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CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

C

ùng với niềm hân hoan phấn khởi
của toàn ngành giáo dục, sáng ngày
18/11/2016, Trường Đại học Cần Thơ
(ĐHCT) long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày
Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2016).
Tham dự buổi lễ có Đảng ủy, Ban Giám hiệu,

Ban thường vụ Công đoàn trường, Ban Thường
vụ Đoàn trường; lãnh đạo các khoa, viện, bộ
môn, phòng ban, trung tâm trực thuộc trường;
quý thầy, cô giáo; và đông đảo học viên, sinh
viên.

“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống
tốt đẹp của dân tộc ta. Phát huy truyền
thống đó, trong suốt 50 năm qua, các
thế hệ thầy và trò của Trường ĐHCT
đã phấn đấu không ngừng vì sự nghiệp
phát triển của Nhà trường, từ đó đóng
góp càng ngày nhiều cho xã hội. Bắt
đầu từ một trường có quy mô đào
tạo nhỏ, lực lượng cán bộ, giảng viên
mỏng, cơ sở vật chất còn hạn chế, đến
nay, Trường ĐHCT đã trở thành một
trong những trường trọng điểm của cả
nước, đào tạo 97 chuyên ngành bậc
đại học, 40 ngành thạc sĩ, 16 chuyên
ngành tiến sĩ với tổng số sinh viên gần
PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát
60.000 và khoảng 2.000 cán bộ, viên
biểu chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
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chức và người lao động.
Nhằm ghi nhận những thành tựu mà Trường
ĐHCT đạt được trong thời gian qua, trong năm
học 2015-2016, Nhà trường vinh dự được Chủ
tịch nước tặng Huân chương lao động hạng
Nhất (lần 2), Huân chương lao động hạng Ba

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh Toàn,
Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhiệt liệt biểu
dương và ghi nhận những thành tích đạt được
trong thời gian. Hiệu trưởng mong mỏi toàn thể
cán bộ, viên chức, người lao động không ngừng
phấn đấu, rèn luyện, nâng cao năng lực và trình
độ chuyên môn để
trở thành tấm gương
sáng về đạo đức và
lòng yêu nghề.

Trong ngày tôn
vinh truyền thống “tôn
sư trọng đạo” 20/11,
Trường ĐHCT đã
nhận được sự thăm
hỏi và chúc mừng
của nhiều cơ quan, tổ
chức. Những bó hoa
tươi thắm cùng những
lời chúc tốt đẹp từ các
đơn vị sẽ là nguồn
động viên tinh thần
PGS.TS. Hà Thanh Toàn tặng hoa chúc mừng 12 Nhà giáo của Trường ĐHCT được cho tập thể cán bộ,
công nhận đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2016.
viên chức của Trường
cho 01 nhà giáo; Thủ tướng Chính phủ tặng phấn đấu không ngừng trong sự nghiệp trồng
Bằng khen cho 03 thầy, cô giáo; Bộ Giáo dục và người.
Đào tạo công nhận Danh hiệu
Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho 05
thầy, cô giáo, tặng Bằng khen
cho 15 thầy, cô giáo, và tặng
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp
giáo dục” cho 16 thầy, cô giáo.
Nhân buổi lễ, Trường ĐHCT
đã tôn vinh 28 thầy, cô giáo,
viên chức, người lao động có
nhiều đóng góp cho sự phát
triển của Nhà trường. Đặc biệt,
Nhà trường đã chia sẻ niềm
vui và chúc mừng 12 Nhà giáo
được Hội đồng Chức danh
Giáo sư Nhà nước công nhận
đạt chuẩn chức danh Giáo sư, Trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 15 cá nhân có nhiều
đóng góp, xây dựng đơn vị, góp phần vào sự phát triển giáo dục.
Phó Giáo sư năm 2016.
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GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

HỘI NGHỊ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VÀ CÁC ĐƠN VỊ LIÊN KẾT
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 11/11/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội nghị Liên kết Đào tạo giữa
Nhà trường và các đơn vị liên kết. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và chuyên trách các đơn
vị đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung
tâm dạy nghề trong và ngoài khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Phía Trường ĐHCT có
Đảng ủy, Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo và chuyên trách các đơn vị trong Trường.
cầu người học, doanh nghiệp,
địa phương. Hiện nay, đối với hệ
đào tạo từ xa, Nhà trường có 14
ngành tuyển sinh theo hình thức
xét tuyển dựa trên kết quả thi
THPT quốc gia. Đối với hệ vừa
làm vừa học, Nhà trường có 25
ngành tuyển sinh theo hình thức
thi tuyển và xét tuyển. Quy mô sinh
viên không chính quy hiện có của
Trường ĐHCT là hơn 14.000 đối
với hệ vừa làm vừa học và 8.000
sinh viên đối với hệ đào tạo từ xa.
Tính đến tháng 10/2016, Trung
tâm Liên kết Đào tạo có mối quan
Toàn cảnh Hội nghị Liên kết Đào tạo giữa Trường ĐHCT và các đơn vị liên kết.
hệ hợp tác với 64 cơ sở giáo dục
ại Hội nghị, Trung tâm Liên kết Đào tạo- gồm các trường đại học, cao đẳng, trung cấp
Trường ĐHCT đã báo cáo tổng kết hoạt nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung
động liên kết đào tạo năm học 2015-2016 tâm dạy nghề trong và ngoài vùng ĐBSCL với
và phương hướng hoạt động trong thời gian tới. phương châm “Học tập thường xuyên, suốt đời;
Bên cạnh đó, nhiều báo cáo chuyên đề về hợp nâng cao trình độ, văn bằng; cập nhật kiến thức
đồng đào tạo, định hướng đảm bảo chất lượng và cải thiện chất lượng cuộc sống”.
trong đào tạo không chính quy và liên kết thư
Với mục tiêu chia sẻ, cầu thị, luôn gắng nghe,
viện nhằm cung cấp thông tin, tạo cơ sở cho các
học tập để phát triển Trường ĐHCT nói chung
hoạt động liên kết trong thời gian tới được tiến
và Trung tâm Liên kết Đào tạo nói riêng, Hội
hành đồng bộ và hiệu quả cũng được trình bày
nghị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, trao đổi
tại Hội nghị.
thẳng thắn từ các đại biểu tham dự nhằm trao
Trung tâm Liên kết Đào tạo của Trường được đổi kinh nghiệm, cùng tháo gỡ các khó khăn,
thành lập vào tháng 5/2009 và đi vào hoạt động vướng mắc giúp công tác liên kết đào tạo giữa
tuyển sinh từ tháng 4/2010 với chức năng, Trường với các đơn vị liên kết ngày càng phát
nhiệm vụ là tổ chức và quản lý các hoạt động triển bền vững, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu
đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, đào cầu học tập đa dạng của người học và thắt chặt
tạo từ xa, liên thông, bằng đại học thứ hai và mối liên kết hợp tác giữa Nhà trường với các
các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo yêu đơn vị.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC VỀ CƠ ĐIỆN TỬ
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

