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Họ và Tên
Đơn vị
Chức danh
Lê Văn Hòa
Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dung GS
Nguyễn Thị Kim Khang Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng PGS
Nguyễn Thị Thủy
Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng PGS
Tất Anh Thư
Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng PGS
Lê Vĩnh Thúc
Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng PGS
Vương Quốc Duy
Khoa Kinh tế
PGS
Huỳnh Trường Huy
Khoa Kinh tế
PGS
Nguyễn Hữu Khánh
Khoa Khoa học Tự nhiên
PGS
Đái Thị Xuân Trang
Khoa Khoa học Tự nhiên
PGS
Võ Nam Sơn
Khoa Thủy sản
PGS
Lê Cảnh Dũng
Viện Nghiên cứu và Phát triển ĐBSCL
PGS
Huỳnh Quang Tín
Viện Nghiên cứu và Phát triển ĐBSCL
PGS

Danh sách các nhà giáo của trường được công nhận đạt chuẩn
chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016
Ngày 10/10/2016, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) đã công bố Quyết định
số 55/QĐ-HĐCDGSNN công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS)
năm 2016 cho các nhà giáo trong cả nước. Tại Quyết định này, HĐCDGSNN đã xét công nhận đạt
tiêu chuẩn chức danh GS cho 65 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh PGS cho 638 nhà giáo.

N

ăm nay, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT)
vinh dự có 01 nhà giáo được công nhận
đạt tiêu chuẩn chức danh GS và 11 nhà
giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh
PGS. Nhà trường xin gửi lời chúc mừng đến
quý Thầy, Cô được công nhận đạt tiêu chuẩn
chức danh GS và PGS năm 2016.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trường ĐHCT có
07 GS và 121 PGS. Nhà trường kỳ vọng đây sẽ
là đội ngũ tiên phong trong sự nghiệp giáo dụcđào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường,
góp phần thúc đẩy Trường ĐHCT đạt được mục
tiêu trở thành trường đại học xuất sắc, được
quốc tế công nhận về đào tạo, nghiên cứu khoa
học, chuyển giao công nghệ và quản trị đại học.
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HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
là dịp để Trường ĐHCT vinh
danh những nữ viên chức đã
không ngừng phấn đấu vì sự
tiến bộ của phụ nữ và sự phát
triển của Trường ĐHCT và của
vùng Đồng bằng sông Cửu
Long nói chung. Nhân buổi
lễ kỷ niệm, Trường ĐHCT tự
hào vinh danh nữ viên chức
là những tấm gương không
ngừng vươn lên trong lao
động, nghiên cứu khoa học
và học tập nâng cao trình độ.
Toàn thể nữ công đoàn
viên đã thực sự tận hưởng
một ngày kỷ niệm thật nhiều ý
nghĩa. Đó là một trong những
động lực để mỗi người luôn
PGS.TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu chúc mừng nữ
cố gắng phấn đấu vươn lên,
viên chức nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam.
hoàn thiện bản thân, xây dựng
hân dịp kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội
gia đình đầm ấm, hạnh phúc và có nhiều đóng
Liên Hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930góp tích cực cho Nhà trường và xã hội.
20/10/2016), Công đoàn Trường Đại học
Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức
buổi họp mặt nhằm ôn lại
truyền thống vẻ vang của
phụ nữ Việt Nam nói chung
và những đóng góp của các
nữ viên chức cho sự phát
triển của Nhà trường, cho
hoạt động Công đoàn nói
riêng.

N

Bên cạnh những màn
biểu diễn được đầu tư
thời gian và công sức như
là một món quà gửi đến
toàn thể nữ viên chức của
Trường, buổi họp mặt còn PGS.TS. Hà Thanh Toàn vinh danh các nữ nhà giáo vừa đạt tiêu chuẩn chức
danh Phó Giáo sư năm 2016.
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Vinh danh nữ giảng viên đạt học vị Tiến sĩ giai đoạn 2014-2016.

Với tiết mục biểu diễn mang
tên "Sắc sen" các nữ công
đoàn viên thật dịu dàng trong
trang phục truyền thống.

Các quý cô thanh lịch và đa
sắc màu trong trang phục
công sở.
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HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÔNG CHỨC,
VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
NĂM HỌC 2016-2017
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Từ ngày 16/9 đến 26/9/2016, các đơn vị đào tạo và đơn vị hỗ trợ đào tạo trực thuộc Trường Đại
học Cần Thơ (ĐHCT) đã tiến hành Hội nghị công chức, viên chức và người lao động (CCVC&NLĐ)
cấp đơn vị năm học 2016-2017. Đây là điều kiện tiên quyết để Trường ĐHCT tiến hành Hội nghị đại
biểu CCVC&NLĐ năm học 2016-2017 cấp trường vào sáng ngày 10/10/2016.

H

ội nghị có sự tham dự của Đ/c Nguyễn
Ngọc Ân, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo
dục Việt Nam; Đ/c Ngô Thanh Nhàn, Phó
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ;
các thành viên Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành
Đảng bộ, Ban Thường vụ Công đoàn Trường và
491 đại biểu từ 42 đơn vị trực thuộc đại diện cho
gần 2.000 CCVC&NLĐ trong Trường.
Hội nghị đại biểu CCVC&NLĐ năm học
2016-2017 đã thông qua báo cáo đánh giá tình
hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu
CCVC&NLĐ năm học 2015-2016, đề ra kế hoạch
và biện pháp thực hiện nhiệm vụ, chương trình
công tác của Trường năm học 2016-2017. Trên
cơ sở đó, các đại biểu tham dự đã có những
đóng góp tích cực, nêu lên những mặt còn hạn
chế và đề xuất những giải pháp góp phần xây
dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh.
Thời gian qua, Công đoàn Trường ĐHCT
luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Công
đoàn Giáo dục Việt Nam, tại Hội nghị lần này,
Đ/c Nguyễn Ngọc Ân ghi nhận và gửi lời chúc
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mừng những thành quả mà Trường ĐHCT đã
đạt được trong năm học qua, đó là điều kiện
quan trọng để đội ngũ nhà giáo, người lao
động của Trường ĐHCT, các đơn vị trực thuộc
Trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm
học mới 2016-2017. Ngành giáo dục và đào
tạo đang tiến hành những bước đột phá trong
quá trình triển khai đổi mới căn bản toàn diện
nền giáo dục. Theo đó, Trường ĐHCT là “một
thương hiệu mạnh trong hệ thống các trường
đại học trong cả nước” cùng sự chủ động, sáng
tạo với những ý tưởng mang tính chiến lược sẽ
ngày càng khẳng định thương hiệu trong ngành
giáo dục của cả nước và trên trường quốc tế.
Nhân dịp này, Hội nghị đã kêu gọi toàn thể
CCVC&NLĐ của Trường ĐHCT tiếp tục phát
huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo,
nghiêm túc hoàn thành tốt các nhiệm vụ được
giao, chấp hành tốt quy định của Trường, đơn
vị để xây dựng Trường ĐHCT ngày thêm vững
mạnh về mọi mặt, xứng đáng là trường đại học
đi đầu trong cả nước.
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LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP
HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VÀ HỆ TỪ XA NĂM HỌC 2015-2016

S

áng ngày 01/10/2016, Trường Đại học
Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Lễ Trao bằng
tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học và hệ từ
xa năm học 2015-2016 tại Hội trường Lớn.
Tại buổi lễ năm nay, Trường ĐHCT vui mừng
trao bằng tốt nghiệp cho gần 800 tân cử nhân
và kỹ sư của các khóa đào tạo năm 2012, 2013

Hiệu trưởng trao bằng tốt nghiệp cho các tân khoa.

