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Hội Cựu Sinh viên Đại học Cần Thơ
hân hạnh tài trợ Bản tin này

Lôøi noùi ñaàu
Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) là từng bước xây
dựng nhà trường trở thành trường đại học xuất sắc và trọng điểm của quốc gia, những năm qua,
Trường ĐHCT đã có nhiều cố gắng trong mọi hoạt động và gặt hái nhiều thành công trong mọi mặt
công tác. Hướng đến năm 2013 và những năm tiếp theo, Trường ĐHCT sẽ phát huy thành công và
tiếp tục đổi mới để phát triển nhanh và bền vững.
Trong những năm gần đây, hoạt động của nhà trường ngày càng năng động, đa dạng, đã và đang
được quảng bá rộng rãi trong và ngoài nước thông qua trang tin điện tử (website). Hình ảnh
Trường ĐHCT ngày càng được mở rộng, góp phần tích cực trong sự phát triển của Trường. Từ năm
2013, Trường ĐHCT sẽ tiếp tục quảng bá nhanh hoạt động của nhà trường đến Thầy/Cô, sinh viên,
học viên cao học, nghiên cứu sinh, cựu sinh viên và cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài Trường
thông qua “Bản tin Đại học Cần Thơ” nhằm tiếp tục tạo cầu nối thông tin và qua đó xây dựng mối
quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ… giữa trường với các
địa phương và các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
“Bản tin Đại học Cần Thơ” là bản tin hàng tháng sẽ đăng tải nhiều thông tin về các hoạt động tiêu
điểm của Trường và các thông tin về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác trong và
ngoài nước, hình ảnh hoạt động của Trường cũng như những bài viết bình luận về các chủ đề có
liên quan đến hoạt động của nhà trường, về kinh tế - xã hội và các chủ đề xã hội quan tâm. Bản tin
Đại học Cần Thơ sẽ được gởi đến bạn đọc bản in màu bằng thư, bản điện tử qua e-mail và được
đăng tải trên website (http://sj.ctu.edu.vn/) vào tuần đầu mỗi tháng.
Ban Biên tập (BBT) Bản tin Đại học Cần Thơ mong nhận được nhiều bài viết từ các đơn vị trong và
ngoài Trường về các hoạt động có liên quan của Trường và các bài bình luận nhằm chuyển tải đến
bạn đọc những thông tin hữu ích. Nhân dịp số đầu tiên được xuất bản, trước thềm năm mới, BBT
Bản tin xin trân trọng gởi lời chúc năm mới “An Khang và Thịnh Vượng” đến tất cả Thầy/Cô, cán
bộ viên chức, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và bạn bè gần xa của Trường.
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hân dịp năm mới 2013 và Tết cổ truyền Quý Tỵ, thay mặt lãnh đạo Trường Đại học
Cần Thơ, tôi thân ái gửi đến quý thầy cô giáo – cán bộ viên chức đương nhiệm, đã nghỉ
hưu, bạn bè đồng nghiệp, các cựu sinh viên cùng toàn thể sinh viên, học viên cao học
và nghiên cứu sinh đang theo học tại Trường lời thăm hỏi và chúc mừng đầu xuân tốt đẹp nhất.
Năm 2012, một năm với nhiều thách thức, khó khăn với bộn bề nhiệm vụ nhưng cũng là năm
Trường Đại học Cần Thơ đạt được những thành tựu đáng khích lệ và tự hào trên mọi lĩnh vực
hoạt động, đánh dấu sự tiến bộ vượt bậc của Trường trên con đường phát triển để trở thành một
trường chất lượng cao và đẳng cấp quốc tế. Công tác đào tạo vẫn là nhiệm vụ trọng tâm với mục
tiêu nâng cao chất lượng dạy và học, thông qua việc đổi mới chương trình, nội dung, phương
pháp giảng dạy; Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế có nhiều khởi sắc, nhiều đề
tài hợp tác quốc tế, đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường đã được hoàn thành, nghiệm thu
với kết quả tốt; Cơ sở vật chất của Trường tiếp tục được cải thiện; Các phong trào hoạt động
trong Trường được quan tâm; Chất lượng quản lý và phục vụ cũng luôn được chú trọng nâng
cao. Đặc biệt trong năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bổ nhiệm Hiệu trưởng và Ban giám
hiệu nhiệm kỳ mới của Trường, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Trường được bổ sung, hoàn thiện
và đã bắt đầu hoạt động có hiệu quả.
Những thành tựu nêu trên có sự đóng góp trí tuệ, niềm đam mê, sáng tạo, công sức và nỗ lực
không ngừng của mỗi tập thể, cá nhân trong Trường. Với những thành tích trên, chúng ta rất đỗi
hãnh diện, tự hào về ngôi trường thân yêu và đây cũng là động lực to lớn để cán bộ viên chức và
sinh viên Trường tiếp tục vững bước trên con đường phát triển. Thay mặt lãnh đạo Nhà trường,
tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những đóng góp và nỗ lực vượt bậc đó.
Nhân dịp xuân về, tôi thân ái gởi đến toàn thể quý thầy cô giáo - cán bộ viên chức đương nhiệm
và đã nghỉ hưu, bạn bè đồng nghiệp, các cựu sinh viên cùng gia đình lời chúc sức khoẻ - hạnh
phúc - an khang - thịnh vượng. Kính chúc mọi người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và gặt hái
được nhiều thành công trong năm mới này; chúc các nghiên cứu sinh, học viên cao học và các
em sinh viên đạt nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện.
Tôi cũng muốn gởi những lời chúc đặc biệt đến với quý thầy cô, cán bộ viên chức của Trường
đang học tập và làm việc ở nước ngoài. Chúng tôi luôn quan tâm đến các bạn, những người vì
sự nghiệp phát triển Nhà trường, phát triển đất nước phải vất vả học tập và làm việc ở nước
ngoài. Mong rằng các bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ, đem kiến thức mới, kinh nghiệm đã học
tập và tích lũy được của mình để trở về Trường tiếp tục cùng nhau xây dựng Trường Đại học
Cần Thơ của chúng ta ngày càng lớn mạnh.
Cũng nhân dịp này, xin được gửi đến lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan trung ương
và địa phương, các doanh nghiệp, các công ty, các ngân hàng, bạn bè đồng nghiệp trong và
ngoài nước đã có sự giúp đỡ, cộng tác với Nhà trường, lời chúc sức khoẻ và cảm ơn chân thành
vì những giúp đỡ quý báu đó. Trường rất mong tiếp tục nhận được sự động viên và quan tâm,
giúp đỡ nhiều hơn nữa.
Trong không khí vui tươi, phấn khởi của mùa xuân mới, với khí thế và niềm tin mới, tôi kêu gọi
và hy vọng quý thầy cô giáo, cán bộ viên chức, học viên, sinh viên toàn Trường đồng tâm hợp
lực, đoàn kết phấn đấu đạt nhiều thành công mới góp phần xây dựng Trường Đại học Cần Thơ
trở thành cơ sở đào tạo chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín, xứng đáng với
niềm tin yêu và kỳ vọng của nhân dân đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.
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Leã Beá giaûng lôùp Cao caáp lyù luaän chính trò - haønh chính taäp trung
khoùa XXII nieân khoùa 2011-2012 taïi Tröôøng ÑHCT

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 08/01/2013, Lễ Bế giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị - hành chính tập trung khóa XXII niên
khóa 2011-2012 tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) của Học viện Chính trị - Hành chính Quốc
gia Hồ Chí Minh Khu vực IV (Học viện CT-HC QGHCM KV IV) đã diễn ra tại Hội trường II.
ự lễ và chúc mừng các đảng viên - học đạt trung bình khá (3,51%). Thành ủy Thành phố
viên tốt nghiệp phía Học viện CT - HC Cần Thơ (TPCT) và Học viện CT-HC QGHCM
QGHCM KV IV có TS. Nguyễn Quốc KV IV đã trao tặng giấy khen cho các học viên
Dũng (Giám đốc), TS. Nguyễn Thành Hưng đạt thành tích cao nhất khóa học về kết quả học
(Phó Giám đốc) và cán bộ - giảng viên của Học tập và rèn luyện và tặng giấy khen cho Ban Cán
viện; phía Trường ĐHCT có PGS.TS Trần Thị sự lớp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thanh Hiền (Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng) Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Thành
và PGS.TS Đỗ Văn Xê (Phó Hiệu trưởng).
ủy TPCT, đồng chí Bùi Hữu Nhơn (Ủy viên

D

Nội dung khóa học giúp các học viên và giảng
viên - cán bộ quản lý của Trường ĐHCT được
trang bị kiến thức chuyên sâu về lý luận chính
trị và quản lý, tiếp thu có hệ thống về chủ nghĩa
Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối
chủ trương của Đảng và pháp luật của nhà nước.
Các kiến thức được trang bị có hệ thống, toàn
diện ở bậc cao cấp giúp các cán bộ - giảng viên
của Trường có thể vận dụng vào thực tế nhiệm
vụ công tác xây dựng Đảng và quản lý tại đơn
vị mình.
Từ kinh nghiệm phong phú trong thực tiễn công
tác và sự nỗ lực rất lớn nên các học viên đã hoàn
thành tốt nhiệm vụ học tập với kết quả đáng
khích lệ. Trong số 57 học viên được trao bằng
tốt nghiệp, có 2 học viên đạt loại giỏi (3,51%),
53 học viên đạt loại khá (92,9%) và 2 học viên

Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy) đã
nồng nhiệt chúc mừng các đồng chí đảng viên
vừa tốt nghiệp lớp Cao cấp lý luận chính trị hành chính. Đồng chí Bùi Hữu Nhơn cũng động
viên các đồng chí đảng viên, cán bộ - giảng viên
Trường ĐHCT phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm
vụ công tác, không ngừng nâng cao năng lực
tri thức, phát huy hết khả năng và kiến thức lý
luận chính trị và quản lý vào hoạt động thực tiễn,
giúp định hướng đúng đắn tư tưởng về chính trị
và giáo dục truyền thống đạo đức cho thế hệ trẻ
song song với việc đào tạo kiến thức chuyên
môn. Đồng chí cũng đánh giá cao nỗ lực phối
hợp liên kết giữa Học viện CT-HC QGHCM KV
IV và Trường ĐHCT nhằm bồi dưỡng kiến thức
cao cấp lý luận chính trị - hành chính cho đội
ngũ cán bộ vùng đồng bằng sông Cửu Long.
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Ảnh minh họa
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ết quả công bố của Hội đồng chức danh
Giáo sư Nhà nước năm 2012 cho thấy
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) có 2
nhà giáo đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS)
và 9 nhà giáo đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư
(PGS). Tính đến thời điểm này, nguồn lực cán
bộ Trường ĐHCT có tất cả 5 GS và 68 PGS; đây
là đội ngũ tiên phong trong các hoạt động đào
tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công
nghệ của Trường.
Trong điều kiện phát triển nhà
trường, Trường ĐHCT luôn tạo
điều kiện thuận lợi cho cán bộ,
giảng viên của Trường học tập
nâng cao trình độ, phát triển
chuyên môn nghiệp vụ theo
nguyện vọng và mục tiêu phấn
đấu của từng cá nhân. Đồng
thời, việc nâng cao chất lượng
đội ngũ cán bộ sẽ góp phần
quan trọng nâng cao chất lượng
đào tạo, nghiên cứu khoa học
và chuyển giao công nghệ của
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Trường, đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng
cao của xã hội.
Nhà trường đã và đang tạo những điều kiện
thuận lợi cùng với các chính sách động viên và
khuyến khích để đội ngũ cán bộ Trường ĐHCT
luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, không ngừng
học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nhằm
thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và góp phần
xây dựng và phát triển nhà trường.

TIN NỔI BẬT

LEÃ KHAI GIAÛNG NAÊM HOÏC ÑAÀU TIEÂN CUÛA
TRÖÔØNG THPT THÖÏC HAØNH SÖ PHAÏM - TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC CAÀN THÔ
Sau khoảng thời gian khá dài
chuẩn bị các điều kiện cơ sở
vật chất, nhân sự, Trường
Trung học phổ thông Thực
hành Sư phạm (THPT THSP)
trực thuộc Trường Đại học Cần
Thơ (ĐHCT) được thành lập
theo quyết định số 2496/QĐUBND ngày 12/10/2011 của
Ủy ban Nhân dân Thành phố
Cần Thơ. Trường tọa lạc trong
khuôn viên Trường ĐHCT, Khu
II - Đường 3/2 – Phường Xuân
Khánh – Quận Ninh Kiều –
Thành phố Cần Thơ (TPCT).

N

gày 05/9/2012 Trường chính thức khai
giảng năm học mới, niên khóa đầu tiên
2012-2013. Học sinh các tỉnh, thành
đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đều có cơ
hội được dự thi tuyển sinh vào Trường. Năm
học 2012- 2013, Trường đã tuyển được 126 học
sinh khối 10 với 4 lớp. Trường lấy chất lượng
là mục tiêu nên sĩ số học sinh ở mỗi lớp không
quá 35 học sinh để thuận lợi cho giáo viên có
điều kiện quan tâm học sinh tốt nhất, là điều kiện
quan trọng để việc vận dụng phương pháp dạy
học hiện đại vào cấp THPT và khai thác triệt để
phương tiện công nghệ thông tin phục vụ dạy và
học. Trong kỳ tuyển sinh khóa đầu tiên Trường
có thí sinh đỗ thủ khoa với số điểm là 48,5 của
03 môn thi.
Trường được sự hỗ trợ kinh phí xây dựng và
khai thác cơ sở vật chất hiện có của Trường
Đại học Cần Thơ nên điều kiện của Trường tốt;
Trường có hệ thống máy vi tính nối mạng, máy
chiếu, bảng thông minh... được trang bị đến từng
lớp học. Bên cạnh đó, học sinh của Trường cũng

Trường THPT Thực hành Sư phạm
được tạo điều kiện sử dụng thiết bị thí nghiệm
thực hành đầy đủ và hiện đại của Khoa Sư phạm
của Trường ĐHCT; khai thác hệ thống sách
tham khảo tại Trung tâm Học liệu của Trường
ĐHCT-một trong số những trung tâm học liệu
hiện đại của Việt Nam hiện tại. Ngoài ra, hàng
năm học sinh được tổ chức tham quan thực tế
ngoài trường, là dịp tốt để các em có điều kiện
gắn những kiến thức sách vở với học tập từ thực
tế bên ngoài.
Trường THPT THSP có đội ngũ giáo viên được
Trường ĐHCT tuyển chọn từ những giáo viên
nhiều kinh nghiệm, tâm huyết đến từ các tỉnh,
thành ĐBSCL; 100% giáo viên đang giảng dạy
có trình độ thạc sĩ và các giảng viên uy tín và
kinh nghiệm của Khoa Sư phạm giảng dạy. Sứ
mệnh phấn đấu của Trường là trở thành trường
THPT kiểu mẫu, chất lượng cao tại TPCT và
vùng ĐBSCL; thầy và trò Trường THPT THSP,
Trường ĐHCT sẽ phấn đấu nhiều hơn nữa để
góp phần đào tạo thế hệ trẻ giỏi góp phần cho sự
nghiệp “trồng người” của nhà trường.
BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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TRÖÔØNG ÑHCT TRAO BAÈNG TIEÁN SÓ VAØ THAÏC SÓ ÑÔÏT 2 NAÊM 2012
CHO 3 NGHIEÂN CÖÙU SINH, 374 HOÏC VIEÂN CAO HOÏC
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 27/10/2012, Trường Đại học Cần Thơ
(ĐHCT) đã tổ chức Lễ Trao bằng Tiến sĩ và
Thạc sĩ đợt 2 năm 2012. Trong đợt này, Trường
đã ra Quyết định công nhận tốt nghiệp cho 3
nghiên cứu sinh (NCS) và 374 thạc sĩ; xếp loại
xuất sắc là 145 học viên, 178 học viên đạt loại
giỏi và 50 học viên tốt nghiệp loại khá. Trước
đó, tháng 4 năm 2012, Trường đã tổ chức trao
bằng tốt nghiệp đợt 1 cho 2 tiến sĩ và 574 thạc
sĩ. Tính đến nay, số lượng NCS và học viên cao
học của Trường đã tốt nghiệp là 30 tiến sĩ và
3.104 thạc sĩ.
ăm 1982, Trường ĐHCT được Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GD&ĐT) giao nhiệm
vụ đào tạo bậc tiến sĩ với 2 chuyên
ngành gồm Vi sinh vật học và Nông hóa - Thổ
nhưỡng. Năm 1993, công tác đào tạo bậc thạc sĩ
của Trường mới được triển khai khóa đầu tiên
và được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo 4 chuyên
ngành: Nông học, Chăn nuôi, Thú y và Sinh thái
học. Qua quá trình phát triển, đến nay Trường
đã được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ đào tạo 9
chuyên ngành tiến sĩ và 36 chuyên ngành thạc
sĩ, tổng số học viên trường đã thu nhận đào tạo
là 173 NCS và 6.285 học viên cao học. Hiện tại,
Trường ĐHCT đang đào tạo 2.465 học viên sau
đại học, trong đó có 124 NCS và 2.341 học viên
cao học.

N

Trong chiến lược phát triển nhà trường, Trường
ĐHCT sẽ đẩy mạnh nâng cao chất lượng và
mở rộng đào tạo sau đại học, xúc tiến xây dựng
chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế.
Nhằm phục vụ nhu cầu nâng cao trình độ của đội
ngũ lao động vùng đồng bằng sông Cửu Long,
nhà trường đang xin phép Bộ GD&ĐT mở thêm
các ngành đào tạo sau đại học có đủ nguồn lực
đào tạo để đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ của
vùng. Trường cũng thực hiện liên kết đào tạo sau
đại học với các trường đại học trong nước như
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Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Kiến trúc Hà
Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Bách
khoa TP. Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện thuận
lợi cho đội ngũ lao động của vùng học tập nâng
cao trình độ.
Đồng thời, Trường ĐHCT cũng đẩy mạnh hợp
tác với các viện, trường đại học tiên tiến trên
thế giới để xây dựng chương trình hợp tác đào
tạo thạc sĩ quốc tế. Trường đã thực hiện đào tạo
học viên cao học trong các dự án như chương
trình MHO (Hà Lan), VLIR (Bỉ), CAULES
(Đan Mạch), MEKARN (Thụy Điển). Hiện tại,
Trường ĐHCT đang hợp tác với các trường đại
học Bỉ và các trường đại học Việt Nam trong
chương trình VLIR-CTU Network để phát triển
các chương trình nghiên cứu sinh và đào tạo
thạc sĩ quốc tế trong các lĩnh vực thủy sản và
công nghệ thực phẩm. Những hoạt động này
nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo
của Trường ĐHCT ngang tầm các viện trường
trong khu vực và quốc tế.
Hằng năm, Trường ĐHCT tổ chức tuyển sinh
trình độ sau đại học trong 2 đợt gồm đợt 1 vào
tháng 2 và đợt 2 vào tháng 8. Riêng kỳ tuyển
sinh sau đại học đợt 1 năm 2013 sẽ được tiến
hành vào đầu tháng 3/2013.