H

ội nghị khoa học toàn quốc về Cơ điện
tử (Vietnam Conference on Mechatronics-VCM) được tổ chức định kỳ hai năm
một lần từ năm 2002, nhằm phát triển lĩnh vực
khoa học và công nghệ Cơ điện tử vì sự phát
triển bền vững của đất nước. Tiếp theo thành
công của các kỳ Hội nghị trước, VCM-2016 là
Hội nghị toàn quốc về Cơ điện tử lần thứ 8 được
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đăng cai tổ
chức với sự phối hợp của Hội Cơ điện tử Việt
Nam, Thành ủy-Uỷ ban nhân dân thành phố
Cần Thơ, Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí
Minh và Hội Tự động hóa Cần Thơ với chủ đề
“Cơ điện tử cho sự phát triển bền vững Tây Nam
Bộ”. Hội nghị diễn ra tại Trường ĐHCT trong hai
ngày 25-26/11/2016 với sự tham dự của hơn
200 Giáo sư, nhà khoa học đầu ngành.
Với tiêu chí “Cơ điện tử cho sự phát triển
bền vững Tây Nam Bộ”, Hội nghị lần này tập
trung vào: (1) Công nghệ Cơ điện tử với các
chủ đề chính như: Thiết kế và tích hợp các
hệ Cơ điện tử; Mô hình hoá và mô phỏng
các hệ cơ điện tử; Rô bốt di động và xe tự
hành; Kỹ thuật điều khiển; Phát triển bộ điều
khiển nhúng cho các sản phẩm cơ điện tử;
Động học, động lực học và điều khiển; (2)
Ứng dụng cơ điện tử, bao gồm: Ứng dụng
Cơ điện tử trong chế tạo máy, trong nông

nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản; trong phát triển
các sản phẩm gia dụng thông minh; trong lĩnh
vực năng lượng và năng lượng tái tạo; trong
phòng chống thiên tai và xử lý ô nhiễm môi
trường.
Hội nghị đã quy tụ hơn 500 nhà nghiên cứu
tham gia với số lượng 176 bài báo cáo được gửi
đến. Sau quá trình phản biện, Hội nghị đã chọn
ra được 131 bài báo cáo xuất sắc để trình bày.
Hội nghị tiến hành 02 phiên toàn thể và được
chia thành 23 tiểu ban báo cáo. Tại phiên toàn
thể, Hội nghị có sự tham gia và trình bày của 03
nhà khoa học hàng đầu trên thế giới về lĩnh vực
Cơ điện tử đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây
là dịp để các nhà khoa học chia sẻ thông tin về
các thành tựu mới nhất về khoa học công nghệ
Cơ điện tử, là cơ hội để kết nối các nhà khoa học

với các doanh nghiệp đang có nhu cầu áp
dụng kỹ thuật cơ điện tử nhằm giải quyết
các vấn đề thực tiễn đặt ra, cũng như vạch
ra định hướng nghiên cứu trong thời gian
tới, nhằm tăng sản lượng và giá trị gia tăng
của sản phẩm, hỗ trợ sự phát triển bền vững
của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

N

hằm công bố và thảo luận các kết quả
nghiên cứu, dự án định hướng và triển
khai khoa học công nghệ trong các lĩnh
vực chuyên ngành Quản lý đất đai ở vùng
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), ngày
24/11/2016, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức
Hội nghị khoa học Quản lý đất đai vùng Đồng
bằng sông Cửu Long - lần 1 năm 2016. Tham
dự Hội nghị có đại diện Vụ Kinh tế, Ban Chỉ đạo
Tây Nam Bộ; Sở Tài nguyên và Môi trường,
chi cục quản lý đất đai, môi trường, các viện,
trường, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài
khu vực ĐBSCL.
ĐBSCL là nơi chịu ảnh hưởng sớm và nhiều
nhất của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Hiện
nay, tác động của biến đổi khí hậu lên sản xuất,
đời sống và sức khỏe của cộng đồng ngày càng
rõ rệt. Do đó, một trong những trọng tâm mà Hội
nghị tập trung bàn thảo là giải pháp để giải quyết
những vấn đề đang đặt ra đối với sự phát triển
bền vững của vùng trước sự thay đổi quy hoạch
sử dụng đất đai, thay đổi môi trường nước, tài
nguyên đất, quản lý môi trường đất, nước trước
sự suy thoái, đối phó với sự gia tăng của thiên

Đại biểu trình bày tham luận tại Tiểu ban.

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần
Thơ phát biểu khai mạc Hội nghị.

tai và các nguy cơ tiềm ẩn của biến đổi khí hậu
toàn cầu.
Thông qua Hội nghị, các đại biểu được nghe
báo cáo tổng quan về hoạt động nghiên cứu đào
tạo ngành Quản lý đất đai của vùng ĐBSCL và
16 báo cáo nghiên cứu khoa học được trình bày
tại 04 tiểu ban của Hội nghị gồm: Môi trường,
Sử dụng đất đai và biến đổi khí hậu, Chính
sách đất đai, Công nghệ GIS-Viễn thám và Quy
hoạch. Ngoài ra, 55 bài báo cáo
khoa học đã được đăng trong kỷ
yếu của Hội nghị.
Từ những góc độ khác nhau
của các nhà khoa học, nhà quản
lý, Hội nghị sẽ tìm ra giải pháp
hữu hiệu, đồng thời đề xuất,
thiết lập cơ chế và phương thức
phù hợp với những yêu cầu,
điều kiện của vùng ĐBSCL trong
công tác giảng dạy, đào tạo và
nghiên cứu khoa học, góp phần
nâng cao hiệu quả trong phát
triển ngành Quản lý đất đai của
vùng.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VỀ
NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NĂM 2016
“NÔNG NGHIỆP XANH”
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu khai mạc Diễn đàn "Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp
thích ứng với biến đổi khí hậu".

N

hằm công bố kết quả nghiên cứu khoa
học của các viện, trường và cơ quan
quản lý nông nghiệp vùng Đồng bằng
sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng và cả nước
nói chung trong giai đoạn 2014-2016, định
hướng phát triển nền nông nghiệp công nghệ
cao vào giai đoạn kế tiếp, trong hai ngày 1819/11/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT)
đã tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ
về Nông nghiệp Việt Nam năm 2016 với chủ đề
“Nông nghiệp xanh”. Đến tham dự Hội nghị có
đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các sở, ban,
ngành; các nhà khoa học, cựu sinh viên, sinh
viên, học viên và nghiên cứu sinh đến từ các
viện, trường; đại diện lãnh đạo các cơ quan,
doanh nghiệp, công ty tại các tỉnh, thành và địa
phương trong cả nước.
Trong khuôn khổ Hội nghị, ngày 18/11/2016,
tại Hội trường Lớn, Trường ĐHCT là diễn đàn
“Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp thích ứng với
biến đổi khí hậu” nhằm lắng nghe ý kiến, tâm
huyết các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà doanh
nghiệp về biến đổi khí hậu, thảo luận và đánh

6

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

giá giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Nội
dung trình bày của các diễn giả xoay quanh các
vấn đề về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến
sản xuất nông nghiệp đặc thù của vùng ĐBSCL,
định hướng tái cơ cấu nông nghiệp ở ĐBSCL
thích ứng với biến đổi khí hậu, giải pháp phát
triển Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản, giải pháp phân
bón cho cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu
và phát triển nông nghiệp xanh.
Trong ngày 19/11/2016, Hội nghị Khoa học
và Công nghệ thường niên năm 2016 với chủ
đề “Nông nghiệp xanh” được chia thành 06 tiểu
ban gồm: Khoa học đất-Môi trường, Khoa học
cây trồng-Sinh lý sinh hóa, Bảo vệ thực vật-Di
truyền chọn giống cây trồng, Công nghệ thực
phẩm-Công nghệ sau thu hoạch-Quản lý chuỗi
giá trị, Chăn nuôi-thú y, và Bảo vệ cây trồng bền
vững. Hội nghị đã tổng kết, đánh giá những mặt
mạnh trong thời gian qua, tìm biện pháp khắc
phục những yếu kém còn tồn tại, đồng thời định
hướng cho những hoạt động sắp tới. Bên cạnh
đó, Hội nghị còn là dịp để các bên liên quan giao
lưu, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

DIỄN ĐÀN KHUYẾN KHÍCH PHONG TRÀO SÁNG CHẾ
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 03/11/2016, trong khuôn khổ chương
trình HEEAP (Chương trình hợp tác giáo dục
đại học ngành kỹ thuật), được sự hỗ trợ của
Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Trường Đại học
Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp cùng Trường Đại học
Bang Arizona (ASU), Hoa Kỳ tổ chức Diễn đàn
khuyến khích Phong trào Sáng chế với chủ đề
“Phát triển hệ sinh thái sáng tạo và khởi nghiệp
cho Việt Nam”. Tham dự diễn đàn có đại diện
Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí
Minh, đại diện các sở, ban, ngành, trường đại
học trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
(ĐBSCL), đại diện các công ty, doanh nhân, nhà
sáng tạo, giảng viên và sinh viên.