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
và 2014 ở các loại hình liên thông, văn bằng thứ
2, vừa làm vừa học và từ xa do Trường phối
hợp và tổ chức đào tạo tại các đơn vị liên kết.
Tính trong năm 2016, số lượng sinh viên
tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học là 1.064 sinh
viên, trong đó, loại Xuất sắc và Giỏi chiếm tỷ lệ
11,38%, loại Khá chiếm 64,29% và loại Trung
bình chiếm 24,34%. Đối với hệ đào
tạo từ xa, số sinh viên tốt nghiệp là
810, trong đó, loại Khá trở lên chiếm
34,81% và loại Trung bình chiếm
65,19%.
Với những kết quả đạt được
như trên, Trường ĐHCT ngày càng
khẳng định chất lượng đối với hình
thức đào tạo hệ vừa làm vừa học và
hệ đào tạo từ xa. Trong thời gian tới,
Trường sẽ không ngừng cải tiến, tìm
giải pháp để nâng cao hơn nữa chất
lượng đào tạo, song song với việc
tăng cường hợp tác với các đơn vị
liên kết nhằm phục vụ tốt hơn nhu
cầu của xã hội.
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KHAI GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC 2016-2017
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 07/10/2016, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT)
tổ chức Lễ Khai giảng Chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Công nghệ thông tin năm học
2016-2017.
mức học phí là 20 triệu đồng/
năm và cố định trong suốt khóa
học. Sinh viên theo học ngành
Công nghệ thông tin chất lượng
cao có điều kiện học tập trong
môi trường tiện nghi và dịch
vụ tốt nhất, được giảng dạy
bởi đội ngũ giảng viên trong
và ngoài nước, cơ hội giao lưu
văn hóa, trao đổi học thuật với
sinh viên các nước, cơ hội học
tập và làm việc ở nước ngoài.
Tại buổi lễ, PGS.TS. Trần
Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu
trưởng Trường ĐHCT chia sẻ,
công nghệ thông tin không
ngừng phát triển trong thời gian
qua đã đặt ra một nhu cầu lớn
cho Trường ĐHCT nói riêng và
Lễ Khai giảng Chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Công nghệ
thông tin năm học 2016-2017 tại Hội trường II, Khoa Công nghệ Thông tin các trường đào tạo nói chung
về nguồn nhân lực chất lượng
và Truyền thông.
trong lĩnh vực công nghệ thông
rường ĐHCT được Bộ Giáo dục và Đào
tin. Nhu cầu đó là động lực để Trường ĐHCT
tạo phê duyệt Đề án mở ngành Công
xây dựng chương trình chất lượng cao ngành
nghệ thông tin chất lượng cao vào tháng
Công nghệ thông tin. Nhà trường rất tâm huyết
7/2016. Được xây dựng dựa theo chương trình
đối với chương trình này nhằm tạo ra nguồn
đào tạo của các nước tiên tiến, vận hành dưới
lực có khả năng hội nhập tốt với quốc tế, thu
sự phối hợp chặt chẽ giữa Nhà trường, nhà
hẹp khoảng cách giữa Việt Nam và các nước
tuyển dụng và đối tác nước ngoài, chương trình
tiên tiến trên thế giới, do đó, sinh viên theo học
chú trọng phát triển người học một cách toàn
chương trình chất lượng cao là một kỳ vọng rất
diện, có chuyên môn sâu, sử dụng tiếng Anh lưu
lớn của Nhà trường. Phó Hiệu trưởng mong
loát và kỹ năng mềm để có cơ hội việc làm vững
muốn các em sinh viên sẽ cố gắng phấn đấu vì
chắc sau khi tốt nghiệp.
sự ưu ái và những điều kiện thuận lợi mà Nhà
Với thời gian đào tạo là 4,5 năm, sinh viên sẽ trường dành cho để gặt hái được những thành
hoàn thành 145 tín chỉ, trong đó, 60% các môn công và ngày càng khẳng định chất lượng đào
học được giảng dạy bằng tiếng Anh, đặc biệt tạo của Trường ĐHCT.

T
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GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

KHÓA TẬP HUẤN ĐỔI MỚI GIÁO DỤC MẦM NON
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

N

ằm trong chuỗi các hoạt động nhằm đổi
mới giáo dục theo hướng gia nhập Cộng
đồng ASEAN và quốc tế, góp phần đổi
mới căn bản toàn diện nền giáo dục bắt đầu
từ giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo
(GD&ĐT) thành phố Cần Thơ phối hợp cùng
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Khóa
tập huấn Đổi mới trong giáo dục mầm non dành
cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non của
thành phố Cần Thơ với sự tham gia giảng dạy
của TS. Jamie Piyalak Akraratana, Trường Đại
học Phranakhon Rajabhat, Thái Lan.
Ngày 09/10/2016, Lễ Khai giảng khóa tập
huấn diễn ra tại Nhà Điều hành, Trường ĐHCT
với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở
GD&ĐT thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Trường
ĐHCT, các đơn vị trực thuộc Trường, giảng viên
của khóa tập huấn và học viên là cán bộ quản lý
và giáo viên mầm non của các quận, huyện của
thành phố Cần Thơ.

Thời gian qua, việc đào tạo, bồi dưỡng giáo
viên các cấp của thành phố Cần Thơ rất được
chú trọng trong yêu cầu đổi mới hiện nay. Tuy
nhiên, việc tiếp cận với tư duy và phương pháp
giáo dục mới của các nước tiên tiến trên thế
giới, có nền giáo dục phát triển còn nhiều hạn
chế. Từ nhu cầu cấp thiết đó, Khóa tập huấn Đổi
mới giáo dục mầm non diễn ra từ ngày 10 đến
ngày 12/10/2016 dành cho 240 cán bộ quản lý
và giáo viên mầm non của 09 quận, huyện của
thành phố Cần Thơ, nhằm trang bị cho giáo viên
kiến thức cập nhật trong phương pháp dạy học,
kỹ năng giao tiếp sư phạm trong lớp học giữa
giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh từ đó
đổi mới nhận thức, nâng cao tư duy, phương
pháp giáo dục, phương pháp chăm sóc để trẻ
phát triển một cách tốt nhất vì giáo dục mầm
non là giai đoạn quan trọng nhất trong sự phát
triển sau này của trẻ.

Các học viên chụp hình lưu niệm cùng đại biểu.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TẬP HUẤN
TRA CỨU THÔNG TIN VÀ VIẾT MÔ TẢ SÁNG CHẾ
Phòng Quản lý Khoa học

N

hằm giúp các nhà khoa học của Trường
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) nắm bắt và
hiểu rõ về tầm quan trọng của hoạt động
sở hữu trí tuệ (SHTT), ngày 05/10/2016, Cục
SHTT phối hợp với Trường ĐHCT tổ chức lớp
“Tập huấn tra cứu thông tin và viết mô tả sáng
chế”.
Tại buổi tập huấn, Phòng Quản lý Khoa học
đã báo cáo hoạt động nghiên cứu khoa học và
công tác SHTT trong Trường. Nội dung bài báo
cáo nhấn mạnh vai trò và nhiệm vụ của công
tác SHTT trong Trường ĐHCT. Đồng thời, bài
viết còn thống kê những sản phẩm khoa học
công nghệ của Trường đã đăng ký SHTT: Logo
Trường, 15 tác quyền và 06 hồ sơ về quyền
sáng chế, giải pháp hữu ích trên các lĩnh vực
nông nghiệp, thủy sản, công nghệ sinh học,
công nghệ chế biến thực phẩm. Bên cạnh đó,
hoạt động chuyển giao công nghệ đa dạng trên
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các lĩnh vực như: thuốc trừ bệnh sinh học, phân
bón hữu cơ ĐHCT, phân vi sinh DASVILA …
Một trong những hạn chế đáng quan ngại về
SHTT chính là thủ tục trong việc đăng ký SHTT
và vấn đề về tra cứu sáng chế. Các đại biểu
đã được nghe báo cáo về những nội dung liên
quan đến thủ tục nộp đơn đăng ký sáng chế;
hướng dẫn tra cứu thông tin sáng chế và hướng
dẫn viết bản mô tả sáng chế. Nội dung các báo
cáo nhằm giới thiệu, hướng dẫn các kỹ năng
tra cứu thông tin sáng chế giúp các nhà sáng
chế, nhà khoa học, nhà quản lý biết cách tìm
kiếm thông tin sáng chế một cách đầy đủ, chính
xác và nhanh chóng nhất trên các cơ sở dữ liệu
của Việt Nam (Iplib, Digipat) và của nước ngoài
(Espacenet, PatentScope,…), biết viết bản mô
tả về sáng chế của mình. Tổ SHTT của Phòng
Quản lý Khoa học sẽ hỗ trợ cán bộ, các nhà
khoa học của Trường trong hoạt động SHTT.

ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

TIẾP CÔNG SỨ ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 19/10/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã có buổi tiếp đón và làm việc với đoàn
công tác của Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản nhằm khảo sát, cập nhật thông tin và tình hình thực
hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật và Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT.
cường năng lực để Trường ĐHCT trở
thành trường xuất sắc về đào tạo, nghiên
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ”
được triển khai thực hiện từ tháng 3 năm
2016. Mục tiêu của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật
còn nhằm hỗ trợ cho Dự án “Nâng cấp
Trường Đại học Cần Thơ” sử dụng vốn
vay ODA của Chính phủ Nhật Bản với
mục tiêu nâng cấp Trường ĐHCT trở
thành trường đại học xuất sắc về giáo
dục, nghiên cứu khoa học và chuyển giao
công nghệ trong ba lĩnh vực chính: nông
nghiệp, thủy sản, môi trường và các lĩnh
vực liên quan, đóng góp cho sự phát triển
PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT chia sẻ những của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
dấu ấn hợp tác giữa Nhà trường với Chính phủ và các đối tác Nhật Bản.
(ĐBSCL) và cả nước.
ại buổi làm việc, ông Katsuro Nagai,
Sự thành công mang lại từ Dự án có ý nghĩa
Công sứ Đại sứ quán Nhật Bản chia sẻ
rất lớn đối với sự phát triển của Trường ĐHCT
một số thông tin về mối quan hệ hợp tác
nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung, do đó,
tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản.
PGS.TS. Hà Thanh Toàn mong muốn Đại sứ
Trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp đó, ông mong
quán Nhật Bản sẽ là một nhân tố tích cực trong
muốn nhận được những ý kiến đóng góp của
hỗ trợ và thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa
phía Trường ĐHCT cho việc tăng cường hơn
Trường ĐHCT và các đối tác phía Nhật Bản
nữa mối quan hệ giữa hai nước và sự phát triển
trong tương lai.
của Trường ĐHCT cùng với
các đối tác Nhật Bản trong
thời gian tới.

T

Trong năm 2015, Trường
ĐHCT đã ký kết với Chính
phủ Nhật Bản về Dự án Hỗ
trợ kỹ thuật sử dụng viện
trợ không hoàn lại và Dự án
Nâng cấp Trường ĐHCT sử
dụng vốn vay của Chính phủ
Nhật Bản.
Theo đó, Dự án Hỗ trợ
Kỹ thuật với mục tiêu “Tăng

Hai bên chụp ảnh lưu niệm.
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LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN BẢO TỒN THIÊN NHIÊN,
LIÊN ĐOÀN CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ NHẬT BẢN
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 07/10/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã đón tiếp và làm việc với đoàn công tác
Ủy ban Bảo tồn thiên nhiên, Liên đoàn các tổ chức Kinh tế Nhật Bản Keidanren khảo sát về tình
hình nghiên cứu trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đang được thực hiện tại Trường.

T

ại buổi làm việc đoàn khảo sát đã
được nghe các bài thuyết trình về
tình hình hoạt động nghiên cứu
trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản đang
được thực hiện tại Trường ĐHCT, từ đó
thảo luận, trao đổi ý kiến trực tiếp với
các Giáo sư, giảng viên của Trường.
Thông qua chuyến khảo sát lần này,
cũng trong ngày 07/10/2016, đoàn đại
biểu đã đi khảo sát thực địa tình trạng
bảo tồn sinh vật quý hiếm tại bãi triều
khu vực sông Mekong và trao đổi ý kiến
trực tiếp với những nhà nghiên cứu,
những người có liên quan thuộc các tổ GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT (phải)
chức phi Chính phủ và Trường ĐHCT cung cấp thông tin về Đồng bằng sông Cửu Long và Trường ĐHCT.
đang thực hiện hoạt động bảo tồn thiên nhiên hết sức quan trọng trong công cuộc thực hiện
của Việt Nam.
xã hội phát triển bền vững và những dự án
này cần được tiếp tục phát triển
Chủ tịch Ủy ban Bảo tồn
nhiều hơn nữa. Hoạt động
thiên nhiên cho rằng
của chuyến khảo sát lần
những dự án trong
này là một nhiệm vụ
lĩnh vực nông,
hết sức quan trọng
lâm, thủy sản mà
đối với việc nghiên
Trường ĐHCT
cứu về giải pháp
đang thực hiện
để đạt được mục
có ý nghĩa
tiêu phát triển bền
vững, Ủy ban bảo tồn
thiên nhiên Keidanren
sẽ vận dụng những thông
tin, ý kiến thu thập được vào
các hoạt động của Ủy ban trong thời
gian tới. Ông Masata Futamiya cũng gửi lời cảm
ơn sâu sắc và mong muốn tiếp tục nhận được
sự hợp tác của Trường ĐHCT đối với các hoạt
dộng của Ủy ban, Liên đoàn Keidanren, JICA và
Quỹ Môi trường thiên nhiên Nhật Bản.
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THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỢP TÁC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC - DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 27/10/2016, Trường Đại học Cần thơ (ĐHCT) tổ chức Lễ Ký kết hợp tác với Trường Đại học
Quốc gia Geongsang, Hàn Quốc.
hợp tác giữa trường đại học
và doanh nghiệp; tổ chức trao
đổi, tạo điều kiện trải nghiệm
và thực tập thực tế cho cán
bộ, giảng viên và sinh viên;
trao đổi thông tin, tài liệu
học thuật; hợp tác trong các
chương trình hỗ trợ kỹ thuật
cho doanh nghiệp; tổ chức
hội thảo, hội nghị về các chủ
đề hai bên cùng quan tâm,...
PGS.TS. Trần Trung Tính
bày tỏ tin tưởng vào sự nỗ
lực và quyết tâm chung của
Đại diện lãnh đạo hai bên ký kết bản ghi nhớ hợp tác.
hai bên sẽ góp phần thúc đẩy
ại diện phía Trường ĐHCT, PGS.TS.
sự thành công của Trung tâm Hợp tác Trường
Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng đã
Đại học-Doanh nghiệp toàn cầu, từ đó, góp
gửi lời chào mừng nồng ấm đến đoàn
phần quan trọng để Trường ĐHCT và Đại học
công tác Trường Đại học Quốc gia Geongquốc gia Geongsang đạt được những mục tiêu
sang đã đến thăm và ký kết bản ghi nhớ hợp
phát triển chung, đồng thời, phát triển hoạt động
tác, đồng thời, Phó Hiệu trưởng cũng giới thiệu
sản xuất ở địa phương của hai quốc gia.
thông tin tổng quan về Trường ĐHCT và bày
tỏ niềm vui mừng vì mối quan hệ tốt đẹp giữa
hai trường trong thời gian qua. Đặc biệt, sự
kiện khánh thành Trung tâm Hàn ngữ ĐHCTĐại học Quốc gia Geongsang vào ngày
22/9/2015 là một bước tiến quan trọng trong
sự gắn kết giữa hai bên.

Đ

Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết sẽ là điều
kiện thuận lợi để hai trường thúc đẩy các
hoạt động triển khai trong thời gian tới. Theo
đó, Trường ĐHCT và Trường Đại học Quốc
gia Geongsang phối hợp thành lập Trung tâm
Hợp tác Trường Đại học-Doanh nghiệp toàn
cầu (Global industry-university cooperation
center); chia sẻ và trao đổi các chương trình Nghi thức kéo băng khánh thành Trung tâm Hợp tác trường đại học doanh nghiệp toàn cầu.
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MỞ RỘNG HỢP TÁC VỚI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC LẬP TRUNG ƯƠNG, ĐÀI LOAN
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

N

hằm tiếp nối mối quan hệ hợp tác
đang phát triển tốt đẹp giữa hai
trường được khởi xướng từ năm
2015, ngày 11/10/2016, Trường Đại học
Quốc lập Trung ương, Đài Loan (ĐHQLTU)
đã có chuyến thăm và làm việc tại Trường
Đại học Cần Thơ (ĐHCT).
Không ngoài mục tiêu tìm kiếm cơ hội
hợp tác sâu rộng hơn nữa với các đơn vị
trực thuộc Trường ĐHCT, đoàn công tác
của Trường ĐHQLTU đã gặp gỡ và trao đổi
trực tiếp với các lãnh đạo, chuyên gia, Giáo
sư của Trường ĐHCT trong các lĩnh vực:
môi trường, khoa học tự nhiên, kỹ thuật
công nghệ, công nghệ sinh học,... nhằm đề
xuất các chương trình hợp tác cụ thể trong
thời gian tới.

TS. Albert T. Wu, Phó trưởng Phòng Hợp tác Quốc tế - Trường ĐHQLTU

Nhân dịp chuyến công tác tại Trường (phải) gửi lời cảm ơn sâu sắc và tin tưởng sẽ có nhiều chương tình hợp
tác được triển khai trong thời gian tới.
ĐHCT, vào chiều ngày 11/10/2016, các
chuyên gia của Trường ĐHQLTU đã có cuộc
phỏng vấn các ứng viên là cán bộ và sinh viên,
những người có nhu cầu học tập tại Đài Loan
cho các suất học bổng thạc sĩ và tiến sĩ tại
trường.