ĐàO TẠO

NHỮNG NGHIÊN CỨu sINH Đầu TIÊN NGàNH
NuÔI TrỒNG THỦY sẢN CỦA TrườNG ĐẠI HỌC CầN THƠ
BẢO vỆ THàNH CÔNG luẬN áN TIếN sĨ NĂM 2012
Khoa Thủy sản

S

au 6 năm từ khi Trường Đại học Cần Thơ bắt đầu đào
tạo Nghiên cứu sinh ngành Nuôi trồng Thủy sản vào năm
2006, trong năm 2012, đã có 7 Nghiên cứu sinh (NCS)
đầu tiên bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ cấp trường và 2
NCS bảo vệ thành công luận án cấp cơ sở. Hai nghiên cứu sinh
bảo vệ thành công luận án cấp Trường đầu tiên là Đoàn Xuân
Diệp và Nguyễn Thanh Long.
NCS Đoàn Xuân Diệp bảo vệ luận án sớm nhất vào ngày
18/3/2012 với công trình “Ảnh hưởng của độ mặn và oxy hòa
tan lên thay đổi sinh lý và sinh trưởng tôm sú”. Luận án đã thực
hiện thành công các nội dung nghiên cứu như (i) Đánh giá được
ảnh hưởng của độ mặn khác nhau lên khả năng điều hòa áp suất
thẩm thấu, lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và một số yếu tố sinh lý
của tôm sú (Penaeus monodon); (ii) Đánh giá sự ảnh hưởng
của hàm lượng oxy hòa tan lên sinh trưởng, tỷ lệ sống và một
số yếu tố sinh lý của tôm sú. Từ đó đề xuất các giải pháp ứng
dụng vào thực tế.
NCS Nguyễn Thanh Long bảo vệ luận án và ngày 9/6/2012
với công trình “Nghiên cứu các giải pháp quản lý hoạt động
nuôi trồng và khai thác thủy sản ven biển tỉnh Sóc Trăng”.
Luận án đã đi sâu nghiên cứu các vấn đề (i) Phân tích cơ
chế tổ chức và chính sách quản lý ngành thủy sản Việt Nam
và tỉnh Sóc Trăng; (ii) Điều tra đánh giá hiện trạng các họat
động nuôi trồng thủy sản và khai thác thủy sản; (iii) Điều tra
và phân tích hiện trạng các hoạt động dịch vụ liên quan đến
hoạt động thủy sản ven biển; (iv) Kiểm nghiệm các mô hình
nuôi trồng và khai thác thủy sản; (v) Đề xuất các giải pháp
quản lý và phát triển bền vững các hoạt động nuôi trồng và
khai thác ven biển ở tỉnh Sóc Trăng.
Các luận án trên đã được in thành sách nhằm phổ biến rộng
rãi các kết quả nghiên cứu để tham khảo cho các nghiên cứu
tiếp theo cũng như ứng dụng vào thực tế sản xuất. Bạn đọc
có thể liên hệ:
Tiến sĩ Đoàn Xuân Diệp, email: dxdiep@yahoo.com và
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, email: ntlong@ctu.edu.vn
BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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MÔÛ ROÄNG LIEÂN KEÁT, ÑA DAÏNG LOAÏI HÌNH ÑAØO TAÏO

KHOÂNG CHÍNH QUY ÑAÙP ÖÙNG NHU CAÀU HOÏC TAÄP CUÛA XAÕ HOÄI
Trung tâm Liên kết Đào tạo
tạo bổ sung cho nguồn nhân lực trong thời kỳ
hội nhập.

H

ọc tập là nhu cầu của con người, đặc biệt
là khi xã hội ngày càng phát triển, khi
điều kiện sống của con người được nâng
cao và phương tiện phục vụ học tập ngày càng
thuận lợi hơn. Học tập góp phần nâng cao dân trí,
nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo sự ổn định
và phát triển cho xã hội. Nhận thức được nhu
cầu học tập đa dạng của toàn xã hội, Trường Đại
học Cần Thơ (ĐHCT) với vai trò là một trong
những trường trọng điểm của cả nước, đã triển
khai mở rộng các chương trình liên kết và đa
dạng hóa loại hình đào tạo theo phương thức vừa
làm vừa học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày
càng cao của nhân dân trong khu vực đồng bằng
sông Cửu long (ĐBSCL) cũng như cả nước.
Tiến hành trong giai đoạn mà dư luận xã hội còn
nhiều băn khoăn về chất lượng đào tạo và giá trị
văn bằng của loại hình đào tạo không chính quy
là một thử thách. Tuy nhiên, ĐHCT đã xác định
mục tiêu đào tạo là bảo đảm chất lượng sao cho
người học tiếp thu được kiến thức và áp dụng
được hiệu quả vào cuộc sống và công tác, đáp
ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ.
Trước yêu cầu trên, Trung tâm Liên kết Đào tạo
(TT.LKĐT) đã được thành lập với nhiều chức
năng hơn, đặc biệt làm nhiệm vụ đầu mối nghiên
cứu, phát triển và quản lý các loại hình đào tạo
ngoài trường, đáp ứng nhu cầu học tập ngày
càng cao của cộng đồng và yêu cầu cấp thiết đào
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Trung tâm TT.LKĐT đã tiến hành triển khai
đưa các ngành nghề đào tạo, các lớp học về địa
phương sao cho gần với người học hơn và tạo
điều kiện tốt nhất cho người học có thể vừa làm
việc vừa học tập nâng cao trình độ, cập nhật kiến
thức, đáp ứng yêu cầu phát triển của cá nhân,
đơn vị công tác và sự phát triển của xã hội. Các
chương trình đào tạo được thiết kế và tổ chức
đào tạo phù hợp với từng đối tượng người học
cùng với đội ngũ cán bộ giảng dạy đạt chuẩn,
nhiều kinh nghiệm, kiến thức cập nhật, phương
pháp giảng dạy tiên tiến nên đã tạo được niềm
tin nơi người học cũng như cộng đồng.
TT.LKĐT đã và đang liên kết đào tạo với hơn
25 đơn vị trong khu vực ĐBSCL và TP.Hồ Chí
Minh, bao gồm các trường đại học, cao đẳng,
trung học chuyên nghiệp và trung tâm giáo dục
thường xuyên, thông qua các hình thức tuyển
sinh, đào tạo đa dạng, phù hợp cho từng đối
tượng cụ thể, bao gồm (1) Bậc đại học cho đối
tượng có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông
hoặc tương đương; (2) Liên thông (từ cao đẳng
lên đại học) cho đối tượng đã tốt nghiệp cao
đẳng; (3) Bằng đại học thứ 2 cho đối tượng đã
tốt nghiệp đại học có nhu cầu bổ sung, chuyển
đổi văn bằng.
Đối với hệ Đào tạo từ xa, Trung tâm thường
xuyên tư vấn, phát hành và xét tuyển hồ sơ cả
năm các ngành Kinh tế kế toán, Tài chính ngân
hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế
(Ngoại thương), Việt Nam học (Hướng dẫn viên
du lịch), Luật, Văn học (Ngữ văn). Hệ Vừa làm
vừa học được tổ chức tuyển sinh 2 đợt (tháng
4 và tháng 10) hàng năm tại các đơn vị liên kết
đào tạo và tại Trường gồm các ngành đào tạo
theo nhu cầu của địa phương, đơn vị liên kết và
người học.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TRIEÅN LAÕM "THAØNH TÖÏU NGAØNH CHAÊN NUOÂI
THUÙ Y ÑOÀNG BAÈNG SOÂNG CÖÛU LONG 2012"

Khoa Nông nghiệp & SHƯD
Từ ngày 13-14/12/2012, kết
hợp với Hội nghị Quốc tế
“Chăn nuôi và Môi trường”,
Bộ môn Chăn nuôi cũng đã
phối hợp với Bộ môn Thú y
và Hội Cựu sinh viên ngành
Chăn nuôi tổ chức hoạt động
triển lãm “Thành tựu ngành
Chăn nuôi Thú y” (CTU-livestock 2012).

T

riển lãm nhằm tôn vinh các thành tích
đã đạt được của ngành Chăn nuôi Thú
y đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
trong những năm qua và cũng là cơ hội gặp gỡ
giữa các nhà chuyên môn, kinh doanh và khách
hàng nhằm trao đổi thông tin, mở rộng hợp tác
và phát triển trong tương lai. Đồng thời, triển
lãm cũng (i) giúp cho các nhà sản xuất chăn nuôi
tiên tiến các tỉnh khu vực ĐBSCL tiếp cận được
thông tin từ các doanh nghiệp trong và ngoài
nước, tiến tới mở rộng các hoạt động cộng tác,
hợp tác toàn diện hơn, thúc đẩy ngành Chăn
nuôi - Thú y trong khu vực phát triển lên một
tầm cao mới; (ii) giúp cho sinh viên ngành Chăn
nuôi - Thú y có cái nhìn thực tiễn sâu sắc về sự
phát triển mạnh mẽ của nghề Chăn nuôi, từ đó
có ý thức học tập và rèn luyện tốt hơn để có tay
nghề vững vàng sau khi tốt nghiệp; (iii) là cầu
nối cho các doanh nghiệp nhận diện được các
sinh viên ưu tú, từ đó có phương pháp tiếp cận,
bồi dưỡng và hỗ trợ hợp lý để kịp thời bổ sung
những nhân viên ưu tú cho công ty trong tương
lai; (iv) giới thiệu về thành tựu nghiên cứu khoa
học ngành Chăn nuôi - Thú y và các ngành liên
quan của Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) và
các trường bạn; (v) giới thiệu với các nhà khoa
học trong và ngoài nước về sự phát triển của
ngành Chăn nuôi-Thú y trong những năm qua

