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Ảnh bìa 1: Chào mừng năm học 
2016-2017

Phiên bản điện tử có tại website
http://sj.ctu.edu.vn  

TRONG SỐ NÀY

TIN NỔI BẬT
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Ngày hội việc làm và giới thiệu cuộc thi Wilmar CLV Awards 
2016 21
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TƯNG BỪNG NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2016-2017 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hoà trong không khí rộn ràng, phấn khởi cả nước chào đón năm học mới, sáng ngày 09/9/2016, 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2016-2017 tại Hội 
trường Lớn. 

Trong Diễn văn mở đầu buổi lễ, Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT nhiệt liệt chào 
mừng các vị lãnh đạo, quý đại biểu, 

thầy, cô giáo, công chức, viên chức và các em 

sinh viên đã đến tham dự buổi lễ trọng thể 
này, đồng thời, điểm lại những thành tích mà 
Trường đã đạt được trong thời gian qua trên 
tất cả các mặt công tác.

Tại buổi lễ, Trường ĐHCT vinh dự nhận 
Cờ Thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GD&ĐT). Hai tập thể trực thuộc Trường là 
Phòng Đào tạo và Khoa Thủy sản cũng nhận 
được Cờ Thi đua của Bộ vì đã có thành tích 
tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua 
thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015. 
Trường ĐHCT có 01 cá nhân là PGS.TS 
Nguyễn Duy Cần, Trưởng khoa Phát triển 
Nông thôn, được Chủ tịch nước tặng thưởng 
Huân chương Lao động Hạng Ba. Ngoài ra, 

danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cũng được 
trao đến 18 đơn vị và danh hiệu Chiến sĩ thi đua 
cấp Bộ cho 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc 
tiêu biểu trong công tác từ năm học 2012-2013 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, đọc 
Diễn văn khai mạc buổi lễ.
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đến năm học 2014-2015. Bộ GD&ĐT cũng có 
Quyết định tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 
40 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

công tác từ năm học 2013-2014 đến 
năm học 2014-2015.

Nhằm khuyến khích, động viên tinh 
thần để sinh viên vừa bước vào giảng 
đường đại học đạt nhiều thành tích 
trong năm học mới, Trường ĐHCT đã 
tiến hành khen thưởng cho 07 sinh 
viên khóa 42 đạt điểm cao trong đợt 
xét tuyển đại học năm 2016 hệ chính 
quy của Trường.

Để tiếp tục thực hiện sứ mệnh, vai 
trò của mình, tập thể thầy, cô giáo, 
công chức, viên chức và sinh viên 
của Trường ĐHCT sẽ không ngừng 
phấn đấu xây dựng Nhà trường ngày 
càng vững mạnh với những bước đổi 
mới và phát triển tốt hơn, nhanh hơn 
về mọi mặt, xứng đáng là đơn vị Anh 
hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, 

xứng đáng với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, 
Chính quyền các cấp và lòng mong mỏi của 
nhân dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

18 tập thể lao động xuất sắc và 05 chiến sĩ thi đua cấp Bộ nhận khen thưởng.

Ông Lê Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ trao Cờ Thi đua của Bộ 
GD&ĐT cho Trường ĐHCT; PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng 
và PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng 
đón nhận cờ.
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 Vào buổi tối cùng ngày, Chương trình Ca múa 
nhạc chào mừng khai giảng đã diễn ra nhằm 
chào mừng sự kiện quan trọng này và cũng như 
một lời chúc mừng gửi đến tất cả các tân sinh 
viên khóa 42 đã xuất sắc vượt qua Kỳ thi Trung 
học phổ thông quốc gia và đợt xét 

tuyển đại học năm 2016 để chính thức trở thành 
thành viên mới của ngôi nhà chung ĐHCT.

Một số hình ảnh tại Chương trình Ca múa 
nhạc: 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn thừa ủy quyền của 
Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động 
hạng Ba cho PGS.TS. Nguyễn Duy Cần.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn khen thưởng cho 07 tân sinh viên khóa 42.
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Tiếp Ngài Stéphane Dion 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Phái đoàn Bộ Ngoại giao Canada do ngài 
Bộ trưởng Stéphane Dion dẫn đầu đã đến 
thăm và làm việc với Trường ĐHCT vào 

ngày 06/9/2016. 

Trường ĐHCT bắt đầu mối quan hệ hợp tác 
với các viện, trường tại 
Canada từ năm 1995 
bằng các chương tình 
hợp tác đào tạo cán bộ 
và hiện tại Trường có 
khoảng 40 cán bộ đang 
theo học tại đây. Trong 
khuôn khổ chương trình 
Mekong 1000 nhằm 
đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao 
cho địa phương vùng 
Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL), Trường 
ĐHCT đã gửi 12 ứng 

viên từ các tỉnh, thành của vùng để tham gia 
các chương trình đào tạo sau đại học tại quốc 
gia này. 

Cũng tại buổi làm việc, với mong muốn tìm 
hiểu những thách thức về quản lý nguồn nước 

Chào đón phái đoàn Bộ Ngoại giao Canada.

