHCT có các thành viên 
Đảng ủy-Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các 
đơn vị trực thuộc, cán bộ và sinh viên Trường.

Thực hiện chính sách phát triển nhà ở cho 
sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung 
cấp chuyên nghiệp của Chính phủ, được sự ủng 
hộ và hỗ trợ của UBND TPCT, Công trình nhà 
ở sinh viên được khởi công vào ngày 10/9/2009, 
do Tổng Công ty Xây dựng số 1 thi công và 
Trung tâm Kiểm định và Quy hoạch xây dựng-
Sở Xây dựng TPCT chịu trách nhiệm tư vấn 
giám sát thi công. Tổng giá trị đầu tư của Công 

trình là 267.453.681.000 đồng, 
trong đó có 226.570.000.000 đồng 
từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ 
và 40.883.681.000 đồng từ nguồn 
kinh phí hoạt động của Trường 
ĐHCT.

 Công trình nhà ở sinh viên mới 
khánh thành được xếp vào những 
công trình có quy mô lớn của 
Trường ĐHCT, vinh dự là công 
trình chào mừng kỷ niệm 10 năm 
TPCT trực thuộc Trung ương. Đây 
là công trình cấp 3, gồm 08 dãy nhà 

ở cho sinh viên cao 05 tầng cùng với các cơ sở 
hạ tầng kèm theo với tổng diện tích xây dựng 
21.648 m2 và diện tích sàn là 35.000 m2, đáp ứng 
nhu cầu 4.992 chỗ ở cho sinh viên. Công trình 
hoàn thành đưa vào sử dụng đã nâng tổng số chỗ 
ở cho sinh viên lên 9.574 chỗ, đáp ứng khoảng 
32% nhu cầu chỗ ở cho sinh viên Trường ĐHCT.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Thị Thanh 
Hiền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu 
trưởng đại diện lãnh đạo Trường gửi lời cảm ơn 
trân trọng đến Chính phủ, các Bộ, ngành Trung 
ương; Thành ủy, UBND và các sở, ban, ngành 
TPCT; các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát; các 
đơn vị và cá nhân có liên quan, bằng tất cả tâm 
huyết và tinh thần trách nhiệm cao, đã hỗ trợ 
nhà trường hoàn thành công trình và đưa vào sử 
dụng. Đặc biệt, Trường ĐHCT rất vui mừng luôn 
nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ kịp thời của các cấp 
lãnh đạo, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và 
cá nhân trong mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ trong thời 
gian qua; đó chính là niềm khích lệ và động viên 
to lớn giúp nhà trường không ngừng phát triển, 
vững bước tiến lên, không ngừng nỗ lực để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại biểu cắt băng khánh thành công trình nhà ở sinh viên
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO CHẤT 
LƯỢNG NĂM 2013 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2014

Ngày 26/12/2013, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động đảm 
bảo chất lượng năm 2013 và triển khai công tác năm 2014. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn, Hiệu trưởng nhà trường; và các Phó Hiệu trưởng GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, 
PGS.TS. Đỗ Văn Xê, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền; cùng các đại diện là lãnh đạo, giáo viên và 
chuyên viên các khoa.

Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) trong giáo 
dục đào tạo là công tác vô cùng quan 
trọng cho quá trình phát triển và hội 

nhập quốc tế của Trường ĐHCT. Hội nghị được 
diễn ra nhằm tổng kết hoạt động ĐBCL của 
Trường trong năm 2013 và xây dựng kế hoạch 
hoạt động trong năm 2014. Bên cạnh đó, Hội 
nghị cũng báo cáo hoạt động tự đánh giá chương 
trình đào tạo (CTĐT) theo tiêu chuẩn AUN-QA 
năm 2013; báo cáo kinh nghiệm kiểm định chất 
lượng CTĐT của Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh 
doanh và Khoa Công nghệ... Trên cơ sở đó, các 
đại biểu tham dự sẽ tiến hành thảo luận, đóng 
góp ý kiến nhằm đưa ra những phương pháp tốt 
hơn cho công tác ĐBCL tại Trường.

 Năm 2013 đã đánh dấu những bước chuyển 
mình mạnh mẽ của Trường ĐHCT trong công 
tác ĐBCL như: nhà trường đã trở thành thành 
viên chính thức của mạng lưới các trường đại 
học Đông Nam Á (AUN); thành lập Hội đồng 
ĐBCL nhằm tư vấn cho Hiệu trưởng về chiến 
lược và chính sách thúc đẩy hoạt động ĐBCL; 
tổ chức tự đánh giá 14 CTĐT, trong đó có 02 

CTĐT được kiểm định theo tiêu chuẩn chất 
lượng quốc tế và 01 CTĐT được kiểm định theo 
tiêu chuẩn quốc gia; tổ chức tốt khóa tập huấn về 
xây dựng CTĐT theo tiêu chuẩn ABET... Phát 
biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Hà Thanh Toàn đã 
nhấn mạnh tầm quan trọng và sự cần thiết của 
công tác ĐBCL. Song song đó, công tác kiểm 
định cũng không kém phần quan trọng vì nó 
không những là bằng chứng về chất lượng đào 
tạo mà còn mang lại cơ hội và động cơ để nâng 
cao chất lượng cho các trường đã qua kiểm định 
góp phần đảm bảo, nâng cao chất lượng giáo 
dục của Trường nói riêng và cả nước nói chung. 
Vì vậy, Trường ĐHCT đang chuẩn bị kế hoạch 
đánh giá 02 CTĐT tiên tiến vào tháng 8/2014 
là Công nghệ Sinh học và Nuôi trồng Thủy sản. 
Trong tương lai, Trường sẽ tiếp tục xây dựng 
nhiều chương trình kiểm định mới.

Hội nghị đã kết thúc thành công với nhiều ý 
kiến đóng góp tích cực của các đại biểu góp phần 
đẩy mạnh công tác ĐBCL của Trường nhằm tiến 
tới công tác kiểm định (đánh giá ngoài) trong 
tương lai.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị
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TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 
CỦA ĐỀ ÁN NNQG 2020, TẬP HUẤN GIÁO VIÊN TIẾNG ANH CỐT CÁN 

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG PHÍA NAM
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Phát biểu khai mạc Hội thảo và khai giảng 
Khóa tập huấn, PGS.TS. Hà Thanh Toàn 
đã cảm ơn Bộ GD&ĐT, Ban Quản lý Đề 

án đã quan tâm, hỗ trợ và giao nhiệm vụ cho 
nhà trường tham gia thực hiện triển khai Đề 
án. Trường ĐHCT sẽ nỗ lực để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng 
và tập huấn, góp phần nâng cao năng lực và 
phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho giáo viên 
và giảng viên tiếng Anh các trường khu vực 
phía Nam. Nhà trường luôn nhận thức được tầm 
quan trọng của Đề án nhằm trang bị kiến thức 
ngoại ngữ, trước tiên là tiếng Anh cho nguồn 
nhân lực của cả nước, cho thanh thiếu niên Việt 
Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế, đặc biệt là 
hội nhập một cách toàn diện với các nước thành 
viên trong cộng đồng ASEAN vào năm 2015, 

từ đó chú trọng đào tạo ngoại ngữ theo phương 
pháp mới để người học có thể vận dụng trong 
giao tiếp một cách hiệu quả. Nhà trường luôn 
tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai 
nhiệm vụ Đề án tại khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL), tạo điều kiện thuận lợi cho 
giảng viên các trường tham gia học tập, tập huấn 
tại Trường, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm 
vụ Đề án.

Tại Hội thảo, đại diện Ban Quản lý Đề án, 
TS. Vũ Thị Tú Anh đã báo cáo về chiến lược 
hoạt động và triển khai kế hoạch thực hiện Đề 
án NNQG 2020. Tiến sĩ cũng ghi nhận và đánh 
giá cao nỗ lực của Trường ĐHCT trong việc 
triển khai nhiệm vụ Đề án tại khu vực phía Nam, 
qua đó cũng động viên các giảng viên cùng ra 
sức thực hiện hiệu quả công tác đào tạo ngoại 

Ngày 30/11/2013, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 (Đề án NNQG 2020) phối hợp 
với Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội thảo triển khai chiến lược, kế hoạch hoạt động 
của Đề án và khai giảng khóa tập huấn giảng viên tiếng Anh cốt cán các trường đại học (ĐH), cao 
đẳng (CĐ) khu vực phía Nam. Đến dự Hội thảo có TS. Vũ Thị Tú Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục 
Trung học, Phó Trưởng ban Quản lý Đề án NNQG 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) và 
các chuyên viên phụ trách Đề án; 80 giảng viên tiếng Anh cốt cán của 21 trường ĐH, CĐ khu vực 
phía Nam. Phía Trường ĐHCT có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó 
Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các đơn vị và giảng viên tham gia triển khai 
Đề án.

Đại biểu tham dự Hội thảo triển khai chiến lược, kế hoạch hoạt động của Đề án NNQG 2020
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ngữ để góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cho vùng, đáp ứng yêu cầu quá trình  
hội nhập.