L

Diễn giả Rajesh Nair, Giảng viên cao cấp, Giám đốc Trung tâm

à một trung tâm đào tạo, cung cấp nguồn Sáng tạo và Khởi nghiệp, Trường Kinh tế Châu Á trình bày ý
tưởng và mô hình phát triển phong trào sáng chế cho Việt Nam.
nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển
giao công nghệ cho vùng ĐBSCL, Trường ĐBSCL, tạo ra giá trị kinh tế mới giúp cho vùng
ĐHCT luôn chú trọng việc phát triển tinh thần ĐBSCL phát triển nhanh, mạnh và bền vững
sáng tạo và khởi nghiệp trong sinh viên và cộng hơn. Với sự tham gia của các diễn giả từ các tổ
đồng. Do đó, diễn đàn khuyến khích phong trào
sáng chế được tổ chức với mục tiêu kết nối
các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp,
thúc đẩy các phong trào sáng chế và khởi
nghiệp trong sinh viên, cộng đồng ở khu vực

chức khởi nghiệp và sáng tạo ở nhiều nơi trên
thế giới như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Phần Lan và
Việt Nam, diễn đàn là cơ hội để các nhà sáng
chế chia sẻ kinh nghiệm cũng như các phát
minh, sáng chế đóng góp cho sự phát triển của
cộng đồng.
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

TIẾP THỊ TRƯỞNG THÀNH PHỐ RIVERSIDE, CALIFORNIA, HOA KỲ
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 15/11/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vui mừng tiếp đón đoàn công tác của ngài
Rusty Bailey, Thị trưởng thành phố Riverside, bang California, Hoa Kỳ đến thăm và làm việc. Tiếp
đoàn có PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường.
các lĩnh vực có liên quan; tổ
chức các buổi thảo luận về
các hoạt động nghiên cứu
giữa nhà khoa học và sinh
viên hai trường; trao đổi, đào
tạo sinh viên trình độ thạc sĩ
và tiến sĩ theo các chương
trình liên quan nghiên cứu
xâm nhập mặn tại Trường
Đại học Riverside; tạo điều
kiện để cán bộ, sinh viên
thực hiện nghiên cứu tại
vùng Đồng bằng sông Cửu
Long;...
Thông qua buổi gặp gỡ,
PGS.TS. Lê Việt Dũng tin
Tiếp Thị trưởng thành phố Riverside, California, Hoa Kỳ tại Nhà Điều hành, Trường ĐHCT.
tưởng rằng những thảo luận
hị trưởng thành phố Riverside bày tỏ niềm
chi tiết cho các hoạt động cụ thể trong thời gian
vui mừng trước sự chào đón nồng nhiệt
tới thể hiện thiện chí và cam kết giữa hai bên
từ phía Trường ĐHCT, và thể hiện mong
cho mối quan hệ hợp tác lâu dài và bền vững,
muốn xây dựng, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác
đóng góp nhiều lợi ích về giáo dục và sự phát
lâu dài trong giáo dục đại học giữa hai bên trên
triển về kinh tế xã hội của hai đơn vị.
cơ sở bản ghi nhớ hợp tác được ký
kết giữa Trường ĐHCT, Trường Đại
học Riverside, California và Viện Lúa
Đồng bằng sông Cửu Long ngày
14/11/2016 về tăng cường các hoạt
động trao đổi học thuật và nghiên
cứu khoa học. Buổi gặp gỡ còn là
dịp để Trường ĐHCT và Trường Đại
học Riverside trao đổi sâu hơn về
các hoạt động cụ thể được ký kết.
Nội dung thảo luận xoay quanh các
vấn đề: xây dựng kế hoạch hợp tác
nghiên cứu về xâm nhập mặn như:
công nghệ khử mặn, ảnh hưởng của
xâm nhập mặn lên chất lượng đất,
PGS.TS. Lê Việt Dũng trao quà lưu niệm đến Ngài Thị trưởng.
nghiên cứu giống cây chịu mặn và

T
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HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT GIỚI THIỆU
NGUỒN QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2020-2025

T

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

hực hiện Hướng dẫn số 05HD/TU ngày 09/9/2016 của
Ban Thường vụ Thành ủy
Cần Thơ về công tác quy hoạch
cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp
thành phố Cần Thơ, giai đoạn
2020-2025 và những năm tiếp
theo, thực hiện Kế hoạch công tác
quy hoạch Ban Chấp hành Đảng
bộ Trường giai đoạn 2015-2020
và giai đoạn 2020-2025, ngày
14/11/2016, Đảng ủy Trường Đại
học Cần Thơ (ĐHCT) triệu tập Hội
nghị lấy phiếu giới thiệu nguồn quy
hoạch các chức danh Ban Chấp Đ/c Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng quán triệt mục đích,
hành Đảng bộ Trường ĐHCT giai yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh trong Đảng
đoạn 2020-2025. Tham dự Hội ủy Trường giai đoạn 2020-2025.
nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám
Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Trần Thị Thanh
hiệu Trường, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà
đảng bộ, chi bộ cơ sở, các đồng chí là trưởng, trường đã quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu
phó các đơn vị, đoàn thể trực thuộc Trường.
chuẩn, cơ cấu cán bộ đưa vào quy hoạch các
chức danh trong Đảng ủy Trường
giai đoạn 2020-2025. Công tác quy
hoạch nhằm sớm tìm ra và xây
dựng nguồn cán bộ trẻ có đức, tài
và khả năng lãnh đạo, quản lý để
có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng,
tạo nguồn các chức danh trong cấp
ủy đảng. Sau khi nghe hướng dẫn
lấy phiếu giới thiệu quy hoạch, các
đồng chí cán bộ chủ chốt tham dự
Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới
thiệu nguồn nhân sự cho các chức
danh trong Ban Chấp hành Đảng
bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí
thư Đảng ủy giai đoạn 2020-2025
của Đảng bộ Trường ĐHCT.
Đại biểu bỏ phiếu tại Hội nghị.
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LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN (1966-2016)
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

T

rong không khí tưng bừng chào mừng
ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhằm ôn
lại truyền thống quý báu của bao thế hệ
thầy, cô giáo, cựu học viên và sinh viên, Khoa
Khoa học Tự nhiên (KHTN), Trường Đại học
Cần Thơ (ĐHCT) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm
50 năm thành lập vào sáng ngày 20/11/2016.

21 cán bộ giảng dạy. Đến năm 2009, Khoa Khoa
học đổi tên thành Khoa KHTN.
Trải qua chặng đường 50 năm hình thành và
phát triển, Khoa KHTN hiện nay đã trở thành
một trong những đơn vị đào tạo và nghiên cứu
khoa học thuộc lĩnh vực KHTN chủ chốt của

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu chúc mừng 50 năm thành lập Khoa KHTN.