Một số hình ảnh tại buổi phỏng vấn.
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KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC ĐÀO TẠO
CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN THỰC TẾ CHO
SINH VIÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
với mục tiêu hướng dẫn sinh viên
giải quyết các tình huống thực tế về
chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và
ngành Kinh doanh quốc tế chất lượng
cao. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp
nhận sinh viên năm cuối vào thực tập
tại đơn vị tạo điều kiện cho các em
tiếp cận thực tế, tích lũy kinh nghiệm
phục vụ công tác sau khi tốt nghiệp ra
trường.
Việc ký kết hợp tác phát triển đào
tạo chương trình huấn luyện thực tế
Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa Khoa Kinh tế và Công ty TNHH với Công ty Tân Cảng-STC đã đánh
Phát triển Nguồn nhân lực Tân Cảng - STC.
dấu một bước ngoặt phát triển quan
trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục
ễ Ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa
vụ cho sự mở rộng hoạt động logistics tại Cần
Khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ
Thơ nói riêng và khu vực Đồng bằng sông Cửu
và Công ty TNHH Phát triển Nguồn nhân
Long nói chung, nhằm hướng đến một chiến
lực Tân Cảng-STC về chương trình huấn luyện
lược hợp tác lâu dài để cùng nhau đóng góp
thực tế cho sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế
cho cộng đồng nguồn nhân lực chuyên nghiệp
được diễn ra vào ngày 05/10/2016.
mang đẳng cấp quốc tế.
Trước đó vào
ngày 07/7/2016,
Khoa Kinh tế đã
có buổi làm việc
với Công ty về
việc liên kết đào
tạo một số khóa
huấn luyện có
liên quan đến
các lĩnh vực về
cảng biển, vận tải
và logistics. Các
khóa huấn luyện
sẽ được giảng
dạy bằng tiếng
PGS.TS. Hà Thanh Toàn và ông Trương Tấn Lộc đại diện hai đơn vị ký kết bản thỏa thuận
Việt và tiếng Anh hợp tác.

L
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HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 9 THÁNG, TRIỂN KHAI
CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI THỰC
HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 18/10/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội
nghị Đảng ủy mở rộng để sơ kết công tác 9 tháng, triển khai công tác quý IV năm 2016 và triển
khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tại Hội nghị, Đảng ủy Trường đã tiếp nhận và
phản hồi ý kiến của các đại biểu từ các đơn vị
nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng
mắc trong hoạt động của các đơn vị và hoạt
động chung của Nhà trường, tạo sự đồng thuận
cao nhất và sự phối hợp một cách nhịp nhàng,
để mang lại nhiều kết quả tốt đẹp không chỉ
trong thời gian còn lại của năm 2016 mà còn ở
những năm tiếp theo.
Đ/c Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, triển
khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh".

M

ở đầu Hội nghị, Đ/c Hà Thanh Toàn,
Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trình
bày Báo cáo sơ kết công tác 9 tháng
qua và kế hoạch chương trình công tác quý IV
năm 2016. Báo cáo đã nêu lên những kết quả
đạt được về công tác chuyên môn, công tác xây
dựng Đảng và công tác lãnh đạo các đoàn thể.
Về kế hoạch công tác quý IV năm 2016, đồng
chí nhấn mạnh một số công tác trọng tâm như:
đẩy mạnh công tác đảm bảo chất lượng, tiếp tục
thực hiện các dự án quan trọng như Dự án nâng
cấp Trường ĐHCT, Dự án VILR nhằm xây dựng
chương trình bậc thạc sĩ và tiến sĩ đối với ngành
Nuôi trồng thủy sản và Công nghệ thực phẩm;
đẩy mạnh công tác chuẩn bị để Nhà trường tiến
tới thực hiện tự chủ đại học trong thời gian tới,
tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi với
sinh viên quốc tế,...
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Nhằm sẻ chia phần nào những khó khăn mà
đồng bào vùng lũ đang phải gánh chịu, các đồng
chí có mặt đã tiến hành quyên góp, ủng hộ cho
bà con vùng lũ miền Trung. Trước đó, Trường
ĐHCT đã kịp thời hỗ trợ số tiền 120 triệu đồng
thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Trong thời gian tới, Trường ĐHCT sẽ tiếp tục
kêu gọi và tiếp nhận sự đóng góp tích cực từ
toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tại
các đơn vị trong Trường và các em sinh viên để
giúp đỡ đồng bào bị thiên tai giải quyết những
khó khăn trước mắt và sớm ổn định cuộc sống.

Quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ tại Hội nghị.

HOẠT ĐỘNG KHÁC

KIỂM TRA NHẬN THỨC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
NĂM 2016

T

hực hiện Chương trình số 05-CTr/BTGTU ngày 15/02/2016 của Ban Tuyên giáo
Thành ủy Cần Thơ về Chương trình công
tác Tuyên giáo năm 2016 và Kế hoạch số 06KH/BTGTU ngày 12/4/2016 của Ban Tuyên giáo
Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết Đại
hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Cần Thơ lần
thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 về “Công tác giáo
dục chính trị, tư tưởng”, Đảng ủy Trường Đại
học Cần Thơ xây dựng kế hoạch triển khai kiểm
tra nhận thức lý luận chính trị năm 2016.
Ngày 23/10/2016, cuộc thi lý luận chính
trị dành cho tất cả Đảng viên thuộc Đảng bộ
Trường Đại học Cần Thơ đã được diễn ra bằng
hình thức thi trắc nghiệm (online) trên máy tính.
Nội dung kiểm tra gồm: Nghị quyết Đại hội Đại

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhiệm kỳ
2015-2020; Những nội dung cơ bản Nghị quyết
Đại hội đại biểu thành phố Cần Thơ lần thứ XIII,
nhiệm kỳ 2015-2020; Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ lần thứ
XI, nhiệm kỳ 2015-2020.
Đây là một hình thức nhận xét, đánh giá kết
quả học tập, rèn luyện của Đảng viên được thực
hiện theo định kỳ của Đảng bộ các cấp. Cuộc thi
giúp cán bộ, Đảng viên củng cố kiến thức, nâng
dần bản lĩnh chính trị, quan điểm lập trường,
phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong
học tập, làm theo Nghị quyết của Đảng và pháp
luật của Nhà nước, góp phần đấu tranh, ngăn
chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức lối sống trong một bộ phận Đảng viên.
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TUYÊN DƯƠNG GƯƠNG THANH NIÊN TIÊU BIỂU
TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO LỜI BÁC NĂM 2016
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
niên tiêu biểu trong học tập và làm theo
lời Bác năm nay có tổng số 126 cá nhân
hội đủ các yêu cầu và tiêu chuẩn được
tuyên dương bao gồm: 92 cá nhân do
Ban Chấp hành Đoàn các đơn vị trực
thuộc giới thiệu, 11 cá nhân do các Ban
chuyên môn Đoàn trường giới thiệu và
23 cá nhân do Ban Thư ký Hội Sinh viên
trường giới thiệu.
Những cá nhân được tuyên dương là
cán bộ trẻ, sinh viên hệ chính quy của
Trường, học sinh Trường THPT Thực
hành Sư phạm; có phẩm chất đạo đức
tốt, có nghị lực, ý chí vươn lên mạnh mẽ
PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát trong cuộc sống, học tập; chấp hành tốt
biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy,
hằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động
quy định của Nhà trường; là đoàn viên Đoàn
“Tuổi trẻ Đại học Cần Thơ học tập và làm
TNCS Hồ Chí Minh, được xếp loại đoàn viên
theo tư tưởng, đạo đức và phong cách
xuất sắc trong năm học 2015-2016. Nếu là
Hồ Chí Minh”, giới thiệu, tuyên dương các đoàn
Đảng viên thì có đủ tư cách, hoàn thành tốt
viên, thanh niên, hội viên sống có lý tưởng, có
nhiệm vụ trở lên trong năm 2015; có uy tín và
những việc làm thiết thực, xứng đáng là tấm
gương tiêu biểu trong các lĩnh
vực; đồng thời, nâng cao chất
lượng công tác giáo dục đạo
đức, lối sống trong đoàn viên
thanh niên, hội viên, cán bộ
trẻ, sinh viên, học sinh, ngày
23/10/2016, Đoàn Trường Đại
học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức
Lễ Tuyên dương gương thanh
niên tiêu biểu trong học tập và
làm theo lời Bác năm 2016.