Chương trình Hội thảo đã tạo điều kiện cho 
giảng viên các trường cùng tham gia trao đổi, 
thảo luận về chiến lược, hoạt động triển khai 
Đề án và kinh nghiệm công tác triển khai công 
tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực tiếng Anh và 
phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Đồng thời, 
Khóa tập huấn, bồi dưỡng giảng viên cốt cán các 
trường CĐ, ĐH có khoa chuyên ngữ giúp các 
giảng viên có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để 
thực hiện tổ chức bồi dưỡng, đào tạo cho giáo 
viên tiếng Anh bậc tiểu học và trung học cơ sở 
tại địa phương.

Theo sự phân công của Bộ GD&ĐT, Trường 
ĐHCT đã tích cực triển khai hiệu quả hoạt động 
của Đề án NNQG 2020 từ năm 2011 đến nay. 
Trong năm 2011, Trường đã cử cán bộ tham gia 
đầy đủ các khóa tập huấn giảng viên do Đề án tổ 
chức để chuẩn bị nguồn lực tham gia Đề án, đồng 
thời tham gia đóng góp, thẩm định các chương 
trình bồi dưỡng giáo viên của Đề án. Năm 2012, 
Trường đã tiến hành bồi dưỡng 156 giáo viên 
tiểu học, 113 giáo viên THCS về năng lực và 
phương pháp giảng dạy của 07 tỉnh, thành phố; 
bồi dưỡng 32 giáo viên THCS thực hiện thí điểm 
chương trình Sách Giáo khoa lớp 6 của Thành 
phố Cần Thơ và tỉnh Trà Vinh. Trường cũng đã 
thực hiện phối hợp với các tỉnh bồi dưỡng gần 
750 lượt giáo viên tiểu học, THCS, THPT về 

năng lực tiếng Anh cấp độ B1, B2 và C1 (Cần 
Thơ, Trà Vinh, Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau 
và Sóc Trăng); tổ chức rà soát đánh giá năng 
lực tiếng Anh cho hơn 2.100 lượt giáo viên theo 
Khung tham chiếu Châu Âu.

Năm 2013, Trường thực hiện bồi dưỡng theo 
Đề án cho 80 giáo viên THPT đạt năng lực C1 và 
phương pháp giảng dạy tiếng Anh; 100 giáo viên 
THPT đạt năng lực B2 và phương pháp giảng 
dạy tiếng Anh; 40 giảng viên chuyên ngữ tiếng 
Anh trường ĐH bậc C1; 60 giảng viên trường 
ĐH, CĐ không chuyên ngữ bậc B2; tổ chức rà 
soát năng lực tiếng Anh 327 giảng viên trường 
ĐH, CĐ khu vực ĐBSCL. Trường cũng tổ chức 
Khóa tập huấn giảng viên cốt cán của các trường 
ĐH, CĐ khu vực phía Nam về cách thức triển 
khai bồi dưỡng cho giáo viên tiểu học và trung 
học tại địa phương. Về việc phối hợp với các 
tỉnh, Trường tổ chức các khóa bồi dưỡng tiếng 
Anh B1, B2 và C1 cho hơn 1.800 lượt giáo viên 
các tỉnh, thành: Sóc Trăng, Cần Thơ, Trà Vinh, 
Cà Mau, Kiên Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang và 
Đồng Tháp; triển khai các quy định của Đề án 
đến các Sở GD&ĐT thông qua các cuộc họp và 
Hội thảo tại địa phương. Trường đã tích cực cử 
các giảng viên tham gia đầy đủ tất cả các khóa 
tập huấn và hội thảo do Ban Quản lý Đề án tổ 
chức nhằm nắm rõ chủ trương, sự chỉ đạo của 
Đề án để Trường có định hướng hoạt động hiệu 
quả và đúng quy định, đồng thời tăng cường 
phát triển chuyên môn cho cán bộ, giảng viên.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT 
phát biểu khai mạc Hội thảo và khai giảng khóa  
tập huấn

TS. Vũ Thị Tú Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung 
học, Phó Trưởng ban Quản lý Đề án NNQG 2020, Bộ 
GD&ĐT báo cáo về chiến lược, triển khai kế hoạch của 
Đề án và triển khai hoạt động năm 2014
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TRAO BẰNG TIẾN SĨ VÀ THẠC SĨ  
CHO 286 TÂN KHOA (ĐỢT 02, NĂM 2013)

Phòng Công tác Chính trị

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân 
lực có chất lương cao phục vụ cho nhu 
cầu phát triển kinh tế xã hội của các 

tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL), công tác đào tạo Sau đại học 
của Trường ĐHCT bắt đầu từ năm 1982. Khi 
đó Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGD&ĐT) giao 
nhiệm vụ cho Nhà trường đào tạo bậc tiến sĩ với 
02 chuyên ngành (Vi sinh vật học và Nông hóa 
-Thổ nhưỡng). Đến năm 1993, đào tạo cao học 
mới được triển khai mạnh, khóa đầu tiên Trường 
được BGD&ĐT cho phép đào tạo bậc thạc sĩ 
với 04 chuyên ngành Nông học, Chăn nuôi, Thú 
y và Sinh thái học. Hiện nay, Trường đã được 
Bộ giao nhiệm vụ đào tạo 31 chuyên ngành thạc 
sĩ và 13 chuyên ngành tiến sĩ trong đó có 01 
chuyên ngành đào tạo thí điểm.

Từ 1982 đến nay, tổng số học viên bậc đào 

Ngày 30/11/2013, tại Hội trường Lớn, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức “Lễ Trao bằng 
Tiến sĩ, Thạc sĩ” đợt 02, năm 2013 cho 03 Nghiên cứu sinh (NCS) và 283 học viên cao học. Tham 
dự Lễ có đại diện Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo các khoa, viện có đào tạo bậc Sau đại học; 
các thầy cô trong Ban giảng huấn của các ngành, chuyên ngành đào tạo Sau đại học cùng 286 tân 
khoa và thân nhân.

tạo Sau đại học mà 
Trường ĐHCT đã 
đào tạo gồm 291 
NCS và 7.232 học 
viên cao học. Tính 
đến thời điểm tổ 
chức trao bằng tiến 
sĩ, thạc sĩ (đợt 02, 
năm 2013), số lượng 
NCS và học viên 
cao học của Trường 
đã tốt nghiệp là 45 
tiến sĩ và 3.911 thạc 
sĩ. Hiện tại, có 228 
NCS và 3.304 học 

viên cao học còn đang theo học tại Trường. Sau 
khi được đào tạo và nhận bằng tốt nghiệp của 
Trường ĐHCT, đây sẽ là lực lượng cán bộ có 
trình độ cao góp phần thúc đẩy sự phát triển cho 
khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung.

Các Tân Thạc sĩ vui mừng với tấm bằng Thạc sĩ

Các Tân Tiến sĩ (áo xanh) trong lễ phục chỉnh tề đợi xướng danh 
trên lễ đài
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PHIÊN HỌP LẦN THỨ 02 NĂM 2013  
CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Được sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan, 
ban ngành Trung ương và các địa 
phương vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long (ĐBSCL), đặc biệt là sự chỉ đạo và hỗ trợ 
trực tiếp của Bộ GD&ĐT, trong thời gian qua, 
Trường ĐHCT đã cố gắng thực hiện tốt nhiệm 
vụ, đặc biệt là tạo điều kiện ngày càng tốt hơn 
cho việc giảng dạy và học tập của cán bộ và 
sinh viên Trường, không ngừng nâng cao hiệu 
quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ, từng bước vươn lên tầm 
khu vực và quốc tế. Trong đó, sự nỗ lực tích cực 
và sự đồng thuận cao của các thành viên Hội 
đồng Khoa học và Đào tạo đã góp phần tư vấn 
cho nhà trường thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 
hướng đến phát triển toàn diện và bền vững.

Phiên họp đã thông qua các báo cáo về kết 
quả hoạt động của Hội đồng Khoa học Trường 

năm 2013; dự thảo điều 
chỉnh kế hoạch chiến lược 
phát triển Trường đến năm 
2020 về sứ mạng, tầm 
nhìn và giá trị cốt lõi của 
Trường, về kế hoạch đào 
tạo đại học và sau đại học 
cũng như kế hoạch về các 
nguồn lực có liên quan. 
Đồng thời, các báo cáo 
về hoạt động và phương 
hướng thực hiện công tác 
đảm bảo chất lượng; hoạt 
động khoa học và công 
nghệ năm 2012-2013 và 
đề xuất xác định lĩnh vực 

nghiên cứu khoa học ưu tiên của Trường trong 
giai đoạn 2014-2017 cũng được trình bày tại 
phiên họp. 