Tham dự lễ có Ban Giám hiệu Trường ĐHCT,
đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường,
quý thầy, cô nguyên là lãnh đạo Khoa Khoa học
Tự nhiên các thời kỳ, cùng sự có mặt của các
thế hệ thầy, cô giáo, học viên và sinh viên đã
đóng góp cho sự trưởng thành và phát triển của
Khoa trong suốt 50 năm qua.
Được thành lập ngày 31/3/1966, Viện Đại học
Cần Thơ có 04 khoa trong đó có Khoa Khoa
học. Đến năm 1995, Khoa Khoa học được tái
thành lập trong khuôn khổ chương trình MHO3
hợp tác giữa Trường ĐHCT và Chính phủ Hà
Lan với sứ mệnh cung cấp giáo dục đại học giai
đoạn 1 thông qua việc tổ chức giảng dạy các
môn khoa học cơ bản: Toán, Lý, Hóa, Sinh và
Tin học cho Trường ĐHCT. Lực lượng nòng cốt
của Khoa Khoa học khi mới tái thành lập chỉ có
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Trường ĐHCT. Khoa hiện có 104 cán bộ, viên
chức, trong số 74 cán bộ giảng dạy thì có đến
93% cán bộ có trình độ sau đại học, gồm 06
Phó Giáo sư, 21 Tiến sĩ, 48 Thạc sĩ đảm nhiệm
đào tạo 04 ngành bậc đại học và 06 ngành bậc
cao học trên các lĩnh vực KHTN với quy mô gần
1.000 sinh viên đại học và trên 100 học viên cao
học. Ngoài đào tạo các bậc cử nhân và thạc
sĩ lĩnh vực KHTN, lực lượng cán bộ giảng dạy
của Khoa còn đảm nhận giảng dạy các môn
khoa học cơ bản (Toán, Lý, Hóa, Sinh) cho hầu
hết các ngành đào tạo khác trong Trường, góp
phần to lớn giúp Trường ĐHCT hoàn thành sứ
mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).
Hằng năm, có gần 200 cử nhân và 30 thạc sĩ
tốt nghiệp từ các ngành đào của Khoa trên các

HOẠT ĐỘNG KHÁC
góp phần xây dựng mạng lưới liên kết các nhà
khoa học, kỹ sư từ các quốc gia trên thế giới
như: Hoa Kỳ, Đan Mạch, Indonesia, Nhật Bản,
Đài Loan và Thái Lan.
Bộ môn Toán kết hợp với Viện Toán Cao cấp
tổ chức Hội nghị toàn quốc trong 02 ngày 3031/12/2015 về “Nội dung và phương pháp giảng
dạy thống kê Toán học”. Đến tháng 12/2016,
Khoa chủ trì tổ chức hội thảo châu Á lần thứ
7 về Tính toán thiết kế vật liệu. Đặc biệt, Khoa
tiếp tục triển khai thực hiện ký kết thỏa thuận
hợp tác về nghiên cứu khoa học (Collaborative
Research Agreement) giai đoạn 2013-2018 với
Công ty Yanmar và Đại học Osaka Prefecture
(Nhật Bản) liên quan đến lĩnh vực nhiên liệu
PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê, Trưởng Khoa KHTN giới thiệu sơ lược
về lịch sử hình thành, quá trình trưởng thành và những thành tích sinh học và trích ly hoạt chất sinh học trong dầu
thực vật. Một số cán bộ của Khoa tham gia cùng
đáng tự hào của Khoa KHTN.
lĩnh vực KHTN, tham gia công tác trên nhiều với các nhóm nghiên cứu trong và ngoài Trường
lĩnh vực khác nhau, rất nhiều cựu sinh viên, học để thực hiện các đề tài nghiên cứu cơ bản và
viên của Khoa hiện đang đảm nhận những trọng phát triển ứng dụng. Ngoài ra, Khoa tiếp tục ký
trách cao góp phần to lớn vào phát triển kinh tế, kết MOU với Khoa Dược, Trường Đại học Quốc
xã hội của khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước gia Seoul, Hàn Quốc về nghiên cứu phát triển
dược liệu Việt Nam.
nói chung.
Trong thời gian từ khi tái thành lập đến nay,
Khoa đã tích cực triển khai nhiều đề tài nghiên
cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản
cũng như đẩy mạnh nghiên cứu khoa học ứng
dụng, đặc biệt gắn KHTN với các lĩnh vực vốn
là thế mạnh của Trường là nông nghiệp, thủy
sản và môi trường. Nhiều đề tài nghiên cứu
khoa học các cấp đã được triển khai, điển hình
là các đề tài cấp Bộ, cấp địa phương và đặc
biệt là các đề tài thuộc lĩnh vực nghiên cứu cơ
bản do quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ
Quốc gia (Nafosted) tài trợ. Khoa có 01 dự án
về phát triển nhiên liệu biodiesel cho ĐBSCL
do tổ chức Naval Research Organization (Học
viện Hải quân Hoa Kỳ) cấp kinh phí; ngoài ra,
Khoa cũng được cấp kinh phí và tổ chức thành
công Hội thảo quốc tế về năng lượng tái tạo cho
ĐBSCL vào tháng 3/2016. Hội thảo không chỉ
mang lại sự hiểu biết và cái nhìn sâu sắc về vấn
đề năng lượng tái tạo cho vùng ĐBSCL mà còn

Trên cơ sở những thành tựu bước đầu đạt
được trong nghiên cứu khoa học của cán bộ
và sinh viên, Khoa tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa
công tác nghiên cứu khoa học: tập trung vào
các thế mạnh sẵn có, liên kết nghiên cứu cơ
bản với các lĩnh vực mũi nhọn của Trường là
nông nghiệp, thủy sản và môi trường; chủ động
tìm kiếm và tham gia các dự án nghiên cứu
của các địa phương, bên cạnh việc tăng cường
công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; phấn đấu
để có thêm nhiều cán bộ đạt chuẩn Giáo sư và
Phó Giáo sư; xây dựng các chương trình đào
tạo chất lượng cao, các chương trình đào tạo
sau đại học bậc thạc sĩ và tiến sĩ.
Tin chắc rằng với bề dày lịch sử, kinh nghiệm
cùng với năng lực vốn có và quyết tâm cao, cán
bộ Khoa KHTN sẽ tiếp tục thực hiện thành công
và có chất lượng công cuộc đổi mới, xây dựng
và phát triển của Khoa KHTN, đóng góp vào sự
phát triển vững mạnh của Trường ĐHCT.

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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KẾT THÚC HỘI THI TRUYỀN THỐNG
“TIẾNG HÁT, TÀI NĂNG NGHỆ THUẬT ĐẠI HỌC CẦN THƠ”
LẦN THỨ XXIV-NĂM 2016
Phòng Công tác Chính trị
ca”-thể loại này chia làm 02 đối tượng: sinh viên
và cán bộ; thi hát tốp ca: Nam, Nữ; múa hiện
đại-nhóm nhảy, múa dân gian-các điệu múa
dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam;
đơn ca chia làm 02 thể loại: Tân nhạc và Cổ
nhạc; một thể loại mới của Hội thi năm nay là
thi tài năng nghệ thuật cá nhân gồm: múa; ảo
thuật; độc tấu: nhạc cụ phương Tây (guitar, sáo,
violon, bộ gõ,...), nhạc cụ dân tộc Việt Nam (đàn
Bầu, đàn Nhị, đàn Nguyệt, bộ gõ,...).

Tiết mục “Múa Cung đình” dự thi thể loại Tài năng nghệ
thuật.