Buổi làm việc giữa phái đoàn Bộ Ngoại giao Canada và Trường ĐHCT.
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trong bối cảnh diễn ra biến 
đổi khí hậu, phái đoàn 
Bộ Ngoại giao Canada 
đã được nghe báo cáo 
về “Những tác động của 
biến đổi khí hậu và vấn 
đề nước xuyên biên giới 
lên vùng ĐBSCL”. Trên 
cơ sở đó, hai bên đã cùng 
nhau thảo luận về tăng 
cường mối quan hệ hợp 
tác, trong đó chú trọng 

đến hỗ trợ trong các lĩnh vực, 
vấn đề liên quan đến biến đổi 
khí hậu, đặc biệt là các vấn đề 
về nguồn nước và môi trường 
đang diễn ra ở vùng ĐBSCL. Bộ 
trưởng Bộ Ngoại giao Canada, 
ông Stéphane Dion khẳng định 
“Đại học Cần Thơ là một trong 
những trường tốt nhất Việt Nam” 
và mong muốn tăng cường hơn 
nữa liên kết giữa Canada và Việt 
Nam.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chào mừng.

Ngài Stéphane Dion, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada phát biểu tại buổi làm việc.

Ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.
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LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT III NĂM 2016 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

PGS.TS. Đỗ Văn Xê trao Giấy khen cho hai thủ khoa tại Lễ Trao bằng 
tốt nghiệp của Khoa NN&SHƯD ngày 23/9/2016.

Các tân khoa chụp ảnh lưu niệm cùng các lãnh đạo và quý thầy, cô giảng viên.

Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 
đã tổ chức Lễ Trao bằng tốt 
nghiệp đợt 3 năm 2016 cho sinh 

viên thuộc 09 khoa, 02 viện và 01 trung 
tâm trực thuộc Trường từ ngày 15/9 đến 
02/10/2016.

Trong đợt trao bằng tốt nghiệp lần 3 năm 2016, 
Trường ĐHCT vui mừng có thêm 3.061 tân cử nhân và 
kỹ sư nhận bằng tốt nghiệp đại học, trong đó có 56 sinh 
viên thuộc Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, 
445 sinh vên thuộc Khoa Kinh tế, 384 sinh viên Khoa 
Luật, 81 sinh viên Khoa Thủy sản, 237 sinh viên Khoa 
Khoa NN&SHƯD, 555 sinh viên Khoa Công nghệ, 460 

sinh viên Khoa Phát triển nông thôn, Khoa 
Khoa học Tự nhiên có 242 sinh viên, Khoa 
Công nghệ Thông tin và Truyền thông có 
343 sinh viên, 50 sinh viên thuộc Viện 
Nghiên cứu và Phát triển Đồng bằng sông 
Cửu Long, Viện Nghiên cứu và Phát triển 
Công nghệ Sinh học với số lượng 154 và 
Trung tâm Công nghệ phần mềm có 54 
sinh viên.

Trước đó, Trường ĐHCT đã tiến hành 
xét và trao bằng tốt nghiệp bậc đại học đợt 
1 vào tháng 4/2016 cho 2.172 sinh viên. 

Đợt 2 được tổ chức vào tháng 8/2016 
với 1.618 tân cử nhân được nhận bằng.
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HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “DẠY VÀ HỌC 
NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN 

GIAI ĐOẠN 2008-2020” 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 17/9/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị triển khai giai đoạn 2016-
2020, định hướng đến năm 2025 Đề án “Dạy và học Ngoại ngữ trong Hệ thống giáo dục quốc dân 
giai đoạn 2008-2020”. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 06 điểm cầu gồm: Hà Nội, Vinh, Đà 
Nẵng, Đăk Lăk, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Tại điểm cầu Cần Thơ, PGS.TS. Đỗ Văn Xê, 
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ làm chủ trì, bên cạnh sự tham dự của đại diện 13 Sở 
GD&ĐT và các trường đại học, cao đẳng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 
báo cáo kế hoạch triển khai Đề án dạy và 
học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục 

quốc dân giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 
năm 2025 với mục tiêu tiếp tục thực hiện đổi 
mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ trong 
hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng kiến 
tạo và hội nhập nhằm đảm bảo đến năm 2020 
đại đa số học sinh phổ thông, người học trong 
các cơ sở giáo dục thường xuyên, giáo dục 
nghề nghiệp, giáo dục đại học đạt chuẩn đầu ra 
về năng lực ngoại ngữ khi tốt nghiệp; đến năm 
2025, đại đa số thanh niên Việt Nam, cán bộ, 

công chức, viên chức, nguồn nhân 
lực có đủ năng lực ngoại ngữ để sử 
dụng một cách độc lập, tự tin trong 
giao tiếp, học tập và làm việc. 

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Đề 
án đã đưa ra những nhiệm vụ sau: 
Hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng 
đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại 
ngữ các cấp học và trình độ đào tạo 
theo khung năng lực ngoại ngữ 06 
bậc dùng cho Việt Nam; rà soát, xây 
dựng, điều chỉnh chương trình bồi 
dưỡng giáo viên, giảng viên ngoại 
ngữ, áp dụng mô hình bồi dưỡng 
và thực hành giảng dạy ngoại ngữ 
thường xuyên; kiểm tra, đánh giá 
trong giảng dạy ngoại ngữ; phổ cập 

giáo dục tiếng Anh các cấp học, tiến tới đưa 
tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai ở Việt 
Nam.

Ngoài ra, Hội nghị còn có báo cáo tham luận 
tại 06 điểm cầu về kế hoạch triển khai hoạt 
động của đơn vị trong khuôn khổ Đề án cùng 
với những thảo luận, đề xuất ý kiến của các đại 
biểu tham dự đã góp phần đánh giá những kết 
quả đạt được, đưa ra những đề xuất, kiến nghị 
nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém trong 
thực hiện Đề án giai đoạn 2011-2015; từ đó, xác 
định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và lộ 
trình thực hiện Đề án trong giai đoạn tới. 