và thảo luận về định hướng và chiến lược phát
triển trong tương lai; và (vi) mở rộng giao lưu,
xây dựng các chương trình liên kết - hỗ trợ đào
tạo giữa Trường ĐHCT và các đơn vị/công ty
trong và ngoài nước.
Triển lãm được tổ chức với các nội dung lớn như
(i) Triển lãm giống vật nuôi và các sản phẩm
Chăn nuôi - Thú y; (ii) Quy trình công nghệ,
chương trình/dự án hợp tác; (iii) Cơ hội nghề
nghiệp; (iv) Diễn đàn doanh nghiệp ; và (v) Diễn
đàn nhà chăn nuôi: nhà quản lý - nhà doanh
nghiệp - nhà khoa học - nhà nông.
Tham dự triển lãm lần này có Công ty VEMEDIM Corporation, Công ty Cổ phần GreenFeed
Việt Nam, Công ty Emivest Việt Nam, Công
ty De Heus Việt Nam, Công ty Thuốc Thú y Á
Châu, Công ty Chăn nuôi Long Bình, Công ty
TNHH và Sản xuất Thuốc Thú y Thịnh Á, Công
ty TNHH International Nutrition USA, Công ty
TNHH Thiết bị KHKT Trung Hải.
Trong hai ngày mở cửa, triển lãm đã thu hút trên
1.000 người tham quan đến từ các viện, trường,
cơ quan, các xí nghiệp, công ty, cơ quan chuyên
ngành của tỉnh, sinh viên các trường đại học, cao
đẳng, trung học chuyên nghiệp và nông dân tiên
tiến khu vực ĐBSCL và các tỉnh lân cận.
BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô toå chöùc thaønh coâng Hoäi nghò
Khoa hoïc Thuûy saûn quoác teá - IFS2012
Khoa Thủy Sản
Nhằm đẩy mạnh trao đổi thông tin khoa học, kỹ thuật và hợp tác quốc tế để phát triển bền vững
ngành thủy sản, đặc biệt là vùng Đông Nam Á, trong ba ngày, từ ngày 06 - 08 /12/2012, Trường Đại
học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội nghị Khoa học Thủy sản quốc tế - IFS2012 tại TP. Cần Thơ
với chủ đề “Chia sẻ kiến thức vì sự phát triển bền vững ngành thủy sản ở Đông Nam Á”.

H

ội nghị được tổ chức trong khuôn khổ
hợp tác giữa 8 trường đại học liên kết
ở Đông Nam Á, gồm Trường ĐHCT,
Đại học Nông Lâm – TPHCM, Trường Đại học
Terengganu Malaysia, Trường Đại học Khoa
học Malaysia; Trường Đại học Airlangga (Indonesia); Trường Đại học Kasetsart, Trường Đại
học Công nghệ Rajamangala và Trường Đại học
Songkla (Thái Lan).
Hội nghị đã tập trung các chủ đề khoa học bao
gồm báo cáo đề dẫn tổng quát về thủy sản, sản
xuất giống và nuôi thủy sản, môi trường và
nguồn lợi thủy sản, dinh dưỡng và sinh lý thủy
sản, chế biến thủy sản, bệnh học và quản lý sức
khỏe động vật thủy sản; di truyền và đa dạng
sinh học thủy sản, và kinh tế và quản lý thủy sản.
Hội nghị có 270 bài báo cáo khoa học gồm báo
cáo thuyết trình và báo tường. Số lượng đại biểu
tham dự là 354 người, trong đó có 143 đại biểu
quốc tế đến từ 14 quốc gia. Đại biểu trong nước
của các viện, trường và các địa phương đã tham
gia rất tích cực. Ngoài ra, tham gia và hỗ trợ Hội
nghị còn có 24 công ty thủy sản trong cả nước.
Khoa Thủy sản – Trường ĐHCT tham dự với 43
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bài báo cáo khoa học trong tất cả các lĩnh vực.
Hội nghị đã vinh dự được đón tiếp PGS. TS.
Tạ Đức Thịnh, Vụ Trưởng Vụ Khoa học, Công
nghệ và Môi Trường, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo;
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ Tịch UBND TP
Cần Thơ; và PGS. TS. Nguyễn Việt Thắng –
Chủ tịch Hội nghề cá Việt Nam tham dự và khai
mạc Hội nghị.
Ngoài các báo cáo chính thức tại hội nghị trong
2 ngày, các đại biểu đã được tổ chức đi tham
quan thực tế 1 ngày tại các cơ sở sản xuất giống,
nuôi trồng và chế biến thủy sản vùng nước ngọt
và nước lợ vùng đồng bằng sông Cửu Long
và thăm các cơ sở và hoạt động thủy sản của
Trường ĐHCT và Khoa Thủy sản.
Bên cạnh những hoạt động khoa học và kỹ thuật
có tính chuyên sâu, thực tiễn và định hướng cao,
Hội nghị còn là điễn đàn hợp tác, giao lưu văn
hóa – văn nghệ thật ấn tượng, thắt chặt thêm
quan hệ giữa các trường, viện, cơ quan trong
nước, trong khu vực và thế giới. Hội nghị Khoa
học Thủy sản năm 2013 sẽ được luân phiên tổ
chức tại Trường Đại học Kasetsart, Thái Lan.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hoäi thaûo hoaïch ñònh caùc hoaït ñoäng cuûa
chöông trình VLIR-CTU Network
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Từ ngày 17/9/2012 đến 20/9/2012, được sự tài trợ của tổ chức VLIR (Mạng lưới các trường đại học
phía Bắc Vương quốc Bỉ), Hội thảo Chương trình mạng lưới hợp tác các viện, trường đại học Việt
Nam và các trường đại học Vương Quốc Bỉ (VLIR-CTU Network) đã diễn ra tại Hội trường Khoa
Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng (NN&SHƯD) - Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT).
hương trình VLIR-CTU Network là một Các viện, trường tham gia phía Việt Nam và Bỉ
trong những nỗ lực rất lớn của Trường sẽ phối hợp thực hiện công tác đào tạo sau đại
ĐHCT nhằm thực hiện chiến lược đẩy học, xây dựng và phát triển chương trình đào tạo
mạnh công tác hợp tác quốc tế về đào tạo. quốc tế được giảng dạy bằng tiếng Anh, trước
Chương trình hoạt động với mục tiêu hỗ trợ tiên là về lĩnh vực thủy sản và công nghệ thực
Trường ĐHCT và các trường đại học Việt Nam phẩm.
phát triển các chương trình nghiên cứu sinh và Với sự nỗ lực hợp tác của các bên tham gia,
đào tạo thạc sĩ quốc tế trong lĩnh vực thủy sản Chương trình hy vọng sẽ mang lại nhiều cơ hội
và công nghệ thực phẩm. Hội thảo lần này nhằm mới để đẩy mạnh phát triển hơn nữa chất lượng
hoạch định các hoạt động của Chương trình đào tạo các chuyên ngành thủy sản và công
VLIR-CTU Network cho giai đoạn 5 năm 2013- nghệ thực phẩm ngang tầm quốc tế, đồng thời
2018. Theo kế hoạch đã được thống nhất thì thời góp phần chuyển giao công nghệ tiên tiến vào
gian hoạt động chính thức của Chương trình thực tiễn sản xuất ngành thủy sản và công nghệ
VLIR-CTU Network sẽ kéo dài 12 năm, được thực phẩm tại Việt Nam. Song song đó, việc hợp
chia thành 2 giai đoạn và giai đoạn 1 bắt đầu từ tác xây dựng chương trình đạo tạo sau đại học
2013 - 2018. Năm 2012 là năm tiến hành các quốc tế sẽ góp phần hỗ trợ tích cực, tạo điều kiện
công tác chuẩn bị cần thiết cho hoạt động chính thuận lợi để thúc đẩy triển khai Đề án 911 của
thức của Chương trình, vai trò và trách nhiệm Chính phủ về đào tạo trình độ tiến sĩ cho giảng
của các bên tham gia đã được xác định. Trong số viên các trường đại học, cao đẳng và trung học
5 viện - trường đại học tham gia Chương trình chuyên nghiệp trong nước, nhằm đào tạo nguồn
phía Việt Nam, Trường ĐHCT có vai trò điều nhân lực chất lượng cao cho các trường, qua đó
phối; 4 viện - trường đại học khác là thành viên nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục và đào tạo
gồm Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2, tại Việt Nam.
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Đại học
Huế và Trường Đại học Nha Trang.

C
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GIÔÙI THIEÄU TRUNG TAÂM ÖÔM TAÏO DOANH NGHIEÄP
COÂNG NGHEÄ - TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC CAÀN THÔ