T

ối ngày 16/11/2016, Chung
kết xếp hạng và tổng kết,
trao giải thưởng sau 10
ngày thi diễn, tranh tài sôi nổi
của Hội thi “Tiếng hát, Tài năng
nghệ thuật Đại học Cần Thơ”, lần
thứ XXIV-năm 2016 nhằm Chào
mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt
Nam 20/11 đã diễn ra.
Hội thi tiến hành với các vòng
thi như sau: Vòng Sơ khảo và
Chung khảo từ ngày 07/11 đến
13/11/2016, vòng Chung kết
xếp hạng từ ngày 14/11 đến
16/11/2016. Hội thi gồm các thể
loại: thi hát tập thể bài “Tiến quân

12

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao tổng
cộng 76 giải thưởng cho tất cả các thể loại.
Những giải thưởng được nhiều khán giả trông
đợi nhất là phần thi hát tập thể bài “Tiến quân
ca”, thi tài năng nghệ thuật cá nhân, múa hiện
đại (nhóm nhảy), múa dân gian. Kết quả của
phần thi hát tập thể bài “Tiến quân ca” dành cho
cán bộ viên chức là: tập thể Khối Phòng ban
đã xuất sắc đạt giải Nhất, tập thể Khoa Thủy
sản đạt giải Nhì và tập thể Khoa Sư phạm kết
hợp với Dự bị Dân tộc đạt giải Ba. Giải dành

Tiết mục dự thi Hát tập thể Bài “Tiến quân ca” của cán bộ, viên chức.
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cho sinh viên: giải Nhất thuộc về
tập thể lớp Vi sinh vật học khóa
40, lớp Công nghệ Sinh học Tiên
tiến khóa 41 đạt giải Nhì, lớp Công
nghệ Giống cây trồng khóa 40 và
lớp Kinh doanh Quốc tế 1 khóa 41
đồng giải Ba.
Thể loại thi tài năng nghệ thuật
cá nhân: 03 sinh viên Trương
Minh Tiến, lớp Thú y khóa 39 (Ảo
thuật), Lê Văn Duy, lớp Nông học
khóa 39 (Múa) và Trương Ngọc
Thanh (độc tấu Piano) đạt giải
Nhất; thể loại múa dân gian, nhóm
Sen với tác phẩm “Bánh trôi nước”
đã xuất sắc đạt giải Nhất; thể loại
Múa hiện đại (Nhóm nhảy), Nhóm
S.King Crew (Sư phạm Tiếng Anh)
đã xuất sắc đạt giải Nhất.

Một tiết mục dự thi thể loại múa Hiện đại – Nhóm nhảy.

Hội thi Tiếng hát Đại học Cần Thơ được tổ
chức lần đầu tiên vào năm 1992 và trở thành
Hội thi truyền thống của Trường, quy mô Hội
thi tăng dần, từ những năm đầu chỉ có thể loại
thi hát Quốc ca và đơn ca. Đến nay, trải qua 24

lần tổ chức, nhằm đáp ứng ngày càng đa dạng
các loại hình nghệ thuật với nhiều tài năng sinh
viên, năm 2016 là năm đầu tiên Hội thi mang
tên “Tiếng hát, tài năng nghệ thuật Đại học Cần
Thơ”. Hội thi đã thu hút khoảng 07 ngàn sinh
viên và cán bộ tham gia, với 425 tiết mục ở các
thể loại.

PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng trao giải cho các đội chiến thắng ở thể loại hát tập thể bài “Tiến quân
ca” đã kết thúc một Hội thi thành công tốt đẹp!

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

S

au 06 tuần tranh tài sôi nổi từ ngày
02/10/2016, Hội thao truyền thống Công
đoàn Trường Đại học Cần Thơ đã kết
thúc thành công và xác định được các tập thể
và cá nhân giành được các giải thưởng cao
nhất tại 11 môn thi đấu. Sau khi kết thúc môn
thi cuối cùng là kéo co, Lễ Bế mạc Hội thao đã
được diễn ra vào sáng ngày 13/11/2016 tại Nhà
Thi đấu Thể dục thể thao.

thăm thi đấu nên đã hạn chế được số lượng vận
động viên và đội bỏ cuộc. Chất lượng chuyên
môn năm nay đã có sự tiến bộ rõ rệt. Kết quả,
Ban Tổ chức Hội thao đã trao 72 giải Nhất, Nhì,
Ba cho các vận động viên và tập thể xuất sắc
nhất. Theo đó, giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn lần
lượt được trao đến các đội Khoa Công nghệ,
Phòng ban và Khoa Nông nghiệp và Sinh học
Ứng dụng.

Năm 2016 là năm thứ 36 Công
đoàn Trường Đại học Cần Thơ
tổ chức Hội thao truyền thống.
Với sự tham dự của hơn
900 vận động viên đến từ
36/39 đơn vị Công đoàn bộ
phận khoa, phòng ban tham
gia tranh tài tại 11 môn thi đấu
gồm: bóng đá, bóng chuyền nam,
bóng chuyền hơi, bóng bàn, cầu
lông, quần vợt, cờ tướng, đi bộ thể
thao, bida, đá cầu và kéo co. Đặc biệt,
năm nay, các môn thi đấu được tổ chức theo
hình thức cuốn chiếu “hết môn thể thao này đến
môn thể thao khác” và yêu cầu có mặt để bốc

Hội thao thực sự đã
trở thành ngày hội thể
dục thể thao có sức
lôi cuốn mạnh mẽ
cán bộ, viên chức
tham gia, là sân
chơi bổ ích để các
vận động viên học hỏi,
trao đổi kinh nghiệm lẫn
nhau, thắt chặt tình đoàn
kết, giúp nhau cùng tiến bộ.
Hội thao tuy khép lại nhưng
đã đọng lại trong lòng các vận động viên nhiều
niềm vui và khơi gợi khát vọng giành chiến
thắng ở những năm sau.
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THĂM HỎI VÀ GIAO LƯU VỚI CÁN BỘ, CHIẾN SĨ
BỘ TƯ LỆNH VÙNG 5 HẢI QUÂN VÀ
VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 4 - NĂM 2016
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

N

hằm nâng cao ý thức của cán bộ và sinh
viên đối với công cuộc xây dựng và bảo
vệ tổ quốc, đồng thời bày tỏ lòng tri ân
sâu sắc của cán bộ, sinh viên Trường Đại học
Cần Thơ (ĐHCT) đối với cán bộ, chiến sĩ đang
làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới tại vùng biển Tây
Nam của tổ quốc, Ban Chấp hành Đoàn trường
phối hợp cùng Ban Chấp hành Công Đoàn và
Phòng Công tác Chính trị tổ chức đoàn gồm 54
cán bộ, sinh viên đến thăm hỏi và giao lưu với
cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tại Phú Quốc,
Kiên Giang từ ngày 29 đến 31/10/2016.
Ngày 29/10/2016 là ngày đánh dấu chuyến đi
lần thứ 4 của cán bộ và sinh viên Trường ĐHCT
mang theo tình cảm của đất liền ra thăm cán bộ,
chiến sĩ nơi vùng biển đảo Tây Nam. Tại Bộ Tư
lệnh Vùng 5 Hải quân, đoàn Trường ĐHCT đã

nghe giới thiệu về truyền thống và những chiến
công của cán bộ, chiến sĩ. Những khó khăn,
gian khổ và những chiến công mà các chiến sĩ
đã bỏ máu và nước mắt để bảo vệ từng tấc đất,
vùng trời của tổ quốc, từ đó cán bộ, sinh viên
Trường ĐHCT càng nhận thức rõ trách nhiệm
của mình trong việc tham gia xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc.
ĐHCT là trường trọng điểm của quốc gia tại
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, song song
với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và
chuyển giao công nghệ, những năm qua, Nhà
trường luôn là đơn vị đi đầu, đóng góp to lớn
cho sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo,
trong đó có biển đảo Tây Nam của Tổ quốc. Với
những nghĩa cử cao đẹp hướng về biển đảo
quê hương, hằng năm Trường ĐHCT đều tổ
chức chuyến thăm hỏi, giao lưu và tặng quà đến

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển
4, nhằm mở rộng và tăng cường
tình đoàn kết giữa cán bộ, chiến
sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát
biển 4 với cán bộ và sinh viên
Trường ĐHCT; cổ vũ, động viên
để cán bộ, chiến sĩ thêm hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ bảo
vệ chủ quyền, an ninh, an toàn
trên biển đảo Tây Nam Tổ quốc,
đồng thời giúp cho các bạn sinh
viên hiểu hơn về những người
lính biển, thêm yêu biển đảo quê
hương.
PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền trao quà đến Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân.

các anh chiến sĩ. Nhân chuyến thăm lần này,
Trường ĐHCT phối hợp với Công ty Greenfeed
dành tặng 15.000 quả trứng gà, bên cạnh đó,
Công đoàn Trường cũng dành tặng phần quà
đến cán bộ, chiến sĩ. Ngoài ra, đoàn cán bộ và
sinh viên Trường đã tổ chức thực hiện một số
hoạt động thiết thực như: tư vấn, định hướng
nghề nghiệp cho các chiến sĩ sau khi ra quân;
sinh hoạt chuyên đề về kỹ năng công tác đoàn
thể như: kỹ năng nói chuyện trước tập thể đông
người, kỹ năng quản trò, sinh hoạt tập thể…;
trồng cây lưu niệm; giao lưu thể thao, trò chơi
vận động (kéo co, bóng chuyền).