N

Nhân dịp kỷ niệm 126 năm
ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890-19/5/2016), tại buổi
Lễ Tuyên dương Gương Thanh
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đã dành 2 tỷ đồng cho
sinh viên giao lưu quốc tế
và số tiền hỗ trợ sẽ tăng
lên trong những năm tiếp
theo. Ngoài chất lượng về
chuyên môn thì vấn đề về
kỹ năng và hội nhập cũng
cần được phát triển. Nhà
trường đã cố gắng tạo mọi
điều kiện để các em học
tập, sinh hoạt tốt. Điều
quan trọng là các em nắm
bắt được những cơ hội,
điều kiện tốt đó để giúp
ích cho những hoạt động,
đóng góp của mình, nỗ
Trao Giấy khen và quà tặng cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác. lực trở thành những cán
bộ đoàn gương mẫu để tổ
Chi đoàn được xếp loại vững mạnh năm học
chức,
tập
hợp
được
nhiều các bạn sinh viên,
2015-2016; tích cực trong việc thực hiện cuộc
vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo thanh niên tham gia các hoạt động thiết thực
đức và phong cách Hồ Chí Minh” bằng những nhưng cũng không quên nhiệm vụ quan trọng
nhất của mình là học tập.
việc làm thiết thực, cụ thể.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà
trường, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư
Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng biểu dương các em
sinh viên, các đoàn viên thanh niên, hội viên
được tuyên dương gương thanh niên tiêu biểu
trong học tập và làm theo lời Bác năm 2016 của
Trường ĐHCT. Hằng năm, Trường ĐHCT đều
tổ chức Lễ Tuyên dương sinh viên,
cán bộ, đoàn viên thanh niên đã có
nhiều đóng góp cho các hoạt động
của Nhà trường. Phó Hiệu trưởng
bày tỏ niềm vui mừng vì trong năm
2016, sinh viên Trường cũng như
hội viên các liên chi hội đã đạt được
nhiều thành tích học tập tốt, nhiều
cá nhân được khen thưởng và đạt
các giải cao trong và ngoài trường
và nhận thấy các em ngày càng thể
hiện tốt hơn.
Trường ĐHCT đang hướng tới
mục tiêu đào tạo “chất lượng và hội
nhập”. Trong năm 2016, Trường

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đoàn trường
đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền
Trung bị thiên tai, lũ lụt và nhận được sự hưởng
ứng tích cực từ cán bộ đoàn, đoàn viên thanh
niên, hội viên tham dự lễ và đợt phát động sẽ
diễn ra trong toàn thể đoàn viên thanh niên, hội
viên trong Trường đến ngày 27/10/2016.

Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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KHAI MẠC HỘI THAO TRUYỀN THỐNG CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG
NĂM HỌC 2016-2017
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

N

hằm chào mừng ngày thành lập Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Nhà
giáo Việt Nam 20/11, đồng thời phát động
phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cán
bộ, viên chức, góp phần nâng cao hiệu quả công
tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý
điều hành, sáng ngày 02/10/2016, Ban Thường
vụ Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT)
tổ chức Lễ Khai mạc Hội thao truyền thống năm
học 2016-2017.
Tham dự lễ có PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền,
Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường;
đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường và sự
góp mặt của các vận động viên (VĐV) là cán bộ,
viên chức và người lao động (CBVC&NLĐ) ở tất
cả các đơn vị trực thuộc Trường.
Hội thao truyền thống Công đoàn Trường
ĐHCT năm học 2016-2017 diễn ra từ ngày
04/10 đến 13/11/2016 với nhiều nội dung thi đấu
gồm: bóng đá, cầu lông, quần vợt, bi da, đá cầu,
bóng chuyền nam, bóng chuyền hơi nữ, bóng
bàn, cờ tướng, đi bộ thể thao và kéo co.
Môn thi đấu đầu tiên mở màn cho Hội thao
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năm nay là đi bộ thể thao 1.500 m nam và
800 m nữ được chia theo 04 nhóm tuổi:
nam ≤ 40 và > 40 tuổi , nữ ≤ 35 và > 35 tuổi.
Hằng năm, môn đi bộ thể thao
luôn nhận được sự nhiệt
tình tham gia của đông
đảo CBVC&NLĐ
trong toàn Trường.
Ban Tổ chức đã
trao các giải Nhất,
Nhì, Ba, Khuyến
khích và giải Đặc
biệt cho các đơn vị
có lãnh đạo Đảng,
chính quyền, đoàn
thể tham gia đông
đủ nhất và đặc biệt là
giải thưởng cho các VĐV nhí
là con em của
C B V C & N L Đ ThS. Trương Chí Hải, Phó Chủ tịch thường
trực Công đoàn Trường phát biểu khai mạc
đã nhiệt tình
Hội thao.
tham gia và
góp phần cổ vũ tinh thần thể thao càng thêm
sôi nổi.

HOẠT ĐỘNG KHÁC

LỄ TRAO HỌC BỔNG
HỘI HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO TÂY NAM BỘ
CHO SINH VIÊN TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017

N

hằm tiếp sức cho những sinh viên khu
vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
có thêm động lực vượt lên hoàn cảnh
khó khăn, tiếp tục con đường học vấn, ngày
19/10/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT)
phối hợp cùng Hội Hỗ trợ người nghèo Tây
Nam Bộ tổ chức lễ trao học bổng cho sinh viên
năm học 2016-2017.
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tây Nam Bộ
được thành lập từ tháng 7/2015. Đến tháng
5/2016, Hội đổi tên thành Hội Hỗ trợ người
nghèo Tây Nam Bộ. Hiện nay, Hội hoạt động
trên 13 tỉnh, thành của vùng ĐBSCL với mục
tiêu hỗ trợ cho người nghèo, bệnh nhân nghèo
và trẻ em kém may mắn. Các hoạt động thiết
thực của Hội trong thời gian qua như: hỗ trợ cho
khoảng 500 hộ nghèo xây dựng nhà (khoảng
32 triệu đồng/hộ); phẫu
thuật tim cho khoảng
200 ca (bình quân chi
phí mỗi ca từ 70-80
triệu đồng); khám bệnh,
phát thuốc miễn phí cho
người nghèo; vận động
nhà hảo tâm, mạnh
thường quân cung
cấp nhu yếu phẩm cho
người nghèo, học sinh;
trao 1.000 suất học
bổng cho học sinh, sinh
viên (mỗi suất trị giá 1
triệu đồng), trong đó,
sinh viên Trường ĐHCT
được trao 300 suất.
Phát biểu tại buổi
lễ, PGS.TS. Hà Thanh

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT gửi lời cảm ơn
trân trọng đến Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam
Bộ đã quan tâm và chia sẻ những khó khăn,
cùng chung tay góp sức với Nhà trường chăm
lo cho đời sống sinh viên, hỗ trợ các em thêm
vững bước trên con đường học tập phía trước.
Hiệu trưởng mong muốn các em được nhận học
bổng lần này sẽ sử dụng một cách có hiệu quả,
học tập thật tốt để đền đáp lại công ơn của thầy,
cô, gia đình và các mạnh thường quân đã hỗ
trợ. PGS.TS. Hà Thanh Toàn tin tưởng rằng, Hội
Hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ sẽ ngày càng
gây được tiếng vang, thu hút nhiều sự quan tâm
và đóng góp của các nhà hảo tâm để tiếp sức,
chăm lo cho đời sống người dân ĐBSCL nói
chung và cho sinh viên, những người tiếp bước
xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp hơn.

Trao học bổng cho sinh viên.
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THAM DỰ DIỄN ĐÀN VĂN HÓA THANH NIÊN ĐÔNG NAM Á
NĂM 2016 TẠI MALAYSIA
Đoàn Thanh niên
gồm nhiều lĩnh vực
khác nhau của những
tài năng nghệ thuật trẻ
trong việc thực hiện
mục tiêu: tham gia, tập
hợp và chia sẻ những
nét khác biệt và tương
đồng của cộng đồng
để đạt được một tinh
thần ASEAN thống
nhất bao gồm cả
những bạn bè đến từ
Trung Quốc, Nhật Bản
và Hàn Quốc.