Tại phiên họp, nhà trường đã nhận được nhiều 
ý kiến đóng góp hữu ích từ đại biểu trong và 
ngoài Trường, đánh giá cao vai trò quan trọng 
của Trường đóng góp vào sự phát triển kinh tế 
xã hội của vùng ĐBSCL, nâng cao trình độ dân 
trí của vùng trên tất cả các lĩnh vực, góp phần 
thực hiện nhiệm vụ phát triển vùng ĐBSCL đến 
năm 2020. Các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn 
nhà trường được đầu tư hơn nữa nhằm thực hiện 
hiệu quả nhiệm vụ đào tạo nhân lực đối với các 
ngành vùng ĐBSCL có nhu cầu, tạo điều kiện 
thuận lợi cho người dân và đội ngũ lao động của 
vùng tham gia học tập; cải tiến về chương trình 
đào tạo gắn với phát triển kỹ năng thực hành, kỹ 
năng mềm cho sinh viên.

Ngày 14/12/2013, phiên họp lần thứ 02 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) năm 2013 đã diễn ra tại Hà Tiên, Kiên Giang. Tham dự phiên họp có Đảng ủy, Ban 
Giám hiệu, các thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị; khách mời 
đến từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh, Viện trưởng Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long.

Ảnh lưu niệm đại biểu tại phiên họp lần thứ 02 của Hội đồng Khoa học và Đào tạo 
Trường ĐHCT
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI THẢO CÔNG NGHỆ SINH HỌC
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2013

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh 
vực công nghệ sinh học phục vụ sự phát 

triển của vùng ĐBSCL, góp phần vào sự phát 
triển của cả nước, Viện Nghiên cứu và Phát triển 
Công nghệ Sinh học-Trường ĐHCT được giao 
nhiệm vụ tổ chức Hội thảo Công nghệ Sinh học 
vùng ĐBSCL 2013 nhằm tạo điều kiện cho các 
nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp có 
điều kiện trao đổi, chia sẻ các kết quả, các thành 
tựu nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ sinh học. 
Đồng thời, thông qua Hội thảo, Trường ĐHCT 
sẽ thu thập được nhiều thông tin hữu ích cho 
công tác hoạch định chiến lược đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực 
sinh học đáp ứng nhu cầu phát triển của từng địa 
phương trong vùng, đặc biệt là ứng dụng công 
nghệ sinh học vào trong các lĩnh vực nông-lâm-
ngư nghiệp, y dược và môi trường. 

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Tạ Đức Thịnh 
khẳng định tầm quan trọng của nhiệm vụ phát 
triển khoa học công nghệ, đặc biệt là trong quá 
trình hội nhập. Vụ trưởng cũng chia sẻ những 
đổi mới quan trọng mang tính đột phá trong 
chính sách của Đảng và Nhà nước về khoa học 
công nghệ, tạo điều kiện cho các nhà khoa học 
thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu góp phần 
ứng dụng vào hoạt động sản xuất, kinh doanh để 
đạt hiệu quả cao. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Đỗ Văn 
Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời 
cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm và tham gia ủng 
hộ nhiệt tình của các cơ quan Trung ương và địa 
phương, các đơn vị, các nhà khoa học trong và 
ngoài khu vực ĐBSCL. Đặc biệt, Trường ĐHCT 
vinh dự nhận được sự hỗ trợ của Vụ Khoa học 
Công nghệ và Môi trường, Bộ GD&ĐT và các 
doanh nghiệp đã tài trợ cho công tác tổ chức  
Hội thảo.

Ngày 05/12/2013, Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) đã đăng cai tổ chức Hội thảo Công 
nghệ Sinh học vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) 2013 với chủ đề “Định hướng nghiên 
cứu khoa học và đào tạo Công nghệ Sinh học 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013-
2017 tầm nhìn đến năm 2030”. Hội thảo vinh dự 
đón tiếp PGS.TS. Tạ Đức Thịnh, Vụ trưởng Vụ 
Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo (GD&ĐT); đại diện lãnh đạo, 
chuyên trách và các nhà khoa học từ các sở và 
trung tâm, ban quản lý khu công nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao; các trường viện, trường 
đại học, cao đẳng, doanh nghiệp ứng dụng công 
nghệ sinh học trong khu vực ĐBSCL, Hà Nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh khai mạc Hội thảo Công nghệ sinh học vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long 2013

Thảo luận theo nhóm các vấn đề về công nghệ sinh học
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

KHAI MẠC “TUẦN LỄ KHÁM PHÁ TRI THỨC  
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN”

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Đây là dịp để cán bộ và sinh viên Trường 
giao lưu, trao đổi thông tin về CNTT 
với các doanh nghiệp đầu ngành, qua 

đó cập nhật, khám phá tri thức mới về lĩnh vực 
CNTT cũng như thực hiện thảo luận hợp tác, kết 
nối giữa nhà trường và doanh nghiệp hướng đến 
sự phát triển bền vững. Chương trình giao lưu 
tạo cho các em sinh viên có cơ hội học tập kinh 
nghiệm từ các anh chị đi trước, đồng thời có dịp 
lắng nghe, tiếp cận về yêu cầu tuyển dụng và cơ 
hội nghề nghiệp tại các công ty. Nhờ đó, các em 
sẽ chủ động hơn để trang bị cho mình những kỹ 
năng, kiến thức cần thiết và rèn luyện bản thân 
thật tốt về mọi mặt, tăng cường khả năng hòa 
nhập vào môi trường việc làm sau khi tốt nghiệp. 
Các buổi giao lưu cũng giúp cán bộ Trường cập 
nhật kiến thức về những xu hướng và sản phẩm 
công nghệ mới từ đó đề ra những định hướng và 
phương pháp giảng dạy phù hợp nhằm đào tạo 
nguồn nhân lực CNTT đáp ứng yêu cầu sử dụng 
lao động của xã hội.

Phát biểu khai mạc chương trình khám phá 
tri thức CNTT, PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu 
trưởng đã khẳng định tầm quan trọng của CNTT 
trong mọi hoạt động của thời đại. Do đó, nhà 
trường rất quan tâm và không ngừng nâng cao 
chất lượng đào tạo nguồn nhân lực CNTT nhằm 
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về trình độ nhân 
lực trước sự phát triển nhanh chóng và liên tục 
của lĩnh vực này. Phó Hiệu trưởng đã thay mặt 
nhà trường gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý doanh 
nghiệp đã phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện thuận 
lợi cho cán bộ và sinh viên Trường có cơ hội 
giao lưu và tìm hiểu về những công nghệ mới, 
tiếp cận sát với thực tế phát triển của lĩnh vực 
CNTT. Trường ĐHCT mong muốn tiếp tục nhận 
được sự đồng hành, hợp tác, hỗ trợ cũng như 
những góp ý thiết thực của quý doanh nghiệp 
trong thời gian tới.

Từ ngày 16/12/2013-20/12/2013, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức “Tuần lễ khám phá tri 
thức Công nghệ thông tin” với sự tham gia phối hợp của các công ty hoạt động trong lĩnh vực Công 
nghệ thông tin (CNTT) gồm: Renesas Việt Nam, FPT Software, Gameloft và TMA Solutions. Sáng 
ngày 16/12/2013, chương trình khai mạc đã diễn ra tại Hội trường Lớn với sự tham gia của đông 
đảo cán bộ và sinh viên Trường ĐHCT.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc “Tuần 
lễ khám phá tri thức Công nghệ thông tin”

Buổi giao lưu với Renesas Việt Nam
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 02 NĂM HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC 
GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Phòng Quản lý Khoa học

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn gửi lời cảm ơn đến UBND tỉnh Đồng 
Tháp đã tạo điều kiện tốt nhất để các nhà 

khoa học Trường ĐHCT tham gia nghiên cứu 
khoa học trong thời gian qua. Sự hợp tác đã mang 
lại nhiều ứng dụng hiệu quả từ các đề tài, dự án 
góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Bên 
cạnh đó, một số kết quả nghiên cứu về đào tạo 
như: công tác hỗ trợ và triển khai chương trình 
Mekong 1000, đào tạo liên thông từ cao đẳng 
lên đại học cho Trường Cao đẳng Cộng đồng 
Đồng Tháp, việc hợp tác đào tạo nâng cao trình 
độ ngoại ngữ do Trung tâm GDTX-KTHN tỉnh 
Đồng Tháp phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ 
Trường ĐHCT thực hiện,…

Hội nghị đã thành công tốt đẹp khi nhận được 
nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. 
Các câu hỏi chủ yếu xoay quanh những vấn đề 
thiết thực ở Đồng Tháp như chương trình xây 

dựng nông thôn mới của chính phủ nói chung và 
tỉnh Đồng Tháp nói riêng. Trên cơ sở đó, các đại 
biểu đã tiến hành thảo luận để đưa ra những giải 
pháp tối ưu và hiệu quả phù hợp với hướng phát 
triển của tỉnh Đồng Tháp trong thời gian tới.