Chủ trì của Hội nghị tại điểm cầu Cần Thơ.



8 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Hoäi thaûo

“ỨNG DỤNG SINH HỌC PHÂN TỬ TRONG SỨC KHỎE VÀ 
SẢN XUẤT THỰC PHẨM Ở ĐÔNG NAM Á” 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong ba ngày từ 19 đến 21/9/2016, Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Vrije, 
Bỉ tổ chức Hội thảo “Ứng dụng sinh học phân tử trong sức khỏe và sản xuất thực phẩm ở Đông 
Nam Á”. Hội thảo được xem là buổi họp mặt cựu học viên của chương trình đào tạo thạc sĩ ngành 
“Sinh học phân tử” liên trường đại học của Bỉ (Interuniversity Master Programme Molecular Biology 
- IPMB).

Năm 1983, Viện Sinh học phân tử, Trường 
Đại học Vrije giới thiệu chương trình Sinh 
học phân tử nhiệt đới (Tropical Molecular 

Biology - TMB) với mục đích đào tạo ngành sinh 
học phân tử cơ bản cho học viên từ các nước 
đang phát triển. Đến năm 1996, với sự hợp tác 
của ba trường đại học của Bỉ gồm: Vrije, Leuven 
và Antwerpen, TMB được đổi thành chương 
trình đào tạo thạc sĩ ngành sinh học phân tử 

liên trường đại học (Interuniversity Master 
Programme Molecular Biology - IPMB) với mục 
tiêu đào tạo nhà khoa học trẻ từ các quốc gia 
trong các lĩnh vực khác nhau của sinh học phân 
tử; cung cấp nhân lực với trình độ cao để xây 
dựng phương pháp giải quyết các vấn đề mà 
các quốc gia Đông Nam Á đang đối mặt. Đến 
thời điểm hiện tại, gần 400 học viên từ khắp thế 
giới đã tốt nghiệp từ chương trình này, trong đó 
có khoảng 60 học viên đến từ Việt Nam. 

Tại Hội thảo, các cựu học viên của chương 
trình đào tạo thạc sĩ ngành Sinh học phân tử 
liên trường đại học Bỉ đã có cơ hội gặp gỡ, trao 
đổi thông tin, chia sẻ những hoạt động và kinh 
nghiệm trong nghiên cứu khoa học, giáo dục, 
quản lý, tạo sự kết nối và định hướng hợp tác 
trong đào tạo và nghiên cứu trong thời gian tới. 
Bên cạnh đó, những ý kiến đóng góp của các 
cựu học viên cũng là cơ sở để góp phần cho 
việc điều chỉnh chương trình đào tạo, đáp ứng 
nhu cầu và kỳ vọng của xã hội và học viên trong 
tương lai.

Ông Edibert Van Driessche, Trường Đại học Vrije, giới thiệu về 
chương trình IPMB.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 79 LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ QUỐC GIA 
PHÁP “NGHỀ LUẬT SƯ: VINH DỰ BIẾT BAO!” 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong hai ngày 12 và 13/9/2016, Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp Liên 
đoàn Luật sư quốc gia Pháp tổ chức Hội 

nghị lần thứ 79 Liên đoàn Luật sư quốc gia 
Pháp với chủ đề “Nghề Luật sư: Vinh dự biết 
bao! Luật sư trong khối Pháp ngữ và trên thế 
giới”. Tham dự Hội nghị có đại diện Đại sứ quán 
Pháp tại Hà Nội, Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp thành 
phố Cần Thơ, các tổ chức luật sư của Pháp và 
Việt Nam. 

Hội nghị được tổ chức nhằm tham gia một 
cách tích cực cùng với Liên đoàn Luật sư quốc 
gia Pháp đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin 
của các luật sư trên toàn thế giới trên cơ sở 
tôn trọng những đặc thù của mỗi quốc gia thành 
viên. Liên đoàn Luật sư Pháp nguyện vọng thúc 
đẩy và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Việt 
Nam và Pháp trong tất cả các lĩnh vực đặc biệt 
trong lĩnh vực pháp lý.PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT chia sẻ về 

việc thành lập “Góc văn hóa Pháp” tại Trường trong thời gian tới.

Bà Folliot Ngô Thị Mỹ Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư quốc 
gia Pháp phát biểu khai mạc Hội nghị.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

TỔNG LÃNH SỰ HÀN QUỐC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
ĐẾN THĂM TRƯỜNG 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 29/9/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã có buổi tiếp đón và trao đổi với ngài Park 
Noh Wan, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh và đoàn công tác. Tại buổi gặp gỡ, 
trong không khí thân tình, cởi mở, ông Park Noh Wan bày tỏ niềm vui mừng vì sự quan tâm và đầu 
tư của Trường ĐHCT dành cho “Không gian Hàn Quốc” tại Trường, đó là sự thành lập của Trung 
tâm Hàn Quốc học và Viện Vua Sejong Cần Thơ. 