Từ ngày 4 đến ngày 8/10/2016 vừa qua,
chương trình 14th ASEAN and 4th ASEAN+3
Youth Cultural Forum 2016 (AYCF) – Diễn đàn
văn hóa thanh niên Đông Nam Á 2016 đã được
tổ chức tại Đại học Sains Malaysia. Đại diện
đoàn Việt Nam có sự tham gia của 03 trường:
Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia
Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Cần Thơ
(ĐHCT). Với nội dung chương trình cực kỳ
phong phú và hấp dẫn, các đại biểu sinh viên
đến từ Trường ĐHCT đã có những trải nghiệm
vô cùng tuyệt vời trong 05 ngày tại đảo Penang,
Malaysia.
Diễn đàn văn hóa thanh niên Đông Nam Á là
hoạt động thường niên do Mạng lưới các trường
đại học Đông Nam Á (AUN) phối hợp với các
trường thành viên tổ chức. Với chủ đề “Tình yêu
đối với ASEAN thông qua văn hóa và nghệ thuật
nhằm hướng tới một Cộng đồng ASEAN đoàn
kết”, Ban tổ chức mong muốn thúc đẩy, thắt chặt
tình hữu nghị, hợp tác và thông hiểu văn hóa
của các quốc gia. Năm nay, hoạt động này bao
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Đến với diễn đàn
lần này, các đại biểu
sinh viên của Trường ĐHCT có cơ hội giao lưu,
học hỏi và trao đổi với bạn bè khu vực Đông
Nam Á về văn hóa và nghệ thuật thông qua các
hoạt động rất thú vị của chương trình. Với sự
hỗ trợ nhiệt tình của sinh viên nước chủ nhà,
các bạn đã tham gia các hoạt động rất tích cực,
hăng hái, đồng thời phối hợp với sinh viên của
2 trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn
các câu hát, điệu múa đặc trưng của Việt Nam,
cùng thuyết trình, giới thiệu văn hóa đất Việt qua
những hình ảnh, trang phục, đồ thủ công, trò
chơi, nhạc cụ dân tộc… đến bạn bè quốc tế.
Qua chuyến đi lần này, các bạn sinh viên
Trường ĐHCT đã được trải nghiệm và học hỏi
rất nhiều, từ đó hiểu rõ hơn về nét văn hóa độc
đáo của các nước ASEAN và ASEAN+3 (Nhật
Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc), bên cạnh đó cũng
thể hiện sức trẻ đầy nhiệt huyết và góp phần
quảng bá hình ảnh đất nước mình với một niềm
tự hào dân tộc to lớn.
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ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CHO
TÂN SINH VIÊN CÔNG NGHỆ VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 08/10/2016, Khoa Công nghệ Thông
tin và Truyền thông (CNTT&TT) Trường Đại
học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp với các công ty,
doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin
tổ chức Chương trình Định hướng nghề nghiệp
cho tân sinh viên Công nghệ và Công nghệ
thông tin nhằm giúp sinh viên tìm hiểu về nghề
nghiệp trong tương lai, nắm được những tiêu
chí, yêu cầu của các doanh nghiệp, nhà tuyển
dụng để có thể lập kế hoạch học tập và hoạch
định con đường đạt đến mục tiêu nghề nghiệp
một cách tốt nhất.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu
khai mạc chương trình.

tương lai, ngoài việc học tập chăm chỉ
trên giảng đường và trong quá trình tự
học, các em còn phải trang bị cho mình
“kỹ năng mềm” hay “kỹ năng làm việc”,
ngoại ngữ và quan trọng là phải nắm bắt
và cập nhật thông tin ngày càng đa dạng
và phong phú trong lĩnh vực công nghệ.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Đỗ Văn
Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã
dành nhiều lời khen ngợi cho tập thể
lãnh đạo, cán bộ của Khoa CNTT&TT và
biểu dương sự năng nổ, nhiệt tình của
toàn thể sinh viên ngành Công nghệ và
Công nghệ thông tin. Chương trình Định
hướng nghề nghiệp là hoạt động thiết
PGS.TS. Đỗ Văn Xê và PGS.TS. Trần Cao Đệ, Trưởng Khoa CNTT&TT thực dành cho tân sinh viên-những em
trao hoa đến các công ty và doanh nghiệp tham gia chương trình.
còn bỡ ngỡ với môi trường học tập mới.
Phó
Hiệu
trưởng lưu ý chương trình định hướng
ên cạnh đó, chương trình còn tạo cơ hội
cho các em sinh viên khóa mới giao lưu, nghề nghiệp góp phần mở rộng tầm nhìn và định
học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia về hướng cho tân sinh viên, đây là cơ hội tốt dành
lĩnh vực công nghệ đến từ các công ty, doanh cho các em, tuy nhiên, tận dụng nó như thế nào
nghiệp có nhiều năm trong nghề. Tiếp thu còn tùy thuộc vào nhận thức và ý thức của các
những bài học bổ ích từ các anh, chị đi trước, em đối với tương lai nghề nghiệp của mình.

B

các em nhận ra rằng để có thể thành công trong
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HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC LẦN THỨ 7
Khoa Sư phạm
Ngày 15/10/2016, Bộ môn Giáo
dục Tiểu học-Mầm non, Khoa Sư
phạm đã tổ chức Hội thi Nghiệp vụ
sư phạm cho sinh viên Giáo dục tiểu
học với chủ đề “Chắp cánh ước mơ”.
Đây là Hội thi thường niên nhằm giúp
sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học
trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn
luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng
sống. Hội thi mang đến cho sinh viên
những cơ hội để học hỏi, trao đổi kinh
nghiệm học tập, thực tập giảng dạy
cũng như giao lưu văn hóa văn nghệ,
thắt chặt tình đoàn kết giữa các thế
hệ sinh viên của Trường.

T

rong Hội thi năm nay, toàn bộ sinh viên
đã được tham gia thi tài nhiều nội dung
thi như: viết chữ đẹp, thiết kế đồ dùng
dạy học, giới thiệu về ngành, tuyên truyền sách.
Ngoài ra, sinh viên các khóa còn tham gia phần
thi kiến thức nghiệp vụ để thể hiện sự hiểu biết
về ngành nghề và các vấn đề có liên quan đến
công việc giảng dạy sau này như
tìm hiểu chuẩn nghề nghiệp giáo
viên, điều lệ trường tiểu học, luật
giáo dục, các thông tư đánh giá
xếp loại học tập của học sinh và
các văn bản pháp quy ngành... Hội
thi thu hút đông đảo cựu sinh viên
các khóa hiện đang giảng dạy ở các
trường tiểu học của thành phố Cần
Thơ và một số tỉnh lân cận về tham
dự. Hội cựu sinh viên của ngành đã
thành lập một nguồn quỹ nhằm hỗ
trợ cho các hoạt động của sinh viên
đang học tập tại Trường.

viên, Ban tổ chức Hội thi mong muốn ngày
càng có nhiều cơ hội để sinh viên và cán bộ
của ngành học tập, trau đổi chuyên môn với các
trường bạn trong nước và quốc tế. Hội thi năm
nay khép lại trong sự vui mừng, hào hứng lẫn
tiếc nuối của tập thể sinh viên, hứa hẹn năm sau
với nhiều nội dung hấp dẫn và đa dạng hơn.

Trong định hướng phát triển Ông Sangmin Lee, Giám đốc Trung tâm Hàn ngữ trao thưởng cho các tiết mục
chuyên môn nghiệp vụ cho sinh đạt giải đêm chung kết.

22

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HOẠT ĐỘNG KHÁC

NGÀNH CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y
CHÀO ĐÓN TÂN SINH VIÊN, HỌC VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU SINH 2016

N

Bộ môn Chăn nuôi, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

hằm biểu dương thành tích học tập và rèn
luyện trong năm học, ngành Chăn nuôi
và Thú y long trọng tổ chức chương trình
Chào đón Tân sinh viên, Học viên và Nghiên
cứu sinh 2016. Trong năm học mới, ngành
Chăn nuôi đón nhận thêm 04 nghiên cứu sinh
và 97 tân sinh viên; ngành Thú y có 02 nghiên
cứu sinh, 35 học viên và 152 tân sinh viên về
cùng mái Trường Đại học Cần Thơ.
Nhân dịp này các em sinh viên cũng có dịp
tiếp cận với các công ty tìm hiểu về cơ hội nghề
nghiệp, văn hóa và môi trường làm việc,… từ
đó có định hướng đúng đắn hơn trong học tập
và rèn luyện. Anh Nguyễn Văn Truyền, Giám
đốc Điều hành Công ty Cổ phần GreenFeed
Việt Nam, cho biết sinh viên ngành Chăn nuôi
và Thú y đang có một bước tiến tốt về chuyên
môn dựa trên nền tảng của chương trình đào
tạo được đổi mới mà ở đó Nhà trường gắn liền
với công ty trong việc hỗ trợ sinh viên thực tập,
tham quan, nghiên cứu khoa học và rèn luyện kỹ
năng mềm,… Chị Võ Như Thủy, Phòng Nhân sự
Công ty TNHH Cargill Việt Nam, rất vui mừng vì
năm nay có nhiều sinh viên dự tuyển học bổng
tài năng của Cargill và các em được trang bị khá
đồng đều về kiến thức chuyên môn và kiến thức

xã hội nên việc lựa chọn sinh viên xuất sắc để
nhận học bổng được lãnh đạo công ty cân nhắc
thật kỹ. Anh Nguyễn Thanh Phi Long, Giám đốc
Công ty Cổ phần Chăn nuôi Long Bình, nhận
thấy sinh viên trong những năm gần đây chuyển
biến về chất nhưng còn nhiều sinh viên ngại khó
khi đến cơ sở thực tập mặc dù các công ty hỗ
trợ khá nhiều cho các em về chi phí đi lại, ăn ở
và bồi dưỡng. Trong năm qua, ngành Chăn nuôi
và Thú y nhận được sự hỗ trợ khá nhiều của
các doanh nghiệp trong tất cả các lĩnh vực, ước
tính trên 3 tỷ đồng. Đa số sinh viên ngành Chăn
nuôi và Thú y hiện có việc làm sau tốt nghiệp,
mức lương và thu nhập dao động từ 7-14 triệu
đồng.
Sắp tới ngành Chăn nuôi và Thú y tiếp tục
làm tham mưu cho Nhà trường đẩy mạnh ký kết
hợp tác dài hạn với các công ty về các chương
trình và chính sách hỗ trợ sinh viên, trao đổi cán
bộ, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo gắn
liền với thực tiễn sản xuất. Đây cũng là một tín
hiệu đáng mừng cho thầy và trò ngành Chăn
nuôi và Thú y để tiếp tục phấn đấu hơn nữa,
góp phần thực hiện sứ mệnh của ngành trong
công cuộc tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển
nông thôn trong thời đại mới.
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Hoa hoàng trong möa
Quách Minh Vinh, Lớp Chính trị học, Khóa 41