Phòng Quản lý Khoa học

Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp công nghệ
(ƯTDNCN) là một tổ chức cung cấp dịch vụ
và cơ sở vật chất cần thiết để hỗ trợ việc khởi
nghiệp từ giai đoạn hình thành ý tưởng, tới phát
triển sản phẩm cho đến khi thành lập doanh
nghiệp và phát triển thành doanh nghiệp. Tại
Việt Nam, trình độ công nghệ những năm gần
đây đã có những bước phát triển vượt bậc, trở
thành một trong những yếu tố quyết định hiệu
quả hoạt động và mức độ thành công của doanh
nghiệp. Sự phát triển khoa học–công nghệ cũng
trở thành động lực chính cho sự phát triển kinh
tế xã hội trong giai đoạn hiện nay của Việt
Nam nói chung và ở đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL) nói riêng.
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đóng vai trò
rất quan trọng trong việc nghiên cứu và phát
triển các công nghệ nhờ đội ngũ nghiên cứu có
trình độ, cơ sở hạ tầng được trang bị hiện đại
và mối liên kết kinh doanh rộng thông qua địa
phương và mạng lưới cựu sinh viên đang làm
chủ các doanh nghiệp ở ĐBSCL và cả ở các
thành phố lớn khác. Tuy nhiên, hiện nay các kết
quả nghiên cứu khoa học chưa thực sự đến được
với thực tế sản xuất.
Một trong những điểm yếu hiện nay là hoạt động
nghiên cứu khoa học–công nghệ thiếu sự gắn kết
giữa đào tạo - nghiên cứu với sản xuất - kinh
doanh và quản lý nhà nước. Các doanh nghiệp
nhỏ và vừa hay các doanh nghiệp mới thành lập
không có đủ nguồn lực, khả năng và thông tin để
tiếp cận các nguồn vốn, tư vấn quản lý – kỹ thuật
hay dịch vụ công nghệ. Vì vậy, việc hình thành
Trung tâm ƯTDNCN tại Trường ĐHCT được
xem như giải pháp cho vấn đề này. Trung tâm
sẽ đóng vai trò cầu nối cho các mối liên kết giữa
doanh nghiệp và nhà trường, giúp doanh nghiệp
vượt qua những khó khăn khi nghiên cứu ứng
dụng công nghệ mới. Mô hình này cũng giúp
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cho Trường ĐHCT định hướng nghiên cứu ứng
dụng và thương mại hoá các kết quả nghiên cứu
khoa học và tạo lập các yếu tố cho hoạt động của
thị trường công nghệ.
Trung tâm có chức năng và nhiệm vụ: (1) Tuyển
chọn và hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có các
kết quả nghiên cứu khoa học-công nghệ và ý
tưởng nhằm phát triển thành các doanh nghiệp
công nghệ; (2) Liên kết, phối hợp các tổ chức tài
chính, tổ chức khoa học–công nghệ, các cán bộ
khoa học kỹ thuật, nhà quản lý nhằm giúp các
doanh nghiệp công nghệ hoàn chỉnh sản phẩm
công nghệ, phát triển kinh doanh, góp phần vào
sự phát triển kinh tế - xã hội và thị trường công
nghệ; (3) Cung cấp các dịch vụ tư vấn về khoa
học–công nghệ và quản trị doanh nghiệp; (4)
Triển khai, thực hiện nghiên cứu và phát triển;
(5) Hợp tác trong và ngoài nước các lĩnh vực
hoạt động của Trung tâm phù hợp với luật định;
(6) Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, quyền lợi cho
người lao động theo Luật Lao động, báo cáo
hoạt động khoa học–công nghệ theo quy định
về Sở Khoa học và Công nghệ của TP.Cần Thơ.
Trung tâm ƯTDNCN, Trường ĐHCT có tên giao
dịch bằng tiếng Anh là Center for Technology
Business Incubation - Can Tho University
(CTBI – CTU).

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tröôøng ÑhcT giaønh 11 giaûi Thöôûng
“Taøi naÊng Khoa hoïc Treû VieäT naM 2012”
Phòng Quản lý Khoa học và Trung tâm Thông tin & QTM

Ngày 5/01/2013, Lễ trao giải thưởng “Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam 2012” của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GD&ĐT) đã diễn ra tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai với sự tham dự của 89 trường
đại học, học viện và gần 600 giảng viên (GV) trẻ và sinh viên (SV) đoạt giải trong cả nước.

T

ại buổi lễ, Trường Đại học Cần Thơ
(ĐHCT) vinh dự nhận được 7 giải thưởng
nghiên cứu khoa học (NCKH) dành cho
SV và 4 giải thưởng dành cho GV trẻ. Trong đó,
giải NCKH cho SV Trường ĐHCT có 3 giải Ba
và 4 giải Khuyến khích, các giải NCKH của GV
trẻ gồm 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.
Được sự động viên, tạo điều kiện thuận lợi của
Đảng ủy, Ban Giám hiệu (BGH), cán bộ và SV
Trường ĐHCT tham gia tích cực vào công tác
NCKH. Đối với SV, việc NCKH sẽ giúp các em
thực hiện hệ thống hóa các kiến thức đã học và
vận dụng tốt vào thực tế, tiến hành nghiên cứu
về lĩnh vực có quan tâm, đồng thời phát triển
kỹ năng tư duy trong quá trình học tập, gắn kết
quá trình học tập với thực tế cuộc sống. Đối với
GV của Trường, hoạt động NCKH giúp nâng
cao hiệu quả giảng dạy, thể hiện tấm gương tốt
về tự học và không ngừng sáng tạo, đồng thời,
việc ứng dụng kết quả NCKH sẽ góp phần quan
trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của khu vực
và cả nước.

Trong kế hoạch nhiệm vụ công tác năm 2013,
một trong những nhiệm vụ trọng tâm được lãnh
đạo Trường ĐHCT đặt ra là đẩy mạnh NCKH
trong toàn trường nói chung và chú trọng, quan
tâm hỗ trợ SV và cán bộ trẻ thực hiên các ý
tưởng NCKH của mình, đồng thời hỗ trợ đưa
các kết quả NCKH vào thực tiễn đời sống sản
xuất, nhằm nâng cao chất lượng hoạt động giảng
dạy và học tập trong toàn trường, góp phần đóng
góp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội. Do
đó, ngoài việc phân bổ nguồn kinh phí thực hiện
NCKH cho cán bộ trẻ và sinh viên, nhà trường
cũng đẩy mạnh phát triển hợp tác với các cơ
quan, các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài
nước để hỗ trợ, tài trợ các ý tưởng NCKH gắn
liền với hoạt động thực tế của các cơ quan, tổ
chức doanh nghiệp.
Những thành quả NCKH nói trên đã thể hiện sự
khởi sắc và tính hiệu quả trong công tác NCKH
của nhà trường, tạo thêm bước tiến vững chắc
cho hoạt động NCKH của Trường ĐHCT trong
thời gian tới.
BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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Tröôøng ÑHCT vaø Tröôøng ÑHSP Quoác gia Daegu,
Haøn Quoác kyù keát Thoaû thuaän trao ñoåi sinh vieân
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Tháng 12/2012, Trường ĐHCT đã
tổ chức Lễ Ký kết thỏa thuận hợp
tác trao đổi sinh viên với ĐHSPGG
Daegu, Hàn Quốc. PGs.Ts Hà Thanh
Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT
và ông Nam Seung-In, Hiệu trưởng
Trường ĐHSPGG Daegu đã đại diện
hai trường ký kết bản thỏa thuận hợp
tác. Lần ký kết thỏa thuận hợp tác
này nhằm cụ thể hóa các hoạt động
hợp tác trên tinh thần bản ghi nhớ
(MOU) đã ký kết giữa hai trường hồi
tháng 8/2012 tại Hàn Quốc.

Q

ua sự giới thiệu của Quỹ Giao lưu Quốc
tế Hàn Quốc tại Hà Nội, tháng 5/2012,
Đại học Sư phạm Quốc gia Daegu
(ĐHSPGG Daegu), Hàn Quốc đã có chuyến thăm
và tìm hiểu hoạt động của Trường Đại học Cần
Thơ (ĐHCT). Trong dịp này, Trường ĐHSPQG
Daegu bày tỏ mong muốn thiết lập mối quan hệ
hợp tác với Trường ĐHCT trong lĩnh vực đào
tạo giáo viên và phát triển nghiệp vụ sư phạm,
trao đổi cán bộ và sinh viên, cùng hợp tác thực
hiện các hoạt động nghiên cứu và giao lưu
văn hóa - giáo dục Việt - Hàn, đặc biệt là
vấn đề hôn nhân và gia đình đa văn hóa.
Trong thời gian qua, hai trường đã tiếp tục
thảo luận thêm chi tiết về nội dung cho bản
ghi nhớ hợp tác. Tháng 8/2012, đáp lại lời
mời thân thiện của ĐHSPQG Daegu, lãnh
đạo Trường ĐHCT đã tổ chức chuyến
thăm ĐHSPQG Daegu tại Hàn Quốc và ký
kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) hợp tác toàn
diện giữa hai trường.
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Việc ký kết hợp tác là cơ sở xúc tiến
thực hiện chương trình giao lưu văn hóa ViệtHàn tại Trường ĐHCT vào ngày 15/01/2013
và 16/01/2013 và đây là chương trình hợp tác
đầu tiên, trong đó, sinh viên ngành Sư phạm của
hai trường có cơ hội được giao lưu, chia sẻ kiến
thức và kinh nghiệm giảng dạy, giao lưu văn hóa
Việt-Hàn để hiểu biết lẫn nhau. Hoạt động này
tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động
hợp tác toàn diện giữa hai trường dựa trên nội
dung hợp tác đã được ký kết.

ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

Trường ĐH Aarhus (Đan Mạch) và Trường ĐHCT
chuẩn bị ký kết thỏa thuận hợp tác lần 2
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Tháng 12/2012, đại diện Đại học Aarhus (ĐH Aarhus), Đan Mạch do ông Thomas Nielsen, Cố vấn đối
ngoại về Khoa học, Tài năng và Toàn cầu hóa và PGs.Ts Mark Bayley, Khoa Sinh học và Sinh lý học
động vật, ĐH Aarhus đến làm việc với Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Tiếp đoàn có PGs.Ts Hà
Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, PGs.Ts Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng cùng đại
diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.
ại buổi làm việc, lãnh đạo Trường ĐHCT cơ sở hạ tầng, hai trường đã thảo luận khả năng
đã chia sẻ thông tin về sự phát triển các mở rộng hợp tác, phát triển mối quan hệ hợp tác
hoạt động của nhà trường cho đến thời song phương sang hợp tác đa phương với một số
điểm hiện tại và chia sẻ về mục tiêu phát triển trường đại học tiên tiến trong nước để xây dựng
mang tính chiến lược trong thời gian tới, hướng chương trình hợp tác toàn diện và hiệu quả.
đến nâng cấp các hoạt động của Trường đạt Ngoài ra, hai trường cũng thảo luận về khả năng
hợp tác ở các ngành khoa học tự nhiên khác.
chuẩn quốc tế.