Ngài Tổng Lãnh sự cũng chia sẻ vì là trung 
tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
nên thành phố Cần Thơ sẽ là điểm đến 

của rất nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc nhằm 
tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong thời gian 
tới, có thể nói, sự hợp tác giữa Cần Thơ và Hàn 
Quốc đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Do đó, 
ông mong muốn Trung tâm Hàn Quốc học và 
Viện Vua Sejong Cần Thơ sẽ phát huy vai trò 
của mình trong giảng dạy tiếng Hàn và quảng 
bá văn hóa Hàn Quốc đến sinh viên, người lao 
động cũng như những người có nhu cầu học 
tập tiếng Hàn. Song song đó, ông cũng mong 
muốn Trường ĐHCT sớm thành lập Bộ môn 
dạy tiếng Hàn, khi đó, Tổng Lãnh sự quán Hàn 
Quốc sẽ tích cực hỗ trợ đào tạo cán bộ quản lý 
và cán bộ giảng dạy. 

Phía Trường ĐHCT cũng chia sẻ về những 

hoạt động hợp tác giữa Nhà 
trường và các trường đại học 
Hàn Quốc. Cụ thể, vào tháng 
6/2016, Trường ĐHCT đã tiếp 
nhận đoàn tình nguyện viên là 
giảng viên Trường ĐH Sư phạm 
Deagu đến tập huấn nâng cao 
nghiệp vụ sư phạm cho giáo 
viên tiểu học thành phố Cần 
Thơ và sinh viên ngành Sư 
phạm Tiểu học Trường ĐHCT. 
Ngoài ra, Trường ĐHCT cũng 
tổ chức nhiều hoạt động về 
trao đổi sinh viên, trao đổi học 
thuật, tạo cơ hội để sinh viên 

hai nước gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong học 
tập, giao lưu văn hóa và tăng cường sự hiểu 
biết lẫn nhau của sinh viên hai nước. Điều đáng 
mừng là tất cả sinh viên đã từng tham gia các 
chương trình trao đổi đều bày tỏ niềm phấn khởi 
và mong muốn duy trì những hoạt động hữu ích 
này. Trong thời gian tới, Trường ĐHCT mong 
rằng sẽ tiếp nhận nhiều tình nguyện viên, giảng 
viên, nghiên cứu viên đến làm việc, nghiên cứu 
khoa học, hướng dẫn sinh viên và tham gia 
giảng dạy cho sinh viên của Trường.

Trên nền tảng mối quan hệ thân thiết trong 
thời gian qua, ông Park Noh Wan nhấn mạnh 
Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc sẽ tiếp tục là cầu 
nối và bản thân ông sẽ cố gắng để phát triển 
mối quan hệ giữa Hàn Quốc với thành phố Cần 
Thơ nói chung và với Trường ĐHCT nói riêng 
trong thời gian tới.

Ảnh lưu niệm tại buổi làm việc với Viện Công nghệ Châu Á tại Việt Nam.
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

THÀNH LẬP “KHÔNG GIAN PHÁP” 
TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác giữa các địa phương Việt - Pháp lần thứ 10 “Hướng tới đối 
tác kinh tế hiệu quả và bền vững” được tổ chức tại thành phố Cần Thơ từ ngày 14 đến 16/9/2016, 
sáng ngày 16/9/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Đại sứ 
quán Pháp tại Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc thành lập “Không 
gian Pháp” tại Trường ĐHCT.

Các hoạt động của Không gian Pháp bao 
gồm: (1) Hỗ trợ các giáo viên tiếng Pháp 
thuộc các trường phổ thông các cấp của 

thành phố Cần Thơ và Trường ĐHCT bằng các 
hoạt động ngoài trời hoặc các hoạt động trên 
lớp; (2) Cung cấp thông tin về du học Pháp, góp 
phần điều hành mạng lưới cựu sinh viên Việt 
Nam du học tại Pháp; và (3) Tổ chức các hoạt 
động quảng bá về văn hóa.

Ngoài việc phục vụ chủ yếu cho sinh viên và 
giảng viên của Trường ĐHCT, các hoạt động 
của Không gian Pháp, cùng với sự hỗ trợ của 
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, 
cũng sẽ phục vụ cho toàn bộ các lớp tiếng Pháp 
tại Cần Thơ và vùng lân cận cũng như phục vụ 
cho công chúng nói tiếng Pháp nói chung.

Buổi thảo luận giữa Trường ĐHCT, Bộ phận Hợp tác và 
Hoạt động văn hóa, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và 
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về nội dung 
chi tiết việc thành lập Không gian Pháp.

Lễ Ký kết hợp tác giữa Trường ĐHCT, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần 
Thơ về việc thành lập "Không gian Pháp" tại Trường ĐHCT.
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 01/9/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của 
Khoa Khoa học Xã hội (KHXH), Đại học Naresuan, Thái Lan. 

Với mục tiêu tăng cường sự hiểu biết 
lẫn nhau và mối quan hệ hợp tác  
giữa hai trường, 

Khoa Khoa học Xã hội 
và Nhân văn, Trường 
ĐHCT và Khoa KHXH, 
Đại học Naresuan đã 
tiến tới ký kết bản thỏa 
ước hợp tác. Theo đó, 
hai bên sẽ tiến hành các 
hoạt động hợp tác trao 
đổi giảng viên, sinh viên, 
tài liệu học thuật, hợp 
tác nghiên cứu,...

PGS.TS. Patcharin 
Sirasoonthorn, Trưởng 
Khoa KHXH, Đại học 
Naresuan hy vọng rằng 
bản ký kết hợp tác sẽ là 

nền tảng cho sự phát triển năng động, không 
ngừng và bền vững cho cả hai bên. 

KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI, 
ĐẠI HỌC NARESUAN, THÁI LAN

PGS.TS. Patcharin Sirasoonthorn, Trưởng Khoa KHXH và TS. Thái Công Dân, 
Trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn ký kết bản thỏa ước hợp tác.
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI KHOA SƯ PHẠM, 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THAKSIN, THÁI LAN 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Lễ Ký kết hợp tác giữa Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 
với Khoa Sư phạm, Trường Đại học Thaksin, Thái Lan được diễn ra vào ngày 14/9/2016.

Cùng ngày, đoàn công tác của Khoa Sư phạm, Trường Đại học Thaksin đã có buổi gặp gỡ 
lãnh đạo Trường ĐHCT. 

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT chia sẻ 
về việc tổ chức Ngày văn hóa Thái Lan tại Trường trong thời 
gian sắp tới.

Ông Kasem Suriyakant, Trưởng Khoa Sư phạm, Trường Đại 
học Thaksin và TS. Thái Công Dân, Trưởng Khoa Khoa học 
Xã hội và Nhân văn, Trường ĐHCT đại diện hai đơn vị ký kết 
bản thỏa ước hợp tác.
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DỰ ÁN ODA

Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT

LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN GIÁO SƯ NHẬT BẢN
 TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN - DỰ ÁN ODA 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nối tiếp các chuỗi hoạt động đã thực 
hiện về lĩnh vực nông nghiệp (từ 27/6 
đến 30/6/2016) và lĩnh vực môi trường 

(từ 25/7 đến 28/7/2016), từ ngày 29/8/2016 

đến 02/9/2016, Đoàn Giáo sư các trường đối 
tác Nhật Bản đã đến làm việc tại Trường Đại 
học Cần Thơ (ĐHCT) để thảo luận chi tiết về 
các đề tài nghiên cứu thuộc lĩnh vực thủy sản 

cùng với các chuyên gia, 
nhà khoa học, giảng viên 
của Trường ĐHCT. Bên 
cạnh đó, Đoàn Giáo sư đã 
giới thiệu một số nghiên cứu 
thuộc lĩnh vực thủy sản tại 
Hội thảo Nghiên cứu khoa 
học trong lĩnh vực Thủy 
sản được tổ chức vào ngày 
31/8/2016 nhằm chia sẻ các 
kết quả nghiên cứu, đồng 
thời đề xuất những ý tưởng 
nghiên cứu mới và cơ hội 
hợp tác giữa Trường ĐHCT 
và các trường đối tác Nhật 
Bản trong thời gian tới.

Buổi làm việc với Đoàn Giáo sư Nhật Bản ngày 31/8/2016.

Giáo sư Nhật Bản trình bày các đề tài nghiên cứu khoa học tại Hội thảo.
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HỌC SINH, SINH VIÊN 
CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 42

Phòng Công tác Chính trị

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng 
Nhà trường phát biểu tại buổi sinh hoạt đầu năm học mới cho sinh 
viên khóa 42

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học 
sinh, sinh viên” trong các trường đại học, cao 

đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2016-
2017, từ ngày 05/9 đến 18/9/2016, Trường Đại học 
Cần Thơ tổ chức triển khai “Tuần sinh hoạt công 
dân học sinh, sinh viên” đầu năm học 2016-2017 
cho tất cả tân sinh viên khóa 42. 

Qua đợt sinh hoạt này, các tân sinh viên sẽ tích 
lũy thêm nhiều thông tin về quá trình đào tạo, học 
chế tín chỉ, quy định học vụ,… và nhiều điều bổ ích, 
mới lạ trong môi trường học tập mới. Điều này sẽ 
giúp các em sớm làm quen và thích nghi với môi 
trường mới, mạnh dạn và tự tin hơn để học tốt và 
gặt hái nhiều thành công từ ngôi trường mang tên 
Đại học Cần Thơ.
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HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC - VIÊN CHỨC CÁC ĐƠN VỊ 
TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM HỌC 2016-2017

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Từ ngày 16 đến 26/9/2016, các đơn vị đào 
tạo và đơn vị hỗ trợ đào tạo trực thuộc 
Trường Đại học Cần Thơ tiến hành tổ 

chức Hội nghị Công chức-Viên chức cấp đơn 

vị năm học 2016-2017 với sự tham dự và chỉ 
đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Công đoàn 
Trường.

Tại hội nghị, các đơn vị thực hiện báo cáo 
tổng kết hoạt động năm học 2015-2016 và đề 
ra phương hướng hoạt động trong năm học mới 
2016-2017 về mọi mặt công tác. Đồng thời, hội 
nghị cũng thông qua các báo cáo tài chính và 
kinh phí hoạt động của đơn vị. Trên cơ sở đó, 
các đại biểu cùng thảo luận, góp ý cho bản báo 
cáo tổng kết hoạt động trong năm qua và kế 
hoạch công tác cụ thể để trong năm học mới 
đạt nhiều hiệu quả trong các hoạt động của đơn 
vị, góp phần vào thực hiện tốt nhiệm vụ chung 
của Trường. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng 
tiến hành góp ý cho dự thảo báo cáo tổng kết 
năm học 2015-2016 và kế hoạch công tác năm 
học 2016-2017 của Trường, đồng thời tiến hành 
bầu đại biểu đơn vị dự Hội nghị Công chức-Viên 
chức cấp trường sẽ diễn ra trong thời gian tới.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng 
Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công chức-Viên chức 
Khoa Sư phạm.



17BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HOẠT ĐỘNG KHÁC

 Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 10/9/2016, Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức chương trình Vui Tết Trung thu 
năm 2016 dành cho toàn thể con em công chức, viên chức, người lao động của Trường.

CHƯƠNG TRÌNH VUI TẾT TRUNG THU VÀ 
TRAO HỌC BỔNG TẤM LÒNG VÀNG NĂM 2016

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trao học bổng Tấm lòng vàng cho 16 em có học 
lực Xuất sắc và Giỏi và phát thưởng cho các em trúng tuyển đại học đợt 1.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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Tại chương trình, các em đã được trải 
nghiệm nhiều hoạt động lí thú. Các em 
đã hào hứng hò reo theo màn 

múa lân truyền thống, hòa mình vào 
những trò chơi dân gian và hiện đại  
bổ ích như: múa sạp, vượt chướng 
ngại vật, ném bóng vào rổ, chuyền 
chanh, đập bóng, tô màu, ghép 
tranh gỗ,... và đặc biệt là các em 
được trải nghiệm không khí rước 
đèn Trung thu. 

Theo thống kê của Công đoàn trường, trong 
năm học 2015-2016 có tổng số 506 em đạt 
thành tích học sinh giỏi, trong đó, số học sinh 
giỏi cấp quốc gia là 21, cấp thành phố là 47 và 

cấp quận là 24. Đặc biệt, có 14 em trúng tuyển 
đợt 1 vào các trường đại học trong đợt tuyển 

sinh năm nay. Với những thành tích học tập xuất 
sắc như thế, nhân dịp Tết Trung thu này, Nhà 
trường tiếp tục trao học bổng Tấm lòng vàng, 
khen thưởng cho các em là học sinh giỏi các 
cấp và trúng tuyển đại học. Quỹ học bổng Tấm 
lòng vàng năm nay được xét cho 16 em có học 
lực Xuất sắc và Giỏi. Đây là phần thưởng danh 
dự dành cho các em, đồng thời cũng là động lực 
giúp các em vượt qua những khó khăn để vươn 
lên trong học tập. 

Một số hình ảnh vui chơi của các em trong 
chương trình:
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NGÀY HỘI NÓI TIẾNG ANH NĂM 2016
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 11/9/2016, tại Sân Nhà Thi đấu, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), Hội Sinh viên 
Trường phối hợp Câu lạc bộ tiếng Anh Đoàn trường tổ chức Ngày hội Nói tiếng Anh năm 2016 
với mục đích khuyến khích tinh thần học tập sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp hằng ngày, tạo 
môi trường để các bạn sinh viên thực hành, giao lưu, học hỏi lẫn nhau để trau dồi thêm kỹ 
năng và vốn tiếng Anh.

Ngày hội Nói tiếng Anh gồm 
các chuỗi hoạt động sôi 
nổi, trong đó diễn ra vòng 

bán kết cuộc thi thuyết trình tiếng 
Anh với chủ đề “I have a dream” 
với sự thi đấu của 15 thí sinh đến 
từ các trường và các ngành học 
khác nhau. Đây là cơ hội để các 
bạn chia sẻ những tâm tư, nguyện 
vọng, ước mơ, hoài bão của mình 
để từ đó làm động lực cho những 
dự định trong tương lai. Năm thí 
sinh xuất sắc nhất vòng Bán kết 
đã cùng nhau tranh tài tại vòng 
Chung kết diễn ra vào buổi chiều 

Nhiều sinh viên quan tâm đến tham dự Ngày hội Nói tiếng Anh.

05 gương mặt xuất sắc vào vòng chung kết.
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cùng ngày. Kết quả giải Nhất đã thuộc về thí sinh Nguyễn Minh Phương Uyên, sinh viên Khoa 
Kinh tế, Trường ĐHCT.

Điểm nhấn của Ngày hội là hoạt động triển lãm ảnh về những nét văn hóa đặc trưng ở các 
tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long được giới thiệu bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, các hoạt 
động vui chơi được tổ chức trong Ngày hội cũng được thể hiện bằng tiếng Anh để giúp sinh 
viên sử dụng và phát huy khả năng Anh ngữ của mình.

Sinh viên sôi nổi với các hoạt động tại Ngày hội:
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NGÀY HỘI VIỆC LÀM VÀ GIỚI THIỆU CUỘC THI 
WILMAR CLV AWARDS 2016 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) và Tập 
đoàn Wilmar CLV đã tổ chức Ngày hội 
việc làm và giới thiệu cuộc thi Wilmar CLV 

Adwards 2016-Nơi tài năng tỏa sáng vào ngày 
10/9/2016. 

Ngày hội có 05 gian hàng tương ứng với 05 
phòng ban của Wilmar CLV gồm: Phòng Kinh 
doanh, Phòng Nhãn hiệu, Phòng Hành chính 
nhân sự, Phòng Quản lý chuỗi cung ứng và 
Phòng Kỹ thuật. Tại đây, các em sinh viên đã 
được nghe tư vấn, giới thiệu về sơ đồ tổ chức 
và các chức năng chính của các phòng ban. 
Bên cạnh đó, thông qua những câu chuyện 
thành công, các em được chia sẻ những yếu 
tố, kỹ năng cần thiết để vượt qua những thử 
thách, hội nhập và phát triển trong công việc, 
nghề nghiệp. Đặc biệt, các em còn được đăng 
ký tham gia phỏng vấn thử trong tuyển dụng 

nhân sự, được các tư vấn viên đánh giá và góp 
ý thẳng thắn sau cuộc phỏng vấn.