Cần Thơ, những ngày tháng Mười đầy mưa gió.
Bầu trời giăng kín mây đen giống như tấm màn khổng lồ che giấu mặt trời. Thật hiếm lắm,
người ta mới thấy một vài tia nắng lọt thỏm giữa không gian, chiếu xuống mặt đất, rồi lại vội
vàng biến mất như chưa từng tồn tại. Gió thổi mạnh. Những hàng cây bên đường rung cành,
lá ào ạt đổ xuống mặt đường, tựa hồ bản hòa tấu tuyệt diệu của thiên nhiên. Trời đổ mưa. Mưa
lớn nặng hạt, nghe ầm ầm mỗi khi chạm đất, rồi vỡ tan thành muôn ngàn bọt trắng xóa. Mưa
nhỏ dai dẳng như giọt nước mắt của một ai đó khẽ rơi nơi khóe mắt nhuốm nỗi sầu muộn khôn
nguôi. Những ngày này, nước mưa dâng ngập các con đường khiến việc đi lại và học tập gặp
nhiều khó khăn. Song, cũng nhờ mưa mà bầu không khí như được gột rửa, trong lành hơn, dễ
chịu hơn. Một cảm giác nhẹ nhàng bỗng dưng xuất hiện trở lại sau những tháng ngày mải mê
chơi trò trốn tìm.
Trời lại bắt đầu chuyển mưa. Tôi đạp xe về nhà sau những tiết học căng thẳng trên giảng
đường. Dừng xe ở ngã tư, trong khi đợi tín hiệu đèn giao thông bật màu xanh, tôi vô tình nghe
được cuộc trò chuyện giữa hai cô gái:
- Em ơi, bán cho chị cành hoa hồng kia luôn nhé!
Chuyện là, chị ấy đã mua một giỏ hoa hồng của người bán hoa. Người bán hoa là một cô gái
trẻ, khoảng chừng mười sáu tuổi. Thấy cô gái chỉ còn cành hoa hồng cuối cùng nên chị muốn
mua giúp.
- Dạ, cành hoa này em không có bán, chị ơi! Em mang về tặng mẹ.
Bất giác, tôi nhìn khắp xung quanh. Hai bên đường đầy tươi vui với sắc đỏ của hoa hồng và
những chú cún xinh xinh ôm trái tim màu đỏ được bày bán. Có chỗ bày bán với số lượng nhiều,
cắm hoa cầu kỳ, cũng có chỗ chỉ đơn giản là những bông hồng tươi được đặt gọn gàng trong
một chiếc xô nhỏ. Ừ, hôm nay là 20 tháng 10 rồi nhỉ! Không biết tự bao giờ, tôi dường như đã
mất đi ý niệm về thời gian. Tôi trở nên sống vội và nhàm chán. Chuỗi ngày tháng của tôi chỉ đơn
thuần là đến trường, rồi về nhà, là cắm đầu vào những trang sách toàn chữ và chữ. Tôi quên mất
việc lặng nhìn cuộc đời đang trôi, cũng như không thể nhớ được có những gì trên con đường
mà hàng ngày tôi vẫn đến trường.
Rồi bỗng dưng tôi cảm thấy nhớ mẹ...
Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời nhất, nhưng cuộc đời mẹ lại lắm đắng cay và gian truân.
Hạnh phúc của một gia đình thực sự-mẹ tôi không có. Một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn bằng
đồng lương kiếm được từ công việc phụ hồ ở mảnh đất Sài Gòn.
Mẹ tôi thương tôi lắm! Những ngày xưa, mẹ thường ôm tôi vào lòng, vừa xoa đầu tôi vừa ru
tôi ngủ. Mẹ dạy tôi những đạo lý ở đời, bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Mẹ không bao giờ
đánh đòn tôi, nhưng luôn biết cách để tôi nhận ra sai lầm và sửa lỗi. Có đôi lúc, tôi ngây ngô hỏi
mẹ: “Tại sao mẹ không cưới thêm lần nữa?” thì mẹ bảo rằng, mẹ muốn dành mọi thứ tốt đẹp nhất
cho tôi. Bởi, tôi là cuộc sống của mẹ.
Mẹ tôi thương tôi lắm! Mặc dù đi làm xa, công việc nặng nhọc, nhưng thỉnh thoảng mẹ lại
gọi điện hỏi thăm tôi. Mẹ hỏi tôi sức khỏe có tốt không? học hành ra sao?.. Trong tất cả các cuộc
gọi từ mẹ, những câu hỏi ấy luôn được lặp đi lặp lại.
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Nhưng đổi lại, tôi đã làm được gì? Chỉ là những trò phá phách khiến mẹ phải buồn. Chỉ là
những câu trả lời không cảm xúc, kiểu như “Con khỏe”, “Con học tốt”,... rồi lại thôi. Chưa một lần
hỏi thăm sức khỏe của mẹ, công việc của mẹ, càng chưa một lần dám nói ba từ “Con yêu mẹ”.
Có lẽ, bản tính ngại ngùng của một đứa con trai vô tình khiến tôi trở thành một đứa con vô tâm.
Mưa đổ ào qua. Tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đèn giao thông đã bật màu xanh tự
bao giờ. Dòng người đang chạy thật nhanh để tránh mưa. Tôi nhìn thấy cô gái bán hoa đứng nép
dưới một mái che gần đó, đôi tay cầm chặt cành hoa hồng đỏ thắm với những giọt mưa đọng lại
long lanh như giọt sương. Ánh mắt tràn đầy niềm vui sướng và tình yêu thương.
Đôi khi, chúng ta vẫn thường hay rong ruổi trên những nẻo đường xa tít để tìm kiếm ý nghĩa
đích thực của hai từ “yêu thương”, mà quên mất rằng yêu thương vẫn hiện hữu quanh ta, tồn tại
trong những điều bình dị nhất. Tôi cứ tưởng tượng đến giây phút cô gái bán hoa tặng cành hoa
hồng cho người mẹ đáng kính của mình-sẽ đẹp lắm! Đơn giản vì cành hoa ấy là kết tinh từ lòng
hiếu thảo và yêu thương, được trao và nhận từ hai con người đặc biệt, trong một dịp đặc biệt.
Tôi đạp xe thật nhanh. Trong cơn mưa ấy, tôi khẽ rơi nước mắt. Nhưng chắc hẳn mọi người
không thấy đâu, vì nó đã hòa chung với mưa rồi.
Về đến nhà, cả thân mình ướt sũng. Tôi tháo chiếc ba lô xuống, nhấc điện thoại lên và gọi cho
mẹ. Vẫn là tiếng nói quen thuộc phía đầu dây bên kia, nhưng ở đầu dây bên đây, là những câu
nói khác-tình cảm mà bấy lâu nay tôi chưa một lần dám thổ lộ.
Tôi hiểu, mẹ tôi đã rất hạnh phúc. Dù là hoa hồng trong mưa hay cuộc gọi có vị mặn của
nước mắt, thì đó đều là biểu hiện của tình yêu thương-thật bình dị mà cao quý biết bao! Và tôi tin
chắc rằng, mỗi ngày trôi qua sẽ là mỗi ngày hạnh phúc nếu tôi mạnh dạn dành tặng yêu thương
đến những người tôi hằng thương yêu.