Ngày 29/11/2013, “Hội nghị sơ kết 02 năm hoạt động hợp tác về nghiên cứu khoa học và hợp tác 
đào tạo giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Trường ĐHCT” được tổ chức tổ chức tại Ủy 
ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp. Tham dự Hội nghị, về phía Trường ĐHCT, có PGS.TS. 
Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng nhà trường cùng với lãnh đạo các đơn vị khoa, viện, phòng ban chức 
năng. Tiếp Đoàn, có bà Trần Thị Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo của các 
sở, ban, ngành và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 02 năm hoạt động hợp tác về nghiên cứu khoa học và hợp tác đào tạo giữa Ủy ban nhân 
dân tỉnh Đồng Tháp và Trường ĐHCT

Đoàn đại biểu Trường ĐHCT tham dự Hội nghị



12 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI THẢO “AN NINH NƯỚC-LƯƠNG THỰC Ở VIỆT NAM:  
ĐÁNH GIÁ RỦI RO VÀ LỰA CHỌN GIẢI PHÁP”

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL) phần lớn phụ thuộc vào 
nguồn tài nguyên tự nhiên của vùng và 

nguồn nước từ sông Mekong để thực hiện các 
hoạt động sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, 
thủy sản. Trong đó, nguồn nước từ sông Mekong 
ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế của 
vùng. ĐBSCLlà vùng sản xuất nông nghiệp 
trọng điểm của Việt Nam đóng góp quan trọng 
cho an ninh lương thực của quốc gia và xuất 
khẩu. Tuy nhiên, vùng ĐBSCL được đánh giá 
là một trong những vùng dễ bị tổn thương nhất 
khi nước biển dâng dưới ảnh hưởng của biến đổi 
khí hậu. Sự tổn thương này được dự đoán có thể 
sẽ nghiêm trọng hơn trong tương lai. Chính vì 
vậy, Trường ĐHCT rất quan tâm đến vấn đề đảm 
bảo nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất và an 
ninh lương thực trong vùng, về vấn đề sinh kế 
của người dân nông thôn có thể bị ảnh hưởng 

do sự thay đổi của nguồn nước và những sự thay 
đổi khác của môi trường liên quan đến sự phát 
triển bền vững của lĩnh vực nông nghiệp và môi 
trường cũng như vấn đề xóa đói giảm nghèo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã cùng chia sẻ và 
thảo luận các nghiên cứu có liên quan đến vấn 
đề đảm bảo an ninh lương thực và nguồn nước 
vùng ĐBSCL; những mối đe dọa và thách thức 
đối với an ninh lương thực; các vấn đề thủy điện, 
phát triển thủy sản; ứng dụng công nghệ đánh 
giá tổn thương do nước biển xâm nhập vùng 
ven bờ; sản xuất lúa gạo đảm bảo đời sống cho 
nông dân trồng lúa; phòng chống lụt bão, bảo 
vệ sinh thái,... và những vấn đề về chính sách 
liên quan. Hội thảo đã cung cấp những thông 
tin quan trọng, những đề xuất thiết thực về giải 
pháp cho công tác quản lý nguồn nước, việc sản 
xuất lương thực, thực phẩm, về vấn đề sinh kế 
cho người dân ĐBSCL.

Ngày 05/12/2013, tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng 
Sông Cửu Long-Trường ĐHCT, Viện Nước Quốc tế Stockholm và Chương trình Phát triển Liên 
Hiệp Quốc (UNDP) đã phối hợp tổ chức Hội thảo “An ninh nước-lương thực ở Việt Nam: đánh giá 
rủi ro và lựa chọn giải pháp”.

Toàn cảnh Hội thảo “An ninh nước-lương thực ở Việt Nam: đánh giá rủi ro và lựa chọn giải pháp”
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

CHUYẾN THĂM CỦA ĐOÀN CẤP CAO  
TỈNH ĐÔNG FLANDERS VÀ ĐẠI SỨ BỈ TẠI VIỆT NAM

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Tại buổi đón tiếp, lãnh đạo Trường ĐHCT 
đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt của nhà 
trường đến quý vị khách quý và giới thiệu 

về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ của Trường; chiến 
lược phát triển nhà trường trở thành trường đại 
học nghiên cứu và phấn đấu đạt tiêu chuẩn khu 
vực và quốc tế; tiếp tục phát huy thế mạnh về 
các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, đồng thời 
chú trọng phát triển mạnh về các lĩnh vực khoa 
học, kỹ thuật và khoa học xã hội nhằm phục vụ 
sự phát triển toàn diện của vùng, đặc biệt là cung 
cấp nguồn nhân lực hoạt động trong mọi lĩnh 
vực của xã hội như giáo dục, môi trường, kỹ 
thuật công nghệ, công nghệ thông tin, kinh tế, 
luật,... Trong đó, lãnh đạo Trường cũng chia sẻ 
về những thành tựu hợp tác quốc tế, đồng thời 
đặc biệt nhấn mạnh về mối quan hệ hợp tác 30 

năm giữa Trường ĐHCT với Đại học Ghent và 
các trường đại học Bỉ vùng Đông Flanders với 
nhiều kết quả đáng khích lệ, tiêu biểu trong lĩnh 
vực nông nghiệp, thủy sản đặc biệt là thành tựu 
về kỹ thuật giống, cây trồng, công nghệ sản xuất 
rau, quả và nghiên cứu nuôi Artemia làm thức 
ăn giàu dinh dưỡng rất có lợi đối với công tác 
nuôi trồng thủy sản. Với Đại học Ghent, Trường 
ĐHCT rất phấn khởi với những thành tựu hoạt 
động hợp tác giữa hai trường, mối quan hệ hợp 
tác ngày càng mở rộng. Các đơn vị trực thuộc của 
hai bên đã hoạt động rất tích cực để xây dựng và 
phát triển mạnh mối quan hệ hợp tác khăng khít, 
hiệu quả và không ngừng phát triển mở rộng mối 
quan hệ hợp tác với các viện, trường đại học Việt 
Nam và Bỉ. 

Mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với 
Đại học Ghent đã mở ra một bước ngoặt phát 

Ngày 11/12/2013, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vinh dự đón tiếp Đoàn cấp cao tỉnh Đông 
Flanders do ông Geert Versnick, Phó Thống đốc dẫn đầu và ngài Bruno Angelet, Đại sứ Vương 
quốc Bỉ tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Trường. Cùng tham gia chuyến công tác của phái 
đoàn tỉnh Đông Flanders có đại diện lãnh đạo và các giáo sư Đại học Ghent. Nồng nhiệt tiếp Đoàn 
công tác và ngài Đại sứ Bỉ có PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo, cán bộ 
chuyên trách các đơn vị và cán bộ là cựu sinh viên thuộc các trường đại học tỉnh Đông Flanders. 
Nhân dịp này, Trường ĐHCT cũng vinh dự đón tiếp ngài Phạm Sanh Châu, Đại sứ Việt Nam tại Bỉ 
đến thăm và góp ý cho hoạt động của Trường.

Ông Geert Versnick, Phó Thống đốc tỉnh Đông 
Flanders chia sẻ thông tin về quan hệ hợp tác hữu nghị  
giữa Vương quốc Bỉ và Việt Nam

Ngài Phạm Sanh Châu, Đại sứ Việt Nam tại Vương 
quốc Bỉ phát biểu tại buổi làm việc
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triển mới là việc khởi động Chương trình  
VLIR-Network-Vietnam (vào ngày 15/11/2013), 
một chương trình hợp tác giữa các viện, trường 
đại học Việt Nam và các trường đại học Bỉ về 
hợp tác đào tạo sau đại học dựa trên nghiên cứu 
khoa học trong lĩnh vực thủy sản và công nghệ 
thực phẩm. Trường ĐHCT mong muốn nhận 
được sự ủng hộ, hỗ trợ của các cơ quan cấp cao 
của Bỉ đặc biệt là lãnh đạo tỉnh Đông Flanders 
và Đại sứ quán Bỉ cho mối quan hệ hợp tác mở 
rộng sắp tới.

Nhân dịp này, Trường ĐHCT và Đại học 
Ghent đã cùng thảo luận, đưa ra những đề xuất 
hợp tác sắp tới dưới sự ủng hộ sâu sắc của lãnh 
đạo cấp cao hai bên. Hai trường đã nêu ra các 
định hướng hợp tác mở rộng như xây dựng mạng 
lưới hợp tác đa phương giữa các viện, trường đại 
học Châu Á và Châu Âu; thành lập trung tâm 
nghiên cứu Artemia tầm khu vực Đông Nam Á; 
kết nối kỹ thuật công nghệ với phát triển nông 
nghiệp và thủy sản, thực hiện tốt công tác sau 
thu hoạch, nâng cao chuỗi giá trị sản xuất, nhằm 
đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả phục vụ sự phát 
triển kinh tế xã hội của vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long; an toàn thực phẩm và sức khỏe người 
tiêu dùng; thực hiện chuyển giao công nghệ và 
ươm tạo doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực 
thủy sản.

Cũng tại buổi làm việc, Đoàn công tác tỉnh 
Đông Flanders và ngài Đại sứ Bỉ bày tỏ sự ủng 
hộ sâu sắc đối với mối quan hệ hợp tác giữa 
Trường ĐHCT với các trường đại học Bỉ, tiêu 
biểu là Đại học Ghent. Lãnh đạo tỉnh Đông 
Flanders và ngài Đại sứ Bỉ mong muốn Trường 
ĐHCT và Đại học Ghent tiếp tục phát triển mối 
quan hệ tốt đẹp sẵn có giữa hai bên và nỗ lực đạt 
được nhiều thành tựu vượt bậc hơn nữa trong 
tương lai.