Cuộc thi Wilmar CLV Adwards 2016-Nơi tài 
năng tỏa sáng đã trải qua 06 mùa thi đấu. Trải 
qua 03 vòng thi, 02 ứng viên xuất sắc nhất của 
mỗi trường (Đại học Cần Thơ, Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Ngoại thương 
Hà Nội) sẽ cùng nhau tranh tài ở vòng chung kết 
toàn quốc. Thời hạn để các ứng viên nộp hồ sơ 
đăng ký tham gia cuộc thi đến ngày 20/9/2016. 
Các ứng viên có thể xem thông tin chi tiết tại địa 
chỉ Văn phòng Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên 
Trường ĐHCT http://yu.ctu.edu.vn hoặc www.
wilmarclvawards.com.

Hình ảnh sinh viên háo hức tham gia vào các 
hoạt động tại Ngày hội:
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TỔ CHỨC THÀNH CÔNG CUỘC THI 
BÁC HỒ VÀ PHÁP LUẬT

Khoa Luật

Vòng Chung kết cuộc thi Dân vận khéo với 
chủ đề “Bác Hồ và pháp 
luật” do Đảng Ủy Khoa 

Luật tổ chức đã diễn ra vào ngày 
8/9/2016 trong không khí sôi nổi, 
tươi vui của ngày đầu năm học 
mới.

Cuộc thi được tổ chức qua hai 
vòng thi Sơ tuyển và Chung kết. 
Quá trình tổ chức thi 

tuyển được tiến hành từ tháng 
8/2016 với sự tham gia của 29 đội 
thi. Trong đó, 11 đội thi được chọn 
vào vòng Chung kết diễn ra vào 
ngày 8/9/2016. 

Vòng Chung kết cuộc thi diễn ra 
vào tháng 9 gắn với sự kiện lịch sử 
là Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản 
Tuyên ngôn độc lập tại vườn hoa 
Ba Đình, khai sinh ra nước Việt 

Nam độc lập. Bên cạnh đó, chủ 
đề “Bác Hồ và pháp luật” được 
lựa chọn khéo léo, đã biến một 
hoạt động tuyên truyền tưởng như 
khô khan nhàm chán trở thành 
một chủ đề gần gũi, gắn kết được 
hoạt động dân vận với chuyên 
môn của các đối tượng tham gia. 
Với những ý nghĩa đó, cuộc thi đã 
thực sự trở thành một sinh hoạt 
văn hóa, chính trị tư tưởng để lại 
dấu ấn đậm nét và có sức lan tỏa 
trong toàn thể Đảng bộ, sinh viên 
không chỉ của Khoa luật mà còn 
thu hút đến các đơn vị bạn. 

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã 
trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 
giải ba và 03 giải khuyến khích 

cho các đội xuất sắc nhất.

Trao hoa cho Ban giám khảo cuộc thi.

Phần dự thi của Thí sinh.
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KHÁNH THÀNH VÀ BÀN GIAO 05 PHÒNG HỌC 
CHO TRƯỜNG TIỂU HỌC TAM PHƯỚC - CHÂU THÀNH - BẾN TRE

Phòng Công tác Chính trị                                                                                   

Trường Tiểu học Tam Phước thuộc xã Tam 
Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre 
được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 

2009; hiện nay Trường có 2 điểm trường là điểm 
chính và điểm Ấp với quy mô 21 phòng học và 
12 phòng chức năng. Do nhu cầu học tập của 
học sinh trong địa bàn ngày càng tăng, trong 
năm học này nhà trường còn thiếu 05 phòng 
học và một số trang thiết bị phục vụ cho giảng 
dạy. 

Trước những khó khăn đó, tháng 07/2016, 
Trường Tiểu học Tam Phước được Công đoàn 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), Ngân hàng 
BIDV Chi nhánh Thành phố Cần Thơ, Công ty 
Cổ phần thiết kế xây dựng nền móng DFC Cần 
Thơ và PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT cùng các nhà hảo tâm, mạnh 
thường quân đã hỗ trợ kinh phí, vật liệu để xây 
dựng 05 phòng học mới với tổng kinh phí hơn 
750.000.000 đồng (trong đó có 200.000.000 
đồng được Công đoàn Trường Đại học Cần 
Thơ ủng hộ trong chương trình “Hỗ trợ giáo dục 

miền núi, vùng sâu, vùng xa”). 

Mỗi phòng học được xây dựng trên diện tích 
42 m2, bên trong mỗi phòng được đóng trần 
nhựa và trang bị đèn, quạt. Sau 02 tháng thi 
công, đến nay công trình đã hoàn tất. Ngày 
17/9/2016, thầy, cô giáo và học sinh Trường 
Tiểu học Tam Phước vô cùng vui mừng và hân 
hoan được đón nhận 05 phòng học mới và các 
phòng này được đưa vào sử dụng ngay trong 
tháng 9 năm học 2016 -2017, đảm bảo mỗi lớp 
học là một phòng. Tiếp  nhận công trình mới, Cô 
Trần Thị Thanh Phương, Hiệu trưởng Trường 
Tiểu học Tam Phước xúc động phát biểu “Mỗi 
thầy, cô giáo chúng tôi ý thức được rằng phải có 
trách nhiệm cao hơn, nhiệt tình hơn trong công 
tác giảng dạy, giáo dục học sinh để xứng đáng 
với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, của các 
công ty, đoàn thể, nhà hảo tâm, mạnh thường 
quân đã tài trợ kinh phí để xây dựng 05 phòng 
học mới này. Chúng tôi xin hứa sử dụng và bảo 
quản cơ sở vật chất mới đúng mục đích, hiệu 
quả và bền vững”. 