T

Nhân dịp này, hai bên đã tập trung thảo luận các
vấn đề cùng quan tâm, trong đó, Trường ĐHCT
ưu tiên thảo luận hợp tác dựa trên thế mạnh của
vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nhằm
phục vụ sự phát triển của vùng. Qua đó, Trường
ĐHCT và ĐH Aarhus đã tập trung thảo luận hợp
tác về lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản, hướng
đến phát triển bền vững cùng với việc bảo vệ
môi trường. Song song đó, việc nghiên cứu và
dự báo về biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển
dâng cũng là một vấn đề được quan tâm đặc biệt
vì những ảnh hưởng to lớn của BĐKH xảy ra đối
với đời sống, sản xuất vùng ĐBSCL nói riêng
và Việt Nam nói chung. Trong lĩnh xây dựng

Đến nay, thỏa thuận hợp tác 5 năm giữa Trường
ĐHCT và ĐH Aarhus đã kết thúc và thành công
tốt đẹp. Hai trường tiếp tục trao đổi, thảo luận,
đưa ra gợi ý cho việc mở rộng lĩnh vực hợp tác
nhằm tiến đến hợp tác toàn diện trong tương lai
về đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi cán bộ
và sinh viên, hướng đến phát triển chương trình
hợp tác đào tạo quốc tế, chuyển đổi tín chỉ, cấp
bằng đôi... Chi tiết về nội dung bản thỏa thuận
hợp tác giữa hai bên sẽ được tiếp tục trao đổi cụ
thể và đi đến thống nhất để tiến đến ký kết thỏa
thuận hợp tác lần thứ 2 giữa hai trường trong
thời gian tới.

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ TrAO 2.650 suẤT HỌC
BỔNG “CHuNG TAY vuN ĐẮp NHÂN TàI”
CHO sINH vIÊN TrườNG ĐẠI HỌC CầN THƠ
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Trong hai đợt trao học bổng vào ngày
07/10/2012 và 09/12/2012, Ban Chỉ
đạo Tây Nam Bộ (BCĐ TNB), Hội
Khuyến học Thành phố Cần Thơ (TP
Cần Thơ) và Trường Đại học Cần
Thơ (ĐHCT) đã phối hợp tổ chức trao
2.650 suất học bổng “Chung tay vun
đắp nhân tài” cho sinh viên các trường
có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học
tốt.

N

hằm góp phần thực hiện hiệu quả chủ
trương, chính sách của Đảng và Nhà
nước về chăm lo giáo dục thế hệ trẻ,
không để cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh
khó khăn về điều kiện kinh tế không được đến
trường, BCĐ TNB đã vận động các cơ quan, tổ
chức và doanh nghiệp đóng góp quỹ học bổng
“Chung tay vun đắp nhân tài” để hỗ trợ các
trường trao học bổng cho các học sinh, sinh viên
có hoàn cảnh khó khăn. So với mặt bằng chung
của cả nước, trình độ dân trí vùng đồng bằng
sông Cửu Long (ĐBSCL) vẫn còn thấp; cuộc
sống của người dân nhìn chung còn gặp nhiều
khó khăn, tỉ lệ hộ nghèo và cận nghèo vẫn còn
cao. Chính vì vậy, nhiều học sinh và sinh viên
gặp nhiều khó khăn để được đến trường.
Nhằm giúp các em sinh viên Trường ĐHCT
giảm bớt khó khăn đầu năm học mới, vào ngày
7/10/2012, BCĐ TNB, Hội Khuyến học TPCT
và Trường ĐHCT đã phối hợp trao 1.950 suất
học bổng đợt 1, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng.
Ngày 9/12/2012, 700 suất học bổng “Chung tay
vun đắp nhân tài” tiếp tục được trao cho sinh
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viên có hoàn cảnh khó khăn của Trường, mỗi
suất là 2 triệu đồng dưới hình thức sổ tiết kiệm
của Ngân hàng VietinBank nhằm gửi thông điệp
tiết kiệm và sử dụng hiệu quả, đúng mục đích
nguồn tài trợ của các nhà hảo tâm.
Nhân dịp này, đại diện Ban Giám hiệu (BGH)
Trường ĐHCT đã bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến
BCĐ TNB, Hội khuyến học TPCT và các mạnh
thường quân trong xã hội đã chung tay với nhà
trường chăm lo cho sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ
nước nhà để góp phần xây dựng và phát triển đất
nước vững mạnh trong tương lai. Sự hỗ trợ này
sẽ là niềm động viên, khích lệ to lớn, tạo điều
kiện để các em học tốt. Nhà trường rất mong tiếp
tục nhận được sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo,
chính quyền địa phương và các mạnh thường
quân giúp nhà trường hoàn thành nhiệm vụ giáo
dục thế hệ trẻ. Đồng thời, đại diện BGH cũng
nhắn nhủ, động viên các em sinh viên tích cực
nỗ lực, phấn đấu vươn lên học tốt để xứng đáng
với sự quan tâm của toàn thể xã hội.

HOẠT ĐỘNG KHáC
Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (OLP) là
sáng kiến của Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh
viên Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm
động viên và khuyến khích các tài năng tin học
trẻ. Từ năm 1992, kỳ thi đã được tổ chức định
kỳ hàng năm với sự tham gia của đông đảo sinh
viên các trường đại học và cao đẳng trong cả
nước. Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tham
gia cuộc thi đều đặn từ những ngày đầu và đạt
được kết quả ngày càng cao. Năm 2011, Trường
ĐHCT đã đạt nhiều giải, trong đó có giải nhất
khối chuyên tin, giải nhất đồng đội khối chuyên
tin, giải nhì ACM/ICPC Quốc gia và được chọn
đi thi ACM/ICPC khu vực Châu Á tại Thái Lan.

21

naêm moät chaëng ñöôøng vaø
“böôùc ñoät phaù” Olympic Tin hoïc

N

ăm 2012, cuộc thi OLP lần thứ 21 và
kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/
ICPC khu vực Châu Á diễn ra tại
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội từ ngày
27 - 30/11/2012. Đoàn dự thi của Trường ĐHCT
mà nòng cốt là Khoa Công nghệ Thông tin và
Truyền thông (CNTT&TT) đã đạt được những
giải thưởng cao quý, bao gồm (i) giải nhất ACM/
ICPC cấp khu vực Châu Á (Asian Regional Contest), đồng thời cũng đoạt ngôi “Đội tuyển xuất
sắc nhất ACM/ICPC Việt Nam”; (ii) giải ba Khối
Siêu cúp và đây là lần đầu tiên Trường ĐHCT
đạt được giải thưởng này trong 21 kỳ Olympic
Tin học; (iii) giải nhì và ba Khối Chuyên tin; (iv)
giải khuyến khích Khối không chuyên tin; và (v)
giải khuyến khích Khối Phần mềm nguồn mở.
Với truyền thống và thành tích tốt đẹp đó, Khoa
CNTT&TT đã vinh dự nhận Bằng khen của Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam vì
đã có nhiều đóng góp cho các kỳ thi OLP và kỳ
thi Lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC.
“Bước đột phá” với các thành tích nổi bật trong
năm 2012, đội tuyển CTU.Optimists của Khoa
CNTT&TT Trường ĐHCT là đội duy nhất đại

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
diện Việt Nam tham gia tranh tài ở Vòng chung
kết toàn cầu cuộc thi lập trình sinh viên quốc
tế ACM/ICPC tại St. Petersburg, Nga từ 30/6
- 04/7/2013. Tham gia vòng chung kết ACM/
ICPC toàn cầu năm 2013 có 112 đội tuyển đại
diện cho 112 trường đại học gồm 7 đội đến từ
Châu Phi và Trung Đông, 39 đội đến từ Châu
Á, 31 đội đến từ Châu Âu, 17 đội đến từ Nam
Mỹ, 23 đội đến từ Bắc Mỹ và 2 đội đại diện cho
Châu Đại Dương. Vì thế, Đội tuyển CTU.Optimists chắc sẽ phải “đối mặt” với những đội
tuyển được đánh giá là “cực mạnh” đến từ các
trường đại học nổi tiếng trên thế giới như MIT,
Stanford, CMU, Tổng hợp Moscow, Tổng hợp
St. Peterburg, Tổng hợp Warsaw, Tổng hợp Belarus, Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh,
Giao thông Thượng Hải, Tổng hợp Tokyo...
Những thành tựu nổi bật trên là niềm vui, niềm
vinh dự to lớn cho thầy và trò Khoa CNTT&TT,
niềm tự hào cho Trường ĐHCT, cho vùng đồng
bằng sông Cửu Long, góp phần phát triển nguồn
nhân tài trẻ cho đất nước trong lĩnh vực công
nghệ thông tin.