Vào tối ngày 30/10/2016,
chương trình giao lưu văn nghệ
với chủ đề “Hát về biển đảo quê hương” đã tạo
cơ hội cho cán bộ sinh viên Trường ĐHCT tìm
hiểu và tăng thêm tình đoàn kết, thắt chặt tình
yêu thương giữa Nhà trường và cán bộ, chiến
sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Đây là khởi
đầu cho mối quan hệ tốt đẹp trong tương lai
bằng những hoạt động giao lưu, chuyển giao
khoa học công nghệ cổ vũ các đồng chí về mặt
tinh thần và điều kiện cơ sở vật chất đầy đủ hơn
phục vụ nhiệm vụ cao cả bảo vệ biển đảo của
Tổ quốc.

Đặc biệt, chương trình giao lưu
văn nghệ “Hướng về biển đảo quê
hương” đã diễn ra sôi nổi bằng
nhiệt huyết của tuổi trẻ Vùng 5 Hải
quân và tuổi trẻ Trường ĐHCT.
Trong không khí ấm áp tình yêu quê
hương, đất nước, những con người
tuy cách trở về địa lý nhưng vẫn
hướng về nhau, hướng về vùng
biển đảo thân yêu của Tổ quốc.
Cũng trong chuyến công tác,
ngày 30/10/2016, đoàn cán bộ và
sinh viên Trường ĐHCT đã gặp gỡ,
thăm hỏi và giao lưu với cán bộ, Nhân chuyến giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Cán bộ và sinh viên thăm
hỏi các chiến sĩ trên tàu hải quân.
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HỘI CHỢ VIỆC LÀM SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐỢT 2 NĂM 2016

V

ới mục tiêu tạo cầu nối cho sinh viên
chuẩn bị tốt nghiệp và mới tốt nghiệp có
cơ hội gặp gỡ, nắm bắt thông tin về nhu
cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, đơn vị sử
dụng lao động; góp phần nâng cao kiến thức
thị trường, nhu cầu lao động, tính cạnh tranh
và các cơ hội việc làm phù hợp với năng lực,
chuyên ngành của sinh viên, ngày 13/11/2016,
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp với
Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố Cần Thơ
và các doanh nghiệp tổ chức Hội chợ việc làm
sinh viên Trường ĐHCT đợt 2 năm 2016.
Hội chợ đã nhận được sự
tham gia của 22 công
ty, doanh nghiệp
tuyển
dụng
trực tiếp và
18 doanh

nghiệp ủy thác tuyển dụng, cùng sự tham dự
đông đảo của sinh viên.
Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS.
Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng trường
ĐHCT chia sẻ tỷ lệ sinh viên có việc làm sau
khi tốt nghiệp là một trong những mục tiêu quan
trọng đánh giá chất lượng của một trường đại

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
học. Trong thời gian qua, Trường ĐHCT cố
gắng để tạo điều kiện cho sinh viên tốt nghiệp
có được việc làm đúng chuyên ngành đào tạo
của mình. Trường đã quan tâm đầu tư nâng
cao chất lượng đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ
giảng dạy, công tác quản lý,... nhằm nâng cao
chất lượng sinh viên, đảm bảo về chuyên môn
cũng như kỹ năng mềm, có khả năng hội nhập
tốt. Bên cạnh những nỗ lực của Nhà trường còn
có sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, công
ty thông qua các hoạt động hỗ trợ học bổng,
thực tập, rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên
và đặc biệt là giới thiệu việc làm, hướng dẫn kỹ
năng tìm việc và tuyển dụng,... Thay mặt
Trường ĐHCT, Phó Hiệu trưởng
gửi lời cảm ơn sâu sắc đến
quý công ty, doanh nghiệp
và mong muốn nhận
được nhiều sự hỗ trợ từ
các đơn vị, đồng thời Phó
Hiệu trưởng cũng mong
rằng các em sinh viên tích
cực nhiều hơn nữa, chủ động
nắm bắt cơ hội xây dựng tương
lai cho bản thân mình và đóng góp cho
xã hội.
Nhân ngày hội, nhằm tuyên dương và hỗ trợ
cho những tấm gương sinh viên nghèo vượt
khó của Trường ĐHCT, đồng thời chia sẻ, giúp
đỡ các em vượt lên phần nào những khó khăn
trong học tập và cuộc sống, Hội chợ đã trao 75
suất học bổng có tổng trị giá 404 triệu đồng cho
sinh viên với sự hỗ trợ từ các công ty, doanh
nghiệp gồm: Ngân hàng TMCP Phát triển thành
phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Phân bón
dầu khí Cà Mau, Công ty TNHH CJ Vina Agri,
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam Airlines,
Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ Casuco.

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

17

HOẠT ĐỘNG KHÁC

THAM DỰ DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC VÀ
CUỘC THI HÙNG BIỆN NĂM 2016
Đoàn Thanh niên

D

iễn đàn giáo dục và cuộc thi hùng biện
trong khối AUN lần thứ 16 và ASEAN+3
lần thứ 5 được tổ chức tại Trường Đại
học Mahidol, Thái Lan từ ngày 07 đến
10/11/2016. Diễn đàn và cuộc thi năm
nay với chủ đề Tăng cường vai trò của
khối ASEAN+3 trong phát triển bền vững
gắn với cộng đồng đã thu hút nhiều thí
sinh đến từ các trường đại học trong khối
AUN và các nước Trung Quốc, Nhật Bản.
Trường Đại học Cần Thơ đã cử đoàn đại
biểu tham dự hoạt động trên.
Qua cuộc thi hùng biện, các bạn sinh
viên đã chia sẻ quan điểm bản thân về
tình hình phát triển trong khối ASEAN+3
và các giải pháp cho vấn đề phát triển
bền vững, đặc biệt các thí sinh vào vòng
chung kết đã thể hiện xuất sắc những hiểu
biết và sự quan tâm của bản thân khi trả lời câu
hỏi tình huống “Giải pháp của bạn nếu trở thành
lãnh đạo đất nước?”.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
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Tại Diễn đàn giáo dục, các đoàn đại biểu từ
11 quốc gia đã trao đổi về tình hình các nước và
tình hình chung của khối xung quanh ba trụ cột

Diễn đàn giáo dục.

của phát triển bền vững, từ đó tổng hợp thành
tuyên bố chung mang tiếng nói của đại biểu sinh
viên đến các nhà chính sách.
Bên cạnh diễn đàn
giáo dục và cuộc thi hùng
biện, Ban tổ chức đã giới
thiệu hoạt động lớp học
lưu động cho 16 sinh viên
với các buổi học tập, giao
lưu văn hóa. Thông qua
các hoạt động trên, bên
cạnh việc trau dồi kiến
thức thì hầu hết các bạn
sinh viên đã bày tỏ niềm
vui khi được trải nghiệm
văn hóa Thái Lan, được
mở rộng giao lưu và gặp
gỡ được nhiều bạn mới,
xóa dần khoảng cách
giữa các quốc gia.