Ảnh minh họa.
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Nuï cöôøi nghò löïc
Lê Võ Yến Nhi, Lớp Văn học 2, Khóa 40

N

gười ta cười khi vui và vẫn có nhiều người cười khi buồn, đáng quý nhất
có lẽ là cười để có niềm tin mà bước tiếp những chặng đường đầy chông
gai phía trước. Là sinh viên lớp Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp thuộc
Khoa Công nghệ, Sơn Phương Hồng đại diện cho một trái tim đơn thuần mà từng
nhịp đập của nó là một hành trình ngược dòng, ngược dòng cho sự cống hiến.
“Bất kể làm việc gì cũng cần làm đến nơi và có tâm. Vì mọi người vui… mình
cũng vui”, chàng sinh viên Sơn Phương Hồng chia sẻ. Có lẽ với những ai từng tiếp
xúc với Hồng hầu hết đều quý mến tính thật thà và hết mình của anh. Nhất là nụ
cười đặc biệt! Nhưng ít ai có thể ngờ rằng, chàng trai tuổi 20 này đã từng trải qua
19 công việc khác nhau để mưu sinh. Cũng vì thế, Hồng không bao giờ ngại khó
mà còn hăng hái tham gia các phong trào và cháy với lòng nhiệt huyết chân thành
nhất. Dưới mái Trường Đại học Cần Thơ thân yêu, chàng sinh viên năm ba đã
đảm nhiệm cùng lúc rất nhiều công việc mà khi kết thúc chúng thì giấc ngủ của
Hồng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
Từ vùng quê nghèo của tỉnh
Trà Vinh, Hồng ra đi để tìm cơ
hội thay đổi cuộc sống của chính
mình. Khi đứng trước ngã rẽ
của cuộc đời, Hồng đã từng nghĩ
mình không thể bước chân vào
giảng đường được, cuộc sống
đã buộc anh phải lựa chọn. Gia
đình Hồng thuộc diện hộ nghèo,
cha mẹ đi làm thuê quanh năm
nhưng cũng không đủ trang trải
cuộc sống và lo cho ba đứa em
nhỏ đang tuổi ăn tuổi học. Nhưng
rồi bằng sự kiên cường của một
chàng trai, một đứa con cả trong
gia đình và hơn hết là khát khao
được học giúp Hồng quyết chí
theo đuổi đam mê.
Bằng tất cả sự cố gắng và nỗ
lực, năm 2014, Hồng thi đậu
ngành Xây dựng Dân dụng và Sơn Phương Hồng sinh viên lớp Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp
Công nghiệp tại Trường Đại học thuộc Khoa Công nghệ (trái).
Cần Thơ. Không chỉ thực hiện
được ước mơ của mình, chính Hồng đã tạo nhiều nguồn cảm hứng mới cho các
bạn và các em bằng chính sự nhiệt tình và nghị lực phi thường của anh.
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Ngoài việc học tập tại trường, Hồng còn tham gia các hoạt động Đoàn – Hội và
giữ các chức vụ như Phó Bí thư Chi đoàn Xây dựng Dân dụng và công nghiệp A5
nhiệm kỳ 2014-2015, Ủy viên BCH Chi đoàn Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
A5 nhiệm kỳ 2015-2016, Chi hội trưởng Chi hội sinh viên Châu Thành nhiệm
kỳ 2015-2016. Qua 02 năm học, Hồng nhận được giấy khen từ Đoàn Khoa Công
nghệ về hoàn thành nhiệm vụ, giấy khen từ Ủy ban nhân dân Huyện Châu Thành
vì đạt thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2016.
Hồng yêu các hoạt động tình nguyện và sắp xếp logic chuỗi thời gian của mình.
Theo Hồng, các hoạt động tình nguyện đã “Rèn luyện những kỹ năng cần thiết
mà việc học không có”. Với Hồng sự cống hiến là sự cho đi và nhận lại không
tính toán. Từ khi còn học dưới mái trường phổ thông, Hồng đã hoạt động sôi nổi
các phong trào và nhận được học bổng “Ngôi nhà tình bạn”. Học xây dựng để xây
nên những ngôi nhà khác và hiện tại Hồng đang là nhà trưởng dãy C5 của Ký túc
xá A. Tại đây, Hồng đã quản lí và phát động nhiều trò chơi giúp cho mọi người
thêm gắn bó, giúp “Ký túc xá trở thành một ngôi nhà chung thật sự” chứ không
chỉ là nơi để ở.
Ước mơ của Phương Hồng đơn giản là “Có một công việc ổn định tại công ty
xây dựng nào đó và có thể lo cho gia đình ở quê”. Một ngày của Hồng kết thúc
vào lúc 22h30 hoặc có khi muộn hơn, anh tự trang trải chi phí cho việc học bằng
công việc làm thêm khá vất vả tại quán ăn. Có thể nói, xen kẽ thời gian vụng là lúc
Hồng nghỉ ngơi. Vì vậy, sự vui vẻ và nghị lực của anh như “chất xúc tác” điểm tô
cho cuộc sống thêm một loài hoa đẹp, loài hoa biết cười trước đầy rẫy khó khăn.

“Trà Vinh tình đất tình người” 2016:
NỐI ÂN TÌNH LAN TỎA KHÔNG GIAN

“

Lê Võ Yến Nhi, Lớp Văn học 2, Khóa 40

Trà Vinh tình đất tình người” là chương trình Hội diễn văn nghệ phối hợp trao học bổng do Liên
chi hội sinh viên Trà Vinh thuộc Hội sinh viên Trường Đại học Cần Thơ tổ chức. Tiếp nối truyền
thống mười năm chuyên chở tình người của những người con đất Trà. Lần thứ XI này, chương
trình lại một lần nữa vinh dự được nối kết ân tình, đem ân tình lan tỏa khắp không gian.
Ngày 15/10/2016 vừa qua, chương trình “Trà Vinh tình đất tình người” đã được tổ chức thành
công tại sân khấu Đoàn thanh niên-Hội sinh viên, Trường Đại học Cần Thơ. Chương trình được
sắp xếp và dàn dựng kỹ lưỡng về cả nội dung lẫn hình thức.
Chương trình có sự tham gia của 08 Chi hội thuộc Liên chi Trà Vinh (08 đội), các đội thi đã nối
nhịp cảm xúc của chương trình bằng nhiều tiết mục hấp dẫn và hoành tráng. Mỗi đội thi mang màu
sắc riêng, đa dạng về thể loại như ca, múa, kịch và cả nhạc kịch. Hội diễn đã góp phần giới thiệu
những nét đẹp của quê hương Trà Vinh, những nét đẹp tâm hồn thuần túy của người dân-sự chân
chất thật thà, những câu hát điệu múa đặc sắc chỉ có ở Trà Vinh... Chương trình thật sự mang một
dấu ấn mới-dấu ấn về sự sáng tạo và “cái tâm” vì nghệ thuật.
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Bằng cả trái tim và
lòng nhiệt huyết của
tuổi trẻ, các bạn sinh
viên đã cháy hết mình
trên sân khấu, cống
hiến cho đêm thi những
tiết mục hay nhất. Đêm
thi đã đem đến nhiều nụ
cười và lấy đi cả những
giọt nước mắt của khán
giả. Cười vì những cách
làm việc đậm chất sinh
viên và bất ngờ hơn
cả là hầu hết đạo cụ
chỉnh chu mà các bạn
sử dụng đều do chính
tay các bạn tự làm lấy.
Tiết mục “Việt Nam gấm hoa” của chi hội Châu Thành và Trà Cú.
Khóc, vì sự chân thành
của các bạn với nghệ thuật-những cú ngã do sân khấu trơn vì trời mưa và hơn hết là ân tình của
những người con Trà Vinh với nhau.
Chương trình kết thúc trong niềm vui hân hoan của các đội thi, giải Nhất thuộc về Chi hội sinh
viên Càng Long-Duyên Hải, giải Nhì thuộc về đội Cầu Ngang-Tiểu Cần. Và đồng giải Ba là hai đội
Châu Thành-Trà Cú, đội Cầu Kèthành phố Trà Vinh.
Như một sự đáp lại nghĩa nặng
tình sâu với mảnh đất quê hương,
ngày ngày nhiều bạn sinh viên Trà
Vinh đều hết mình ra sức học tập
và rèn luyện. Để tiếp thêm động
lực cho các sinh viên có thành tích
cao và có hoàn cảnh khó khăn, Hội
khuyến học tỉnh Trà Vinh gởi đến
182 bạn mỗi suất học bổng trị giá
1.000.000 đồng.
Những xuất học bổng đã được
phát đến các bạn sinh viên là niềm
tin trao tay để các bạn vững bước
học tập và là động lực to lớn cho
hành trình bước tiếp tương lai. Một
tương lai tươi sáng góp phần gìn
giữ và phát triển quê hương, đặc
biệt là nối dài ân tình giữa những
Nhạc kịch Trọng Thủy- Mị Châu, tiết mục dư thi của chi hội sinh viên Càng
người con Trà Vinh với nhau…
Long và Duyên Hải.
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