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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BAN NHAÏC SHWAAS - AÁN ÑOÄ ÑEÁN GIAO LÖU BIEÅU DIEÃN
NGHEÄ THUAÄT TAÏI TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC CAÀN THÔ

T

rong khuôn khổ các hoạt động kỉ niệm
40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt
Nam–Ấn Độ (1972-2012), 5 năm thiết lập
quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Ấn Độ
(2007-2012), và 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN – Ấn Độ (1992-2012), tối 5/1/2013, tại Hội
trường Lớn Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT),
Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, Sở Ngoại vụ,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Cần
Thơ (TPCT) phối hợp tổ chức buổi giao lưu biểu
diễn nghệ thuật của ban nhạc “Shwaas” Ấn Độ.
Tham dự buổi biểu diễn có Ngài Abhay Thakur,
Tổng lãnh sự Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam; Ông Lê Hùng Dũng
– Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ
tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân TPCT cùng
lãnh đạo các sở ban ngành, đại diện Ban Giám
hiệu Trường ĐHCT, các cán bộ giảng viên và
hơn 1.400 sinh viên yêu thích Ban nhạc Shwaas
của Ấn Độ.
SHWAAS là ban nhạc đến từ New Delhi, Ấn
Độ, tên Ban nhạc “SHWAAS” theo triết lý cổ
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xưa của Ấn Độ nghĩa là “Hơi thở”. Được thành
lập từ năm 2007, SHWAAS đã dần lớn mạnh và
trở thành một trong những ban nhạc được đánh
giá cao và được ưa chuộng nhất trong sân khấu
âm nhạc Ấn Độ.
Việc sử dụng các nhạc cụ truyền thống như trống
Bongo, đặc biệt là sáo đôi chưa từng xuất hiện
tại Ấn Độ trước đây, âm nhạc của SHWAAS
đã thực sự lôi cuốn và chinh phục người nghe.
Sự kết hợp khí cụ với các nhạc cụ điện tử của
phương Tây mang lại không khí sôi động, đa
sắc và vui tươi cho các tiết mục trình diễn của
SHWAAS.
Đêm nhạc giúp người nghe hiểu biết hơn về nền
âm nhạc của Ấn Độ mang đậm phong cách nhạc
của vùng Nam Á. Các tiết mục giao lưu sôi động
của Đội Văn nghệ sinh viên Trường ĐHCT đã
góp phần cho đêm giao lưu thật sự ấn tượng và
thành công.
Phòng Công tác Chính trị

HOẠT ĐỘNG KHáC

KHOA PHAÙT TRIEÅN NOÂNG THOÂN TRIEÅN KHAI
NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏC TRONG SINH VIEÂN
Khoa Phát triển Nông thôn

N

ghiên cứu khoa học trong sinh viên
đóng vai trò rất quan trọng giúp nâng
cao trình độ học tập của sinh viên và
tập làm quen với hoạt động nghiên cứu khoa học
(NCKH). Việc NCKH của sinh viên Khoa Phát
triển Nông thôn (PTNT) giúp các em tiếp cận
với cách học mới, gắn kết lý thuyết với kiến
thức thực tiễn và đây cũng là chiến lược đào tạo
của Khoa PTNT nhằm tằng cường kiến thức xã
hội và thực tiễn trong nông thôn, nâng cao chất
lượng đào tạo của sinh viên tại Khu Hòa An.
Ngày 12/01/2013, Khoa PTNT đã tổ chức tọa
đàm triển khai NCKH trong sinh viên với sự
tham gia của Ban chủ nhiệm Khoa, các giảng
viên, cố vấn học tập và đông đảo sinh viên các
ngành Luật, Kinh tế và Kỹ thuật công trình xây
dựng đang học tại Khu Hòa An. Tại buổi tọa
đàm, vai trò của NCKH trong sinh viên, các
điều kiện thuận lợi cho NCKH của sinh viên và
những định hướng cho hoạt động này của năm
học 2013-2014 đã được bàn thảo. NCKH của
sinh viên sẽ được thực hiện dưới hình thức kết
hợp giảng viên với sinh viên, cá nhân sinh viên

hoặc nhóm sinh viên.
Đề tài NCKH của sinh viên Khoa PTNT năm
học 2013-2014 sẽ tập trung theo các hướng như
(i) thị trường và vốn tín dụng nhỏ trong nông
thôn; (ii) thực thi pháp luật ở vùng nông thôn;
(iii) xây dựng nông thôn mới; (iv) cải tiến vật
liệu xây dựng cho vùng nông thôn; và (v) thực
trạng và nhu cầu học tập của sinh viên tại Khu
Hòa An
Thông qua các hoạt động trao đổi, tọa đàm giữa
các Thầy Cô với sinh viên đã giúp sinh viên hiểu
rõ vấn đề hơn, quan tâm hơn về NCKH, nhiều
sinh viên đề xuất ngay đề tài nghiên cứu hoặc
ý tưởng. Buổi tọa đàm tại Khoa thực sự là một
buổi chia sẻ khoa học giữa các giảng viên và
sinh viên cũng như tạo sự phấn khích NCKH
trong sinh viên. Qua buổi tọa đàm, Thầy, Cô và
sinh viên Khoa PTNT sẽ triển khai hoạt động
NCKH trong sinh viên năm học 2013-2014
được hiệu quả cao hơn.
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CÔNG ĐOàN TrườNG ĐẠI HỌC CầN THƠ THỰC HIỆN
CáC pHONG TràO THI ĐuA, CáC CuỘC vẬN ĐỘNG lỚN CỦA NGàNH
Nguyễn Văn Linh
Chủ tịch Công Đoàn Trường