Phát biểu tại buổi làm việc, ngài Phạm Sanh 
Châu bày tỏ vui mừng và đánh giá cao những 
kết quả mà tập thể Trường ĐHCT đã đạt được 
cũng như vai trò tiên phong của một trường đại 
học trọng điểm trong vùng; đặc biệt, nhấn mạnh 

những nỗ lực hợp tác trong 30 năm của Trường 
ĐHCT với các viện, trường đại học Bỉ đã đóng 
góp quan trọng vào việc xây dựng mối quan hệ 
hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Bỉ trong 30 
năm qua kể từ khi Việt Nam và Bỉ chính thức 
thiết lập quan hệ ngoại giao; đồng thời đánh giá 
cao những đóng góp to lớn và ý nghĩa của GS. 
Patrick Sorgeloos, Đại học Ghent vào sự phát 
triển chung của hai trường cũng như góp phần 
thắt chặt mối quan hệ ngoại giao của hai nước. 

Ngài Bruno Angelet, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt 
Nam bày tỏ sự ủng hộ mối quan hệ hợp tác giữa Trường 
ĐHCT với các viện, trường Bỉ

Mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt 
Nam và Bỉ ngày càng được mở rộng trên nhiều 
phương diện, đặc biệt là sự gắn kết giữa các tỉnh 
thành của hai nước. Đại sứ Phạm Sanh Châu 
khẳng định những hoạt động hợp tác giữa hai 
bên trong thời gian qua đã góp phần làm thay đổi 
nhận thức của người dân Việt Nam trong việc 
mở rộng hợp tác giao lưu với bạn bè quốc tế, 
làm thay đổi cách suy nghĩ, cách nhìn nhận của 
các thế hệ tương lai. Qua đó, Đại sứ cũng đưa 
ra những góp ý chỉ đạo cho Trường ĐHCT về 
công tác thông tin liên lạc thường xuyên cũng 
như báo cáo, cập nhật thông tin với các cơ quan 
Bộ ngành trung ương có liên quan, các cơ quan 
Đại sứ của Việt Nam cũng như nước bạn biết về 
tình hình phát triển, kết quả hợp tác giữa Trường 
ĐHCT với các viện, trường đại học quốc tế. Để 
từ đó, các cơ quan, ban ngành có liên quan có thể 
kịp thời hỗ trợ nhà trường trong việc thực hiện 
các hoạt động hợp tác ngày càng hiệu quả hơn 
nữa, góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác tốt 
đẹp giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.
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TIẾP ĐOÀN KIỂM TRA CỦA CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy, Ban 
Giám hiệu Trường ĐHCT, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn đã gửi lời cảm ơn đến lãnh 

đạo Công đoàn cấp trên đã quan tâm đến Trường 
và bày tỏ mong muốn nhận được những góp ý 
của Đoàn để hoạt động Công đoàn Trường ngày 
càng hiệu quả, tiếp tục góp phần chăm lo tốt đời 
sống cán bộ viên chức Trường cũng như những 
hỗ trợ về công tác chuyên môn góp phần giúp 
nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Qua đó, Ban Thường vụ Công đoàn Trường 
vui mừng báo cáo những kết quả hoạt động 
trong thời gian qua, những hoạt động đã triển 
khai và định hướng hoạt động trong thời gian 

tới. Ban Thường vụ Công đoàn Trường đã tiến 
hành giải đáp các vấn đề đoàn công tác quan tâm 
như: công tác phát triển và quản lý đoàn viên 
Công đoàn, công tác phát triển Đảng cho đoàn 
viên; an toàn vệ sinh lao động; các hoạt động 
tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của 
Đảng và Nhà nước; ứng dụng công nghệ thông 
tin và công tác quản lý; giải đáp và tiếp thu ý kiến 
Công đoàn viên; các chế độ chính sách liên quan 
đến quyền lợi của cán bộ viên chức-người lao 
động (CBVC-NLĐ); công tác tập huấn nghiệp 
vụ cho các thành viên Ban kiểm tra; những cải 
tiến, đổi mới trong hoạt động Công đoàn.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao hoạt động của 
Công đoàn Trường, đã thực hiện tốt nhiệm vụ 
và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong 
việc thực hiện chính sách của Nhà nước, chăm lo 
tốt đời sống CBVC-NLĐ, thực hiện công khai, 
minh bạch, đảm bảo quy chế dân chủ tại cơ sở, 
tổ chức triển khai các hoạt động hiệu quả. Qua 
đó, Đoàn cũng có nhiều ý kiến đóng góp thiết 
thực góp phần giúp Công đoàn Trường hoạt 
động ngày càng hiệu quả.

Ngày 09/12/2013, Đoàn kiểm tra của Công đoàn 
giáo dục Việt Nam (CĐGDVN) do GS.TS. Trần 
Công Phong, Chủ tịch CĐGDVN làm trưởng 
đoàn đã đến làm việc tại Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT). Tiếp đoàn công tác có PGS.TS. 
Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Văn 
Linh, Chủ tịch Công đoàn Trường; ThS. Trương 
Chí Hải, Phó Chủ tịch và các thành viên Ban 
Thường vụ Công đoàn Trường.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn (ngoài cùng trái), Hiệu trưởng phát 
biểu chào mừng đoàn công tác đến làm việc tại Trường

GS.TS. Trần Công Phong (ngoài cùng phải), Chủ tịch CĐGDVN 
góp ý cho Công đoàn Trường
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TỔNG LÃNH SỰ ẤN ĐỘ ĐẾN THĂM TRƯỜNG
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Tại buổi đón tiếp, PGS.TS. Hà Thanh Toàn 
đã đại diện nhà trường gửi lời chào mừng 
đến ngài Tổng Lãnh sự và đoàn công 

tác, qua đó giới thiệu tổng quan về Trường, tình 
hình hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ góp phần vào sự phát 
triển vùng ĐBSCL cũng như sự phát triển của 
cả nước. Hiệu trưởng cũng chia sẻ về chiến lược 
phát triển nhà trường trở thành trường đại học 
nghiên cứu, nhấn mạnh vai trò và nhiệm vụ của 
Trường ĐHCT trong việc góp phần vào sự phát 
triển kinh tế xã hội trong nước, đồng thời thực 
hiện nghĩa vụ hỗ trợ các nước láng giềng anh em 
như Lào và Campuchia. 

Trường ĐHCT không ngừng nâng cao chất 
lượng các hoạt động lên tầm khu vực và quốc tế, 
đặc biệt phát huy vai trò là thành viên của Mạng 
lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN). 
Đối với hoạt động hợp tác với các cơ quan, viện, 
trường Ấn Độ, nhà trường rất quan tâm xây 
dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các đối 
tác phía Ấn Độ, tiêu biểu bước đầu đã thực hiện 
một số hoạt động hợp tác đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và giao lưu văn hóa Việt-Ấn. Trường 
ĐHCT mong muốn tiếp tục thúc đẩy và mở rộng 
hơn nữa mối quan hệ hợp tác với các đơn vị phía 
Ấn Độ và mong muốn nhận được sự ủng hộ của 
Tổng Lãnh sự đối với mối quan hệ hợp tác này. 
Nhân dịp này, lãnh đạo Trung tâm Công nghệ 
Phần mềm-Trường ĐHCT cũng chia sẻ thông tin 
cập nhật về quan hệ hợp tác đào tạo nguồn nhân 
lực lĩnh vực công nghệ thông tin với APTECH.

Tổng Lãnh sự Ấn Độ, TS. Deepak Mittal, đã 
gửi lời cảm ơn trân trọng đối với sự đón tiếp 
nồng nhiệt của nhà trường và chia sẻ thông tin 
về quan hệ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và 
nghiên cứu giữa các viện, trường phía Việt Nam 
với các viện, trường Ấn Độ, trong đó có các hoạt 
động trao đổi học thuật, công tác chuyên môn, 
trao đổi cán bộ và sinh viên. TS. Deepak Mittal 
cũng bày tỏ niềm vui mừng đối với những kết 
quả hợp tác giữa Trường ĐHCT và các đối tác 
phía Ấn Độ đã mang lại hiệu quả thiết thực và 
mong muốn mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này tiếp 
tục được mở rộng và phát triển.