HOẠT ĐỘNG KHÁC

VÒNG BÁN KẾT CUỘC THI WILMAR CLV AWARDS 2016
Phòng Công tác Chính trị
Ngày 04/11/2016, Trường Đại học Cần Thơ
(ĐHCT) phối hợp với Tập đoàn Wilmar CLV tổ
chức vòng Bán kết “Cuộc thi Wilmar CLV Awards
năm 2016” với chủ đề “Nơi tài năng tỏa sáng”.

C

uộc thi Wilmar CLV Awards năm 2016
chính thức diễn ra vòng Sơ tuyển từ
ngày 10/9/2016. Vượt qua gần 100 thí
sinh tại vòng thuyết trình dự án để bước tiếp
vào vòng Bán kết là 06 thí sinh xuất sắc nhất.
Cơ cấu giải thưởng của vòng Bán kết gồm 03
giải Khuyến khích (trị giá 2 triệu đồng), 01 giải
Ba (trị giá 5 triệu đồng), 01 giải Nhì (trị giá 10
triệu đồng) và 01 Giải nhất (trị giá 15 triệu đồng).
Với truyền thống ươm mầm tài năng, tìm
kiếm và bồi dưỡng nhân tài, nhiều năm qua,
Tập đoàn Wilmar CLV đã phối hợp với Trường
ĐHCT và các trường khác tổ chức sân chơi học
thuật hấp dẫn cho các sinh viên tài năng, giúp
các bạn tự tin thể hiện kiến thức chuyên môn,
năng lực ngoại ngữ và bản lĩnh cá nhân. Tiếp
bước những thành công đó, năm nay cuộc thi
Wilmar CLV Awards 2016 tiếp tục quay trở lại
với các bạn sinh viên ở quy mô rộng hơn, với
nhiều lĩnh vực đa dạng hơn dành cho sinh viên
năm cuối ở cả 3 miền trọng điểm của đất nước:
Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố
Cần Thơ. Tại vòng Bán kết, các thí sinh đã trải

Trao giải cho các thí sinh.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu
trưởng Trường ĐHCT phát biểu chào mừng cuộc thi.

qua 02 phần thi thuyết trình cá nhân và tranh
biện theo đôi.
Ở phần thi thuyết trình cá nhân, các thí sinh
sẽ cùng thuyết trình về một chủ đề. Các thí sinh
sẽ bốc thăm chọn 01 trong 06 đề tài nhỏ của
chủ đề đó. Phần thi tranh biện là hai thí sinh sẽ
cùng nhau tranh biện 01 đề tài. Việc lựa chọn
từng đôi thí sinh tranh biện đã được thực hiện
qua hình thức bắt thăm ngẫu nhiên.
Sau khi trải qua 02 phần thi hết sức căng
thẳng, quyết liệt với nhiều gay cấn, hồi hộp
nhưng rất hào hứng, chiếc Cup dành cho thí
sinh đạt giải Nhất đã được trao cho sinh viên
Quách Lý Xuân An; giải Nhì thuộc về sinh viên
Nguyễn Minh Phương Uyên; giải Ba thuộc
về sinh viên Nguyễn Hữu Gia Bảo. Ba giải
Khuyến khích được trao cho sinh viên Lê
Nguyễn Xuân Phương, Lê Khoa Nguyên và
Nguyễn Nguyên Bách. Ban Tổ chức đã trao
chứng nhận tham dự cho 24 thí sinh dự thi
vòng Bán kết và trao 03 giải thưởng phụ cho
03 nhóm thuyết trình xuất sắc nhất của vòng
dự án (khối kỹ thuật, khối kinh tế và khối xã hội).
Hy vọng rằng, thông qua cuộc thi các bạn
sinh viên có thể tìm thấy hướng đi, công
việc và niềm say mê của mình, góp sức trẻ
xây dựng quê hương ngày một đẹp giàu.

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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TUỔI TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
CHUNG TAY VÌ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG RUỘT THỊT
Ban Tuyên giáo Đoàn trường Đại học Cần Thơ

V

ào những ngày tháng 10/2016 vừa qua,
ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, kết
hợp với không khí lạnh đã gây ra mưa
lớn trên diện rộng ở các tỉnh từ Nghệ An đến
Thừa Thiên Huế, đặc biệt tại Quảng Bình và Hà
Tĩnh. Mưa lũ kéo dài đã để lại nhiều ảnh hưởng,
thiệt hại về người và tài sản cho người dân nơi
đây.
Chung tay cùng cả nước hướng về miền
Trung ruột thịt, Ban Thường vụ Đoàn trường và
Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường Đại học Cần
Thơ đã phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng
bào miền Trung đang gánh chịu thiệt hại do
mưa, lũ và nhận được sự tham gia ủng hộ nhiệt

tình bằng cả trái tim đồng cảm, chia sẻ
của toàn thể Đoàn viên, thanh niên, hội
viên toàn Trường với tổng
số tiền hơn 100 triệu
đồng.
Trong quá
trình
quyên
góp,
Đoàn
Thanh niênHội Sinh viên
Trường đã phối
hợp cùng Đoàn Đại
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học Đà Nẵng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện
Quảng Trạch hỗ trợ 100 hộ gia đình bị ảnh
hưởng nặng bởi mưa lũ tại huyện Quảng Trạch,
tỉnh Quảng Bình ổn định đời sống và sản xuất
với tổng số tiền là 50 triệu đồng. Tại buổi phát
động, quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung
vào ngày 21/10/2016 do Thành Đoàn Cần Thơ
phát động, Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên
Trường đã góp 5 triệu đồng.
Tiếp đó, Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên
Trường phối hợp với Đoàn Đại học Huế hỗ trợ
30 bộ bàn, 120 ghế cho 04 điểm trường mầm
non (Liên Thủy, Xuân Thủy, Tân Thủy, Văn
Thủy) trên địa bàn huyện Lệ Thủy-tỉnh Quảng
Bình; tặng 1 máy đo huyết áp và một số áo ấm
cho Trường Mầm non Văn Thủy-Lệ Thủy, điểm
trường bị cô lập nhiều ngày trong hai đợt lũ lụt
vừa qua với tổng giá trị là 30 triệu đồng.

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh
niên-Hội Sinh viên Trường sẽ
tiếp tục phối hợp với Đoàn
thanh niên các trường đại học
lân cận vùng lũ thực hiện các
công trình an sinh xã hội, hỗ trợ
bà con nhân dân trong thời gian
sớm nhất.