C

ông đoàn Trường Đại học Cần Thơ
(CĐĐHCT) là một Công đoàn cơ sở
trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt
Nam. Hiên nay, Công đoàn Trường (CĐT) có
tổng số 1.811 công đoàn viên được sinh hoạt
trong 91 tổ công đoàn thuộc 24 công đoàn bộ
phận và 10 tổ công đoàn trực thuộc. Đại biểu
Đại hội CĐĐHCT lần thứ XVI đã đánh giá cao
những hoạt động của CĐT trong nhiệm kỳ XV
(2010-2012), bài viết này sẽ trình bày một lĩnh
vực hoạt động nổi bật của CĐT trong nhiệm
kỳ qua đó là việc thực hiện các phong trào thi
đua, các cuộc vận động lớn của ngành.
1. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn kết với
cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một
tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
Để thực hiện các cuộc vận động này CĐT đã
phối hợp với chính quyền phổ biến, tuyên
truyền nội dung các cuộc vận động ngay từ
đầu năm học tới toàn thể công chức, viên chức
và người lao động (CCVCLĐ) qua nhiều hình
thức như đưa vào tài liệu tập huấn Công đoàn,
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đưa vào nội dung “phát động thi đua” trong Lễ
Khai giảng đầu các năm học mới. CĐT tham
mưu cho Đảng ủy Trường ban hành “Chuẩn
mực đạo đức cán bộ viên chức (CCVC) trường
ĐHCT”. Qua đó tất cả các CCVCNLĐ của
Trường đều đăng ký thực hiện các qui định
của chuẩn mực đạo đức; các CCVCNLĐ nêu
cao tinh thần trách nhiệm, thực hành cần kiệm,
liêm, chính, chí công vô tư; đoàn kết giúp đỡ
lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người,
đồng thời phấn đấu hết sức mình vì sự phát
triển của Trường ĐHCT.
Nhằm hỗ trợ chính quyền trong công tác
chuyên môn, CĐT đã tổ chức nhiều Hội thảo
chuyên môn với các chủ đề như “Những trở
ngại và giải pháp khắc phục khi giảng dạy
theo tín chỉ”, “Quản lý sự thay đổi ở bậc đại
học”, “Trao đổi kinh nghiệm quản lý và giảng
dạy theo hệ thống tín chỉ” và “Kinh nghiệm
giảng dạy, quản lý và đánh giá kết quả học tập
của sinh viên theo hệ thống tín chỉ”. Các hội
thảo đã thu hút sự quan tâm của CCVCNLĐ,
giảng viên trong trường đồng thời là dịp tốt để
trao đổi kinh nghiệm, đóng góp ý kiến trong
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việc triển khai thực hiện giảng dạy, quản lý từ thiện nói chung và đặc biệt là hưởng ứng
cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi,
theo học chế tín chỉ.
vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”,
Việc đăng ký sáng kiến cải tiến, bằng lao
CĐT quy định trích mỗi CCVCNLĐ 2 ngày
động sáng tạo được CĐT quan tâm, đưa vào
lương mỗi năm, ngoài ra trong các dịp đặc
kế hoạch hàng năm đã được CCVCNLĐ và
biệt còn tổ chức quyên góp thêm tiền và hiện
được hưởng ứng. Từ tháng 11/2007 đến nay
vật. Trên cơ sở nguồn kinh phí đóng góp, CĐT
có 14 giảng viên được nhận Bằng Lao động
đã tổ chức xây dựng được 6 căn nhà công vụ
sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt
(khoảng 500 triệu đồng) cho giáo viên vùng
Nam, 2 giảng viên nhận giải thưởng của Hội
sâu, vùng xa thuộc các tỉnh Tây Ninh, Cà Mau
thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật của Thành phố
và TPCT. Mặt khác CĐT đã trao tặng 110 phần
Cần Thơ (TPCT). CĐT được Liên đoàn Lao
quà cho học sinh nghèo thuộc vùng sâu vùng
động TPCT tặng cờ thi đua xuất sắc tổng kết
xa, hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm Công đoàn
5 năm phong trào “Lao động sáng tạo“ 2007cho CCVC của Trường và một số tỉnh khác.
2012.
CĐT đã quyên góp được 304 bộ quần áo mới
Nhằm phát huy hiệu quả, nhân rộng điển hình hoặc vải may áo dài để trao tặng cho thầy cô
tiên tiến của cuộc vận động, CĐT đã có nhiều giáo vùng khó khăn. Quyên góp ủng hộ đồng
hình thức khen thưởng như tổ chức tôn vinh bào miền Trung bị lũ lụt với tổng số tiền là
thầy/cô giáo có nhiều thành tích trong lao động 72 triệu đồng, ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị
sáng tạo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 động đất, sóng thần 152 triệu đồng. Bên cạnh
(hiện có 70 thầy/cô giáo và cán bộ quản lý đã đó, CĐT cũng tổ chức thăm và tặng quà cán
được tôn vinh). Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ bộ, chiến sĩ Trường Sa, Bộ Tư Lệnh Hải quân
08/3/2009, CĐT đã phối hợp với Công đoàn vùng V với số tiền là 88 triệu đồng...
Giáo dục Việt Nam tổ chức buổi “Gặp mặt,
Công tác xã hội từ thiện được CĐT thực hiện
biểu dương nữ nhà giáo Nhân dân, nhà giáo
tốt, trở thành một nét đẹp của CCVCNLĐ
Ưu tú, giáo sư, cán bộ quản lý và sinh viên
Trường ĐHCT trong nhiều năm qua, không
xuất sắc khu vực đồng bằng sông Cửu Long
chỉ góp phần khắc phục khó khăn của đồng
(ĐBSCL)” đã góp phần tôn vinh thầy, cô giáo.
nghiệp, của đồng bào mà còn góp phần nâng
Có thể khẳng định, cuộc vận động “Học tập cao hình ảnh của Trường ĐHCT trong cộng
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đồng.
gắn kết với cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo
3. Phong trào thi đua “Giỏi việc trường,
là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”
đảm việc nhà”
đã được triển khai một cách có hiệu quả tại
Trường ĐHTC, góp phần xây dựng đội ngũ “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” là một trong
giảng viên, CCVCNLĐ của Trường ngày càng những phong trào thi đua được nữ CCVCNLĐ
lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhà Trường ĐHCT hưởng ứng tích cực trong nhiều
trường, tham gia một cách tích cực vào sự năm qua, qua hoạt động phong trào đã tạo điều
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực kiện, cơ hội để nữ CCVCNLĐ nhà trường
rèn luyện, phát huy được năng lực, trí tuệ và
ĐBSCL và cả nước.
phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam.
2. Cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền
Trong phong trào “Giỏi việc trường”, đội ngũ
núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó
CBVC nữ đã khắc phục mọi khó khăn, tích
khăn”
cực làm tốt công tác giảng dạy, nghiên cứu
Nhằm chủ động thực hiện tốt công tác xã hội khoa học, nhiều chị em là chủ nhiệm đề tài cấp
BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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nhà nước, cấp bộ, cấp thành phố/tỉnh.
Trong nhiệm kỳ có 3 chị nhận bằng
lao động sáng tạo. Ngoài ra, các chị
đã tích cực học tập nâng cao trình độ,
số lượng các chị nhận học hàm, học
vị tăng lên đáng kể; hiện có 1 giáo sư
(tăng 1 so với đầu nhiệm kỳ), 19 phó
giáo sư (tăng 11), 52 tiến sĩ (tăng 12)
và 326 thạc sĩ (tăng 63). Trong công
tác Đảng, Đoàn thể và chính quyền,
các chị cũng làm tốt vai trò, thực hiện
tốt chức năng nhiệm vụ, đã tích cực
tham mưu với cấp ủy, chính quyền,
xây dựng hệ thống chính trị trong
sạch, vững mạnh trong nhà trường. “Đảm
việc nhà” cũng là một trong những đức tính
tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, là nền tảng để
chị em xây dựng gia đình hạnh phúc và phấn
đấu “giỏi việc trường”, rèn luyện đạt chuẩn
mực của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới
“năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang”.
Thời gian qua, CĐT đã thực hiện tốt cuộc vận
động xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến
bộ, hạnh phúc, nuôi con khỏe, dạy con ngoan,
thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, tích cực
tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng gia
đình văn hóa...
Nhân các ngày lễ lớn 8/3 và 20/10, CĐT tổ
chức các buổi sinh hoạt câu lạc bộ nữ công,
bên cạnh việc thi tài khéo léo như nấu ăn, trang
trí bàn tiệc, cắm hoa… Ban nữ công trường
thường tổ chức các buổi hội thảo, tọa đàm, nói
chuyện chuyên đề nhằm tạo điều kiện để chị
em trao đổi kinh nghiệm về công tác nữ, kinh
nghiệm tổ chức cuộc sống gia đình, cách nuôi
dạy con, kinh nghiệm phấn đấu để đạt học
hàm học vị cao, phấn đấu trở thành lãnh đạo,...
Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm
kỳ 2010-2012, có 2 chị được tặng Bằng khen
của Tổng Liên đoàn; 4 chị được tặng Bằng
khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; 50
chị được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao
động TPCT; 132 chị được cấp giấy chứng nhận
2 giỏi cấp thành phố và 709 lượt chị đạt cấp
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trường. Nhiều chị đạt bằng khen Thủ tướng,
bằng khen Bộ trưởng, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ
và cấp trường.
Nhìn chung, phong trào “Giỏi việc trường,
đảm việc nhà” có một ý nghĩa to lớn trong
CCVCNLĐ, góp phần giáo dục nhân cách
phụ nữ, là sân chơi bổ ích để chị em học tập
trao đổi kinh nghiệm, là động lực cho chị em
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong
công tác. Bên cạnh đó, phong trào “Giỏi việc
trường, đảm việc nhà” đã giúp chị em phấn
đấu xây dựng gia đình theo tiêu chí “no ấm,
bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
Tóm lại, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy trường,
sự chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam
và sự tích cực hoạt động của CĐT, việc thực
hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động
lớn của ngành đã được triển khai một cách có
hiệu quả tại Trường ĐHCT. Với những thành
tích nêu trên, CĐĐHCT đã được Công đoàn
Giáo dục Việt Nam đánh giá là Công đoàn cơ
sở vững mạnh xuất sắc trong nhiều năm liền.
Trong nhiệm kỳ CĐT đã nhận được 1 cờ thi
đua xuất sắc của Công đoàn Giáo dục Việt
Nam, 1 cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn lao
động TPCT, 4 bằng khen của Công đoàn Giáo
dục Việt Nam, 6 Bằng khen của Liên đoàn lao
động TPCT và trong năm học này đã được Hội
đồng thi đua Nhà trường đề nghị Thủ tướng
Chính phủ tặng Bằng khen.

ẤN pHẩM MỚI

GIáO TrÌNH “lý THuYếT ĐIỀu KHIỂN TỰ ĐỘNG”
Khoa Công Nghệ
Giáo trình “Lý thuyết điều khiển tự động”
do Nhà Xuất Bản Đại học Cần Thơ ấn
hành và được sử dụng làm giáo trình
giảng dạy chính thức cho sinh viên các
ngành kỹ thuật thuộc Khoa Công Nghệ.
Giáo trình do nhóm tác giả gồm: Ts
Nguyễn Chí Ngôn và ThS Nguyễn Hoàng
Dũng, Bộ môn Tự Động Hóa, Khoa Công
Nghệ biên soạn, phục vụ cho sinh viên
các nhóm ngành Điện - Điện tử - Tự động
hóa và các sinh viên không chuyên khác.
Giáo trình gồm 291 trang được in trên khổ
16x24cm và chia làm 8 chương. Ở mỗi chương, các kiến thức cơ bản được trình bày cùng với các
ví dụ, chương trình MATLAB/Simulink được biên soạn để mô phỏng, kiểm chứng và các bài tập
được đề nghị để người đọc có thể củng cố lại kiến thức của chương. Với sự trợ giá của Trường Đại
học Cần Thơ, giáo trình được niêm yết với giá 47.000 đồng/quyển. Sinh viên và bạn đọc có thể tìm
mua tại Thư viện Khoa Công Nghệ, Trường Đại học Cần Thơ.

GIáO TrÌNH “NuÔI TrỒNG THỦY sẢN”
Khoa Thủy Sản
Nhằm phục vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu và phổ biến kỹ thuật
thủy sản, Nhà Xuất bản Đại học Cần Thơ đã xuất bản giáo trình “Nuôi
trồng Thủy sản” do PGs. Ts Nguyễn Thanh Phương làm Chủ biên, với
sự tham gia biên soạn của PGs. Ts Trần Ngọc Hải, PGs. Ts Dương
Nhựt Long và Ts Võ Nam Sơn – Khoa Thủy Sản, Trường Đại học Cần
Thơ.
Giáo trình giới thiệu các vấn đề cơ bản trong nuôi thủy sản, nguyên
lý kỹ thuật và thực hành nuôi thủy sản trong nước và trên thế giới.
Giáo trình gồm có 152 trang, 10 chương, gồm (1) Hiện trạng nuôi
thủy sản thế giới và Việt nam; (2) Định nghĩa và nguyên lý trong nuôi
thủy sản; (3) Kỹ thuật nuôi tôm sú Penaeus monodon; (4) Kỹ thuật
nuôi tôm càng xanh Macrobrachium rosenbergii; (5) Kỹ thuật nuôi
cá nước mặn/lợ; (6) Kỹ thuật trồng rong biển; (7) Kỹ thuật nuôi cá
tra Pangasianodon hypophthalmus; (8) Kỹ thuật nuôi cá đồng; (9)
Kỹ thuật nuôi cá trên ruộng lúa và (10) Kỹ thuật nuôi cá rô phi (Orechromis niloticus) trong bè.
Đây là tài liệu học tập cho sinh viên đại học và học viên cao học các khối ngành thủy sản và cũng là
tài liệu tham khảo rất hữu ích nông dân nuôi trồng thủy sản, các cán bộ kỹ thuật và nhà quản lý thủy
sản. Giáo trình được xuất bản tháng 7 năm 2012 và hiện có tại Thư viện Khoa Thủy sản, Trường
Đại học Cần Thơ.
BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Lễ hội Sen Đônta 2012

Lãnh đạo Trường thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Cục Chính trị
Quân Khu 9 nhân ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12/2012

Năm 2012, Trường Đại học Cần Thơ có 01 nhà giáo được Chủ tịch Nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân
và 03 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú

Lễ ký kết hợp tác với Trường Đại học Xây dựng
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Đội bóng chuyền nam Trường ĐHCT đạt giải ba tại Vòng chung kết bóng
chuyền sinh viên toàn quốc Toyota 2012 được tổ chức tại Trường

Triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề “Sắc Màu”
của Nhà giáo nhân dân, GS Trần Phước Đường