Ngày 26/11/2013, trong chuyến làm việc tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), TS. Deepak 
Mittal, Tổng Lãnh sự Ấn Độ đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). 
Nồng nhiệt tiếp đoàn có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên 
trách các đơn vị của Trường.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn (giữa), Hiệu trưởng phát biểu chào 
mừng ngài Tổng Lãnh sự và đoàn công tác đến thăm và giới 
thiệu về Trường

TS. Deepak Mittal (trái), Tổng Lãnh sự Ấn Độ trao đổi thông tin 
về hoạt động hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Ấn Độ
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LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN KHẢO SÁT CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
VỀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Tại buổi làm việc, theo yêu cầu của đoàn 
khảo sát, nhà trường đã báo cáo về tình 
hình thực hiện công tác sinh viên trong 

Trường; công tác hỗ trợ và tạo điều kiện cho 
sinh viên học tập và rèn luyện tốt; công tác giáo 
dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho các em sinh 
viên, thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ công 
dân và thực hiện cuộc vận động học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện 
tốt chuẩn mực đạo đức sinh viên Trường ĐHCT, 
góp phần giáo dục nhận thức đúng đắn cho các 
em sinh viên trở thành những người công dân 
tốt; về diễn biến tư tưởng và nhận thức của sinh 
viên; những việc làm tích cực của sinh viên với 
những hoạt động đáng biểu dương, khen thưởng; 
những chính sách, biện pháp giáo dục, uốn nắn 

đối với những sai lệch trong tư tưởng và hành 
vi của sinh viên, định hướng các em thực hiện 
lối sống tốt. Đồng thời, nhà trường đã đưa ra 
những đề xuất với mong muốn nhận được sự hỗ 
trợ kịp thời và tạo kiện thuận lợi của lãnh đạo 
cấp trên giúp Trường thực hiện công tác HSSV 
ngày càng hiệu quả, đồng thời tạo môi trường 
thuận lợi nhất cho các em sinh viên tham gia học 
tập và rèn luyện tại Trường.

Qua đó, đoàn công tác cũng tiến hành khảo sát 
ý kiến của các em sinh viên nhằm nắm bắt tình 
hình tư tưởng, những tâm tư, nguyện vọng của 
các em về những hoạt động hỗ trợ cần thiết giúp 
các em rèn luyện đạo đức lối sống, tác phong và 
học tập tốt.

Ngày 11/12/2013, đoàn khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do ông Bùi Văn Linh, Phó 
Vụ trưởng Vụ Công tác Học sinh-sinh viên, Bộ GD&ĐT đã đến làm việc tại Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) về thực trạng và công tác giáo dục đạo đức lối sống của học sinh, sinh viên (HSSV). 
Tiếp đoàn công tác có PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên 
trách thuộc các khoa, viện, phòng ban và đại diện giảng viên và sinh viên của Trường; Thượng tá 
Phạm Vũ Toàn, Phó trưởng Phòng PA83, Công an Thành phố Cần Thơ; ông Đào Chí Nghĩa, Phó 
Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố Cần Thơ. 

Ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác HSSV phát 
biểu tại buổi làm việc

Trao đổi trực tiếp với đại diện sinh viên
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẠT GIẢI  
ĐỘI XUẤT SẮC NHẤT KHU VỰC TẠI VÒNG CHUNG KẾT TOÀN QUỐC 

CUỘC THI “HÀNH TRÌNH VÌ KHÁT VỌNG VIỆT”
Phòng Công tác Chính trị

Từ tháng 10/2013, Trung ương Hội Liên 
hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp cùng 
Tập đoàn Trung Nguyên tổ chức Cuộc thi 

Hành trình vì Khát vọng Việt, diễn ra tại 05 khu 
vực: miền Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, Đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và miền Nam 
nhằm xây dựng và trao tặng tủ sách thành công, 
vun đắp hoài bão và chí hướng lớn cho thế hệ 
thanh niên mới với tinh thần “Người khác làm 
được thì ta làm được. Nước khác làm được thì 
Việt Nam ta làm được và làm tốt hơn”.

Cuối tháng 10/2013, Đội tuyển đại diện 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tham dự 
Cuộc thi và tranh tài với 05 trường đại học, cao 
đẳng thuộc Khu vực ĐBSCL với đề tài “Dịch vụ 
thiết kế và cung ứng rau an toàn”. Qua vòng loại, 
Đội tuyển Trường đã nằm trong tốp 03 đội vào 
Vòng Chung kết của khu vực. Các thành viên của 
đội tuyển đã đầu tư công sức cho lượt thi quyết 
định một cách nghiêm túc và quyết liệt. Kết quả 
Đội tuyển Trường ĐHCT đã trở thành “Đội xuất 

sắc nhất khu vực” và đại 
diện khu vực ĐBSCL dự 
thi Chung kết toàn quốc 
tổ chức tại Thành phố 
Hồ Chí Minh. Cuối tháng 
11/2013 vừa qua, tại Vòng 
Chung kết toàn quốc, Đội 
tuyển Trường đã đạt giải 
Khuyến khích

Nét mới của hành trình 
năm nay là cùng lúc diễn 
ra song hành hai hoạt 
động: Hành trình vì Khát 
vọng Việt diễn ra tại 05 
khu vực cả nước với trọng 
tâm là cuộc thi “Sáng tạo 

tương lai” và sự tham gia của các đội tiêu biểu 
đến từ 30 trường đại học cả nước, đại diện cho 
2,3 triệu sinh viên. Tổng giá trị giải thưởng và 
sách tặng lên đến nhiều tỷ đồng; đặc biệt, đội 
xuất sắc nhất sẽ được đi tham quan và học hỏi 
kinh nghiệm sáng tạo và thành công tại Israel. 

Song song đó, Hành trình vì Khát vọng Việt 
về nông thôn diễn ra tại 08 tỉnh thành cả nước 
với trọng tâm là diễn đàn trao đổi kinh nghiệm, 
tư vấn và trả lời trực tiếp của các chuyên gia kinh 
tế, nông nghiệp, chế biến nông sản… Đồng hành 
cùng hành trình là sự có mặt của các chuyên gia 
kinh tế, văn hóa, giáo dục, sáng tạo trong nước 
và quốc tế. Hành trình còn diễn ra nhiều năm và 
là một chặng đường dài đầy thách thức mà Nhà 
tổ chức rất mong nhận được sự thấu hiểu, ủng hộ 
và cộng lực từ mọi giới: trí thức, nhà làm chính 
sách, doanh nhân,… và đặc biệt là giới truyền 
thông để góp phần gây dựng nên tủ sách thành 
công giúp các bạn trẻ làm giàu cho chính bản 
thân mình, gia đình và đất nước.

Đội tuyển Trường ĐHCT vui mừng nhận giải “Đội xuất sắc nhất khu vực”



19BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HOẠT ĐỘNG KHÁC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ GIÀNH 02 HUY CHƯƠNG VÀNG 
TẠI LIÊN HOAN TIẾNG HÁT HẸN HÒ 9 DÒNG SÔNG LẦN THỨ XIV

Phòng Công tác Chính trị

Từ 26/11 đến 29/11/2013, tại Khu di tích 
Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (số 137 
đường Phạm Hữu Lầu, phường 4, Thành 

phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), thân sinh của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn Nghệ thuật Quần 
chúng Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã 
tham dự Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng 
sông” lần thứ XIV, năm 2013. Với 64 thành viên, 
Đoàn đã tham gia thi diễn cùng 13 Đoàn Nghệ 
thuật Quần chúng các tỉnh, thành thuộc khu vực  
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần 
thứ XIV, năm 2013 là một hoạt động văn hóa 
truyền thống của Trung tâm Văn hóa các tỉnh 
ĐBSCL và Trường ĐHCT (theo định kỳ 02 năm/
lần) nhằm đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng 
thụ văn hóa nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh 
thần của nhân dân các dân tộc anh em Kinh, 
Hoa, Chăm, Khmer đang sinh sống tại khu vực 
ĐBSCL, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng 
các ngày lễ, kỷ niệm và sự kiện chính trị trọng 
đại của đất nước, đặc biệt là Kỷ niệm Lễ giỗ 
lần thứ 84 Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Bên 
cạnh đó, thông qua Liên hoan, tiếp tục định hình 
các loại hình hoạt động tại các trung tâm văn 
hóa, đẩy mạnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, 

từng bước phát hiện những mô hình điển hình 
và nhân tố mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 
quả các loại hình hoạt động văn hóa nghệ thuật, 
góp phần phát triển văn hóa nghệ thuật trong 
khu vực, phục vụ tốt đời sống tinh thần nhân dân 
các tỉnh ĐBSCL. 

Chương trình nghệ thuật của Đoàn Nghệ thuật 
Quần chúng Trường ĐHCT mang chủ đề “Tự 
hào Tổ quốc tôi”. Bằng những lời ca, điệu múa 
ca ngợi quê hương, đất nước với những cánh 
đồng lúa bạt ngàn xanh tốt, sông rạch chằng chịt, 
với những mương vườn quanh năm tươi tốt, bốn 
mùa hoa trái xum xuê. Đất nước của những câu 
hò, điệu lý; đất nước của những ngày hội non 
sông vang rền tiếng trống; đất nước của những 
người con gái, con trai “đẹp như hoa Hồng-cứng 
hơn sắt thép”, của truyền thống những trang 
sử chói ngời dựng nước và giữ nước. Lịch sử 
sang trang, đất nước ta đang vững bước trên 
con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Là 
con cháu Lạc Hồng, sinh viên Trường ĐHCT 
vô cùng biết ơn và hăng say tiếp bước cha anh, 
viết tiếp những trang sử sáng ngời, dựng xây đất 
nước quê hương theo con đường Đảng và Bác 
Hồ đã chọn. 