Ảnh lưu niệm của đại diện hai đơn vị.
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Nhöõng traùi tim laëng thaàm...
Lê Nhi, Lớp Văn học 2, Khóa 40 

Đi qua những ngày tháng Bảy một cách hững hờ nhanh chóng, thời gian như vòng xoáy và 
cuộn xoay ghê gớm, nhất là ở thành thị mọi thứ trôi đi nhanh hơn bao giờ hết. Đã hơn 
hai năm sống và học tập tại Trường Đại học Cần Thơ, tôi nhận ra mọi sự biến chuyển và 

nhịp sống nơi đây có biên độ thật cao, chỉ có tình yêu từ trái tim của người làm cha làm mẹ trao 
cho con mình, các cô cậu sinh viên là thiêng liêng và bất biến-những trái tim lặng thầm.

Sự học đối với con người luôn cao quý, được tiếp tục học tập là may mắn không phải ai cũng có 
được. Những đấng sinh thành luôn cố gắng cho con họ có cơ hội được tiếp cận và lĩnh hội tri thức, 
họ cho con bước chân vào giảng đường bằng cách này hay cách khác. Có sức mạnh của tình yêu 
thương, những đứa con bước vào đời với một cuộc sống mới, tình yêu ấy nối dài tạo nên một vẻ đẹp 
bất diệt và thiêng liêng. Và những lần cơ duyên… 

 Tôi bắt gặp một hình ảnh đẹp, người mẹ nghèo ôm tấm bằng tốt nghiệp của con trong tay không 
dám chuyển dời một phút nào. Trong cái nắng gay gắt, đôi mắt mẹ thật đẹp, những người làm mẹ 
dường như đều có vẻ đẹp diệu kì như thế. Nắng xỏ qua khe lá không đẹp bằng đôi mắt chan chứa tình 
thương của người mẹ ấy, có lẽ với mẹ: “con là tài sản vô giá và duy nhất”. Đứng bên chiếc xe đạp cũ 
kỹ lặng nhìn mọi thứ xung quanh quá tấp nập hòa cùng hình ảnh những người mẹ khác ôm hoa và 
quà đến bên con họ, bóng người mẹ ấy nhỏ bé dần… Cuộc đời mẹ chưa có tấm bằng nào cả? Hay sự 
hy sinh trong ngậm ngùi đến thầm lặng nên chẳng ai hay mà tặng hoa, “tặng bằng”.

Cùng với sự tuần hoàn của thời gian, lớp lớp sinh viên nhập học và tốt nghiệp tạo nên không khí 
nhộn nhịp tất yếu nơi ngôi trường này. Đâu đó có những góc khuất luôn rực cháy ngọn lửa yêu thương 
được đốt lên bằng tình yêu thiêng liêng. Và chỉ khi ta cúi đầu nhìn lại mới thấy trân quý biết bao 
khoảnh khắc ấy. Tôi nhìn thấy những em khóa mới bẽn lẽn đi bên cha mẹ cùng những túi đồ nặng 
lĩnh khĩnh, tôi tha thiết nhìn và mọi thứ làm tim mình ấm hơn. Cha mẹ đã có một ngày vất vả để tìm 
chỗ ở cho các chú chim non xa tổ khởi đầu hành trình đi tìm một tương lai cho chính mình. Có lẽ, vì 
quá xa lạ với môi trường mới nên cô con gái “bỏ quên” người cha đang lặng lẽ lau những giọt mồ hôi 
vì đứng hàng giờ liền bên hành lang rồi góc đường. Trên tay ông còn cầm chặt vài vật dụng nho nhỏ 
tranh thủ tìm mua được vì sợ con thiếu dùng. Thế đấy! Cuộc đời ta được nuôi lớn bằng những gì tốt 
nhất từ cha mẹ và dường như ta xem đó là hiển nhiên nên nhiều khi vô tình quên lãng. 

Trong lúc chúng ta ung dung đến trường thì cha mẹ đang vất vả gom góp gửi những món tiền xa. 
Làm sao kể hết những trái tim yêu con, tình yêu vô bờ bến ấy to lớn đến mức chúng ta không đủ 
ngôn từ để diễn tả. Những chân dung người cha người mẹ tôi vừa kể dù riêng nhưng rất chung, tôi 
thấy thấp thoáng dáng mẹ tôi và trái tim yêu thương của mẹ. Ai cũng có một tình thương như thế, tạo 
hóa ban cho con người một tình cảm thiêng liêng công bằng. Nhưng… vẫn có những đôi mắt ngậm 
ngùi ước mơ có được tình thương ấy, đó đơn thuần chỉ là một mơ ước. Càng đi xa, càng hiểu biết 
nhiều lại càng phải xây dựng và giữ lấy hạnh phúc để mai này ta không trưởng thành trong hối tiếc. 
Bởi cả cuộc đời làm cha mẹ, họ đã hi sinh tất cả để đổi lấy một cuộc đời với hi vọng sẽ có tương lai 
tươi sáng hơn cuộc đời của chính họ…

 Cha và Mẹ!
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