Với 05 tiết mục dự thi, chương trình nghệ 
thuật của Đoàn Trường ĐHCT đã giành 02 Huy 
chương vàng cho 02 tác phẩm: “Tình Bác sáng 
đời ta”, ca múa “Việt Nam Tiếng hát trái tim ta” 
và 03 Huy Chương bạc cho 03 tiết mục: ca múa 
“Vịnh xuân Đất tổ”, song ca “Tổ Quốc gọi tên 
mình”, múa “Người đi tìm hình của Nước”. Như 
vậy, cả 05 tiết mục dự thi đều giành Huy chương 
Vàng và Bạc. Ngoài ra, Đoàn Nghệ thuật Quần 
chúng của Trường còn nhận được bằng khen của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vì có thành 
tích xuất sắc trong “Liên hoan tiếng hát hẹn hò 9 
dòng sông” lần thứ XIV, năm 2013. 

Tiết mục ca múa “Việt Nam tiếng hát trái tim ta” - Huy chương 
Vàng Liên hoan “Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông” lần thứ XIV năm 
2013 tại Đồng Tháp
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36 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐƯỢC TRAO HỌC BỔNG ĐẠM PHÚ MỸ 
NĂM HỌC 2013-2014

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong đợt trao học bổng này, PVFCCo 
đã trao 58 suất học bổng gồm 05 suất 
“Học bổng vinh danh” (20 triệu đồng/

suất) dành cho SV năm cuối có thành tích xuất 
sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học và rèn 
luyện; 01 suất “Học bổng Toàn phần” cho SV 
xuất sắc (20 triệu đồng/suất) và 52 suất học bổng  
Khuyến khích giành cho các SV vượt khó học 
tốt (5 triệu đồng/suất). Trong đó, 03 SV Trường 
ĐHCT và 02 SV Trường Đại học An Giang được 
nhận “Học bổng vinh danh”, suất “Học bổng 
Toàn phần” thuộc về SV Trần Ngọc Sơn, Khoa 
Công nghệ-Trường ĐHCT hai năm liền đạt 
thành tích xuất sắc. Đồng thời, học bổng Đạm 
Phú Mỹ cũng dành ra 52 suất học bổng Khuyến 
khích giành cho các SV vượt khó học tốt của 

Trường ĐHCT và Trường Đại học An Giang, 
trong đó SV Trường ĐHCT nhận được 32 suất.

Nhân dịp này, PGS.TS Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời cảm ơn trân 
trọng đến quý lãnh đạo Tổng Công ty PVFCCo 
và các công ty thành viên đã tích cực hỗ trợ các 
trường trong công tác hỗ trợ sinh viên gặp khó 
khăn cũng như kịp thời khen thưởng, động viên 
và khích lệ các em phấn đấu đạt thành tích học 
tập và rèn luyện tốt. Đồng thời, Phó Hiệu trưởng 
mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành 
của quý công ty trong các hoạt động của Trường 
ĐHCT vào thời gian tới, đặc biệt là vấn đề hợp 
tác, hỗ trợ nghiên cứu khoa học (NCKH) và tạo 
điều kiện cho các em SV được tham quan học 
tập thực tế tại quý doanh nghiệp để tăng cường 
hiểu biết của các em về thực tiễn hoạt động của 
các ngành nghề. Nhà trường sẵn sàng hợp tác 
với quý doanh nghiệp để đóng góp nhiều hơn 
nữa cho sự phát triển của vùng BĐBSCL cũng 
như sự phát triển của hai bên.

Đại diện các SV nhận học bổng đã bày tỏ 
lòng biết ơn sâu sắc đến sự quan tâm tạo điều 
kiện của nhà trường, sự hỗ trợ của Tổng Công ty 
PVFCCo và bày tỏ quyết tâm học tốt. Tại buổi 
lễ này, các em SV có điều kiện trao đổi thông tin 
với lãnh đạo PVFCCo về nhu cầu tuyển dụng 
và những kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng 
yêu cầu công việc, từ đó giúp các em chủ động 
trang bị để hòa nhập tốt với môi trường làm việc 
sau này.

Ngày 27/11/2013, tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu 
khí Việt Nam (PVFCCo) đã tổ chức Lễ trao học bổng Đạm Phú Mỹ năm học 2013-2014 cho sinh 
viên (SV) khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tham dự buổi lễ phía nhà tài trợ có ông Lê Văn Quốc 
Việt, Phó Tổng Giám đốc PVFCCo, đại diện lãnh đạo và chuyên trách các phòng ban chức năng; 
phía Trường ĐHCT có PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị; 
phía Trường Đại học An Giang có đại diện lãnh đạo phụ trách công tác sinh viên.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê và ông Lê Văn Quốc Việt trao “Học bổng 
vinh danh”cho các SV
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CÔNG TÁC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Ở KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ,  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Theo nội dung Nghị quyết 01 của Bộ Chính trị Khóa VII

ThS.GVC. Phan Văn Thạng
            Khoa Khoa học Chính trị

Công tác giảng dạy lý luận chính trị 
(GDLLCT) ở Khoa Khoa học Chính trị, 
Trường Đại học Cần Thơ theo nội dung Nghị 
quyết 01 của Bộ Chính trị Khóa VII có nhiều 
chuyển biến tích cực trên cơ sở đổi mới chương 
trình, giáo trình, nội dung và phương pháp 
giảng dạy, kiểm tra đánh giá, coi trọng chất 
lượng và hiệu quả, tổ chức học tập nghiêm 
túc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, xây dựng đội ngũ giảng viên GDLLCT, 
nghiên cứu lý luận chính trị và tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDLLCT. 
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện 
công tác này, bên cạnh những kết quả đạt được 
còn bộc lộ một số mặt hạn chế cần giải quyết.

1. Quá trình triển khai GDLLCT
a) Về chương trình, giáo trình giảng dạy

Trên cơ sở nghiên cứu tình hình giảng dạy, 
học tập các môn lý luận chính trị trong các 

trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) thời gian 
qua và yêu cầu đổi mới giáo dục lý luận chính 
trị trong tình hình mới, sau khi có ý kiến thống 
nhất của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực 
hiện Thông báo kết luận của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký 
quyết định biên soạn chương trình, giáo trình 
các môn Lý luận chính trị dùng cho sinh viên 
các trường ĐH, CĐ khối không chuyên ngành 
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Việc thống nhất của 3 khối kiến thức chương 
trình các môn Lý luận chính trị gồm: Những 
nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, 
Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng 
của Đảng Cộng sản Việt Nam, vừa đảm bảo 
yêu cầu đổi mới giáo dục lý luận chính trị đã 
được xác định trong các Văn kiện của Đảng, 
vừa đảm bảo tính phù hợp thực tiễn của hệ 
thống giáo dục đại học. Chương trình, giáo 
trình giảng dạy các môn Lý luận chính trị 

Hội nghị sơ kết công tác giảng dạy lý luận chính trị của Khoa Khoa học Chính trị
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đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm và phù 
hợp với yêu cầu giáo dục cho sinh viên không 
chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 
Minh, vừa giảm thời lượng, tránh trùng lắp 
trong biên soạn giáo trình và giảng dạy. 

Trong quá trình tổ chức giảng dạy, nhất là sau 
5 năm thực hiện giảng dạy theo chương trình, 
giáo trình mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 
hành, Khoa khoa học Chính trị, Trường Đại 
học Cần Thơ đã tuân thủ nghiêm túc chương 
trình, giáo trình, xây dựng bài giảng, kế hoạch 
triển khai, tổ chức hội thảo khoa học, rút kinh 
nghiệm trong giảng dạy, góp ý giáo trình, tham 
gia tập huấn chuyên môn…

b) Về nội dung, phương pháp giảng dạy
Về nội dung giảng dạy, giảng viên Khoa 

khoa học Chính trị luôn bám sát vị trí, đối 
tượng, nội dung, chương trình lý luận chính 
trị theo học chế tín chỉ phù hợp với yêu cầu 
giáo dục cho sinh viên không chuyên ngành 
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, liên hệ 
thực tiễn, cập nhật những thông tin và thành 
tựu nghiên cứu lý luận của khoa học xã hội 
cùng với những vấn đề đặt ra trong hội nhập 
quốc tế, gắn với giáo dục pháp luật và đạo đức 
cho sinh viên. Tuy nhiên, việc chuyển đổi hình 
thức đào tạo theo học chế tín chỉ cùng với việc 
triển khai giảng dạy theo chương trình, giáo 
trình mới các môn lý luận chính trị ở các bộ 
môn bước đầu có khó khăn, hạn chế, nhất là 
ở bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin trên cơ sở tích hợp Triết học 
Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin và 
Chủ nghĩa xã hội khoa học. 

Về phương pháp giảng dạy, Khoa Khoa học 
Chính trị luôn cố gắng đổi mới phương pháp 
dạy học theo hướng bồi dưỡng năng lực tự 
học, phát triển tư duy sáng tạo, rèn luyện kỹ 
năng thực hành cho sinh viên, thay đổi cách 
dạy từ dạy-học thụ động sang dạy-học tích 
cực. Nhiều giảng viên còn xây dựng bài giảng 
điện tử, có tài liệu, hình ảnh minh họa, soạn 
thảo câu hỏi góp phần làm sinh động nội dung 

bài giảng các môn lý luận chính trị. Tuy nhiên, 
so với yêu cầu đổi mới công tác này có những 
mặt chưa ngang tầm như: phương pháp và kỹ 
năng diễn đạt, việc cập nhật kiến thức và lý 
giải lý luận còn hạn chế, việc vận dụng lý luận 
vào thực tiễn chưa đi vào chiều sâu, còn thiếu 
tính hấp dẫn, chưa thực sự lôi cuốn người học.

c) Về công tác đánh giá
Việc kiểm tra, thi kết thúc học phần được 

thực hiện nghiêm túc theo quy định hiện hành 
về quy chế đào tạo trình độ ĐH, CĐ của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. Công tác tổ chức, quản 
lý quá trình đào tạo như đăng ký học phần, 
nhóm học phần, phương pháp đánh giá học 
phần, sắp xếp thời khóa biểu, nhập điểm học 
phần… luôn được cải tiến, chất lượng phục vụ 
ngày càng tốt hơn, mức độ hài lòng của sinh 
viên đối các môn học lý luận chính trị cũng 
không ngừng nâng lên. Tuy nhiên, cách thức 
tổ chức giảng dạy, tổ chức thi cử, đánh giá các 
môn lý luận chính trị theo học chế tín chỉ giữa 
các môn học, trong từng môn học chưa đồng 
bộ và đạt kết quả như mong đợi. Công tác kiểm 
định chất lượng của nhà trường thông qua việc 
tập hợp ý kiến phản hồi của sinh viên đối với 
GDLLCT được tiến hành thường xuyên ở từng 
học kỳ nhưng còn mang tính hình thức, chưa 
đạt kết quả cao.

2. Công tác xây dựng đội ngũ giảng viên 
Số lượng giảng viên tham gia giảng dạy lý 

luận chính trị của Khoa hiện nay là tạm đủ, 
đều có trình độ thạc sĩ trở lên, đáp ứng được 
yêu cầu giảng dạy trước mắt và lâu dài đối 
với ngành Sư phạm Giáo dục Công dân và cử 
nhân Triết học. Tuy nhiên, số lượng giảng viên 
có trình độ tiến sĩ ở Khoa hiện nay chưa đủ để 
mở các lớp đào tạo cao học chuyên ngành lý 
luận chính trị. Để thực hiện được nhiệm vụ 
này trong thời gian tới, Khoa đã tiến hành quy 
hoạch phát triển đội ngũ giảng viên trẻ có trình 
độ tiến sĩ và tăng cường lực lượng giảng dạy 
ở các bộ môn.



23BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

THAM LUẬN

3. Công tác nghiên cứu lý luận chính trị
Gắn với giảng dạy lý luận chính trị, Khoa 

Khoa học Chính trị rất quan tâm đến nghiên 
cứu lý luận chính trị nhằm nhận thức đúng đắn, 
sâu sắc những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa 
Mác-Lênin; nghiên cứu một cách toàn diện, 
có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên 
cứu đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản 
Việt Nam; đồng thời chú trọng nghiên cứu 
những tinh hoa trí tuệ của dân tộc. Kiên quyết 
đấu tranh, phản bác những luận điệu tuyên 
truyền, xuyên tạc nhằm phủ nhận chủ nghĩa  
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận 
sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy 
nhiên, công tác này vẫn còn hạn chế chưa đáp 
ứng yêu cầu đặt ra.

4. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác GDLLCT

Đảng ủy cơ sở Khoa Khoa học Chính trị 
trực tiếp chịu sự lãnh đạo của Đảng ủy Trường 
Đại học Cần Thơ, đặc biệt quan tâm công tác 
GDLLCT, coi đây là nhiệm vụ trung tâm, là cơ 
sở để nâng cao vai trò tiên phong lãnh đạo của 
Đảng trong hoạt động giảng dạy, đồng thời là 
cơ sở để giáo dục lý tưởng, nâng cao niềm tin 
vào chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Các cấp ủy ở các chi bộ thuộc Đảng bộ cơ 

sở Khoa Khoa học Chính trị quán triệt, nghiêm 
túc triển khai thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết 
của Đảng ủy cấp trên về tăng cường công tác 
GDLLCT nhằm nâng cao trình độ lý luận cho 
giảng viên theo kịp yêu cầu của công cuộc 
đổi mới. Mặt khác, Đảng ủy Khoa Khoa học 
Chính trị còn chăm lo xây dựng đội ngũ giảng 
viên giảng dạy lý luận chính trị, phát huy tự do 
tư tưởng, tạo mọi điều kiện cần thiết cho hoạt 
động giảng dạy và nghiên cứu lý luận chính 
trị. Bản thân cán bộ cấp ủy lãnh đạo cũng 
thường xuyên học tập, nghiên cứu, nâng cao 
trình độ lý luận chính trị cho phù phợp với yêu 
cầu nhiệm vụ mới.

Trên đây là những đánh giá kết quả đạt được 
và hạn chế trong công tác GDLLCT của Khoa 
Khoa học Chính trị, Trường Đại học Cần Thơ 
theo nội dung Nghị quyết 01 của Bộ Chính trị 
Khóa VII. Trong đó, Khoa tập trung vào một 
số vấn đề liên quan đến chương trình, giáo 
trình giảng dạy lý luận chính trị; về nội dung, 
phương pháp giảng dạy lý luận chính trị; về 
tổ chức đánh giá môn học; về thái độ và kết 
quả học tập của sinh viên và ý kiến phản hồi 
của sinh viên đối với giảng viên GDLLCT; về 
xây dựng đội ngũ giảng viên trong tình hình 
mới; về công tác nghiên cứu lý luận chính trị 
và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng 
đối với công tác GDLLCT.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT làm việc với Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tổng kết Nghị quyết 01 của Bộ Chính trị về công tác lý luận
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SINH VIÊN BÙI CẨM NHI NHẬN GIẢI THƯỞNG 
“NỮ SINH VIÊN TIÊU BIỂU TRONG LĨNH VỰC 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM 2013”
Khoa Công nghệ Thông tin

Giải thưởng Khoa học kỹ thuật thanh niên 
mang tên “Quả cầu vàng” là sân chơi 
khoa học vô cùng bổ ích dành các ban 

trẻ Việt Nam có sự đam mê về khoa học công 
nghệ. Giải thưởng được tổ chức 10 năm và đã có 

105 nhà nghiên cứu, nhà khoa học trẻ tuổi được 
nhận giải. Trong đó 85, tài năng trẻ nhận giải 
thưởng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và 
truyền thông; 09 tài năng trẻ trong lĩnh vực công 
nghệ y-dược; 06 tài năng trong lĩnh vực công 
nghệ môi trường và 05 tài năng trong lĩnh vực 
công nghệ sinh học. Và năm nay, Ban tổ chức đã 
trao cho 10 tài năng trẻ tiêu biểu nhất ở 04 lĩnh 
vực: công nghệ thông tin và truyền thông, công 
nghệ y-dược, công nghệ sinh học, công nghệ 
môi trường; đồng thời trao phần thưởng cho 20 
nữ sinh viên công nghệ thông tin tiêu biểu năm 
2013.

Tại Lễ trao giải, Bùi Cẩm Nhi sinh viên Khóa 
37, thuộc Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) là một 
trong số các nữ sinh viên được vinh dự nhận giải 
thưởng “Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực 
Công nghệ Thông tin năm 2013”. 

Với niềm đam mê Công nghệ Thông tin, năm 
2011, Nhi đã quyết tâm rèn luyện và học tập để 
thi đậu vào ngành Hệ thống thông tin của Trường 
ĐHCT. Trong quá trình học tập tại Trường, Nhi 
không ngừng tìm tòi, nghiên cứu, tiếp tục nuôi 
dưỡng niềm đam mê của mình. Và đúng như 
GS. Ngô Bảo Châu đã từng nói: “Đam mê sẽ 
mang đến thành công”, ngoài việc được Trường 
tặng giấy khen và phần thưởng vì đã đạt thành 
tích xuất sắc trong học tập, Nhi còn nhận được 
giải thưởng vinh dự trên mang đến niềm tự hào 
cho Trường ĐHCT. Vì vậy, sinh viên Bùi Cẩm 
Nhi là một tấm gương sáng về sự đam mê, nỗ lực 
trong học tập để vươn lên chinh phục đỉnh cao.

Ngày 23/12/2013, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm giải thưởng Quả cầu vàng và 
Lễ trao giải thưởng Quả cầu vàng năm 2013. 

Sinh viên Bùi Cẩm Nhi vinh dự nhận kỷ vật tại Lễ kỷ 
niệm 10 năm giải thưởng Quả Cầu Vàng do Phó Chủ 
tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng
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