HOẠT ĐỘNG KHÁC

CHƯƠNG TRÌNH
“KHÔNG NGỪNG MƠ ƯỚC, KHÔNG NGỪNG VƯƠN CAO”

Đ

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

ứng trước đòi hỏi ngày càng cao của
nhà tuyển dụng, ngành Chăn nuôi và
Thú y, Trường Đại học Cần Thơ đã đưa
học phần bắt buộc “Kỹ năng mềm” vào chương
trình đào tạo đại học. Ngoài việc trang bị cho
sinh viên các kỹ năng cơ bản (kỹ năng giao tiếp,
kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng thuyết trình,
kỹ năng làm việc nhóm,…), sinh viên còn được
tiếp xúc với lãnh đạo của nhiều công ty để chia
sẻ những kinh nghiệm thành công của cá nhân
và tổ chức.
Thực vậy, nhiều năm qua ngành Chăn
nuôi và Thú y phối hợp với Công ty Cổ phần
GreenFeed Việt Nam và Công ty TNHH Behn
Meyer Việt Nam thường xuyên tổ chức chương
trình “Không ngừng mơ ước, không ngừng vươn
cao”. Chương trình bao hàm những nội dung hỗ
trợ học bổng, hỗ trợ kinh phí nghiên cứu khoa

học, hỗ trợ ăn ở và bồi dưỡng thực tập,… cho
sinh viên. Thông qua chương trình này, sinh
viên còn có cơ hội tiếp cận, trao đổi với lãnh đạo
của GreenFeed và nhiều khách mời về Kỹ năng
mềm với những chủ đề khác nhau như: Tư duy
tỷ phú, Hành trình đến thành công, Quản trị
cuộc đời, CEO talk,…
Chương trình luôn nhận được sự hưởng ứng
và tham gia nhiệt tình của đông đảo sinh viên
trong và ngoài ngành Chăn nuôi và Thú y (có
lúc lên đến 1.500 sinh viên/sự kiện). Chương
trình đã giúp sinh viên thay đổi suy nghĩ và hành
động trong cuộc sống, học tập và rèn luyện,
từng bước hoàn thiện kỹ năng mềm, kiến thức
chuyên môn và kiến thức xã hội, vững tin bước
vào nghề, hướng đến thành công trong tương
lai.
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ẤM

ÁP TÌNH THẦY TRÒ
TRONG NGÀY 20/11

N

Phạm Nguyễn Bảo Trâm, Lớp Phát triển nông thôn, Khoá 40

hư một hoạt động thường lệ, cứ mỗi năm vào ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy và
trò Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long lại tổ chức buổi họp mặt giữa
giảng viên và sinh viên với mục đích tôn vinh nghề nhà giáo, thể hiện lòng biết ơn của
những thế hệ sinh viên đối với quý thầy cô đã và đang công tác tại Viện.
Không ồn ào, náo nhiệt, buổi lễ diễn ra thật đơn giản nhưng ấm áp. Tại đây sinh viên chúng
tôi được bày tỏ những tâm tư, tình cảm, những nỗi niềm riêng chưa được giãi bày. Đó là
những cánh thiệp được trang trí tỉ mẩn, những cành hoa được cắt tỉa cẩn thận. Gói ghém
trong đó là biết bao yêu thương, niềm cảm mến mà chúng tôi muốn gửi đến quý thầy cô-những
người lái đò thầm lặng.
Không chỉ dừng lại ở đấy, chúng tôi còn được nghe những lời bộc bạch chân tình từ thầy
cô, những niềm vui, nỗi buồn trong suốt quá trình giảng dạy, những lời nhắn nhủ thân thương
xuất phát từ trái tim của người thầy giáo.
Nhìn những thầy cô với mái tóc đã điểm sương, nhuốm màu của thời gian vẫn cần mẫn bên
bụt giảng mà thương làm sao! Không chỉ giảng dạy kiến thức trên giảng đường mà thầy cô
còn truyền đạt cho chúng tôi cách đối nhân xử thế, cách làm người. Đây sẽ là một hành trang
quý báu để chúng tôi mang theo khi rời ghế nhà trường, vững bước vào con đường lập thân,
lập nghiệp.
Chỉ còn vỏn vẹn một năm để gắn bó với thầy cô, với Viện, với mái trường Đại học Cần Thơ
thân yêu. Dù thời gian có trôi nhanh và xóa mờ đi tất cả thì thầy cô vẫn sẽ mãi là tấm gương
sáng, là niềm tự hào của chúng em. Những buổi học lý thú, những giọng nói ấm áp, truyền
cảm của thầy cô sẽ mãi không thể nào phai mờ trong tâm trí của chúng em. Mong rằng thầy
cô luôn dồi dào sức khỏe để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Chúc tất cả quý
thầy cô có một ngày lễ 20/11 an lành và ngập tràn hạnh phúc.
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Những người Thầy

Quách Minh Vinh, Lớp Chính trị học, Khóa 41

Thời gian như một cỗ máy vĩnh cửu cứ thế trôi đi không bao giờ trở lại.
Người ta thường hay gắn cho thời gian cái mác vô tình cũng vì lẽ đó. Nhưng cũng nhờ
thời gian mà con người nhận ra nhiều điều quý giá trong cuộc sống. Chúng ta hiểu và học
cách trân trọng những kỷ niệm đã vùi lấp dưới lớp bụi quá khứ. Chúng ta trao và nhận yêu
thương nhiều hơn. Và chúng ta cũng biết ơn nhiều hơn.
Hôm nay, khi tia nắng tháng 11 đang nhảy múa trên khắp các cung đường, nhìn những
cô cậu học trò tươi cười với cành hồng cầm trên tay tặng cô giáo, lòng tôi lại mơn man
một cảm xúc khó tả. Là bồi hồi. Là hạnh phúc. Là một giây lắng lòng suy nghĩ về những
người thầy xuất hiện trong cuộc đời mỗi người.
Tôi sinh ra và lớn lên ở một làng quê thanh bình, giữa không gian mênh mông của đồng
lúa xanh mướt và trong những câu hát ru ngọt ngào của mẹ.
“Con cò bay lả bay la
Bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng”
Hay:
“Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay”
Những thứ bình dị ấy đã hòa quyện, kết tinh thành nguồn sống thiêng liêng nuôi dưỡng
tâm hồn tôi, tuổi thơ tôi.
Lúc nhỏ, cha nắm tay dắt tôi đi những bước đầu tiên. Cái cảm giác đặt bàn chân bé tí
chạm mặt đất, nó thật kỳ diệu làm sao! Mẹ dạy tôi bi bô tập nói và tôi có thể cảm nhận
được mẹ tôi đã hạnh phúc ra sao khi tôi bất ngờ thốt lên hai từ “Cha” và “Mẹ”. Hành trình
vạn dặm của con người bao giờ cũng được bắt đầu từ một bước chân, một tiếng nói đơn
giản nhất. Cha và Mẹ là người thầy đầu tiên của ta.
Bà tôi dạy tôi những bài học vỡ lòng về đạo đức. Chẳng hạn như phải “đi thưa về
trình”, lễ phép với người lớn, cư xử hòa đồng với bạn bè trong xóm,... Đến tận bây giờ,
tôi vẫn hằn in sâu những lời dạy của bà, tựa như hành trang mang theo để có thể trở thành
một người tốt.
Tôi học cách nhóm lửa, hái rau, câu cá, ra đồng,... từ người thân và mọi người xung
quanh mình. Họ chính là người thầy thứ hai của ta.
Rồi tôi vào lớp Một. Tôi còn nhớ, đứng trước một ngôi trường hoàn toàn xa lạ, tôi đã òa
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khóc rất nhiều và không chịu đi học. Nhưng rồi, nhờ sự dỗ dành và tận tụy của cô giáo,
tôi đã dần hòa nhập với môi trường mới. Cô dạy tôi biết đọc, biết viết, biết tính những
phép toán đơn giản. Cô kể tôi nghe những câu chuyện về tình yêu thương. Sự dịu dàng,
chu đáo của cô khiến tôi cứ tưởng rằng cô giáo chính là cô tiên xanh bước ra từ cổ tích!
Ngày đó, hễ đến 20/11 là tôi lại đòi mẹ phải mua quà để đi tặng thầy cô. Trẻ con có
biết gì đâu, thấy bạn tặng quà, mình cũng tặng quà cho bằng được. Lớn lên một chút thì
đã biết tự tay đi mua quà cho thầy cô. Quà đôi khi là một bông hồng, đôi khi là cuốn sổ
và cây bút. Nhưng đến lúc tặng lại run cầm cập, chỉ kịp nói một câu ngắn gọn “Mừng
Cô (Thầy) 20/11” rồi xấu hổ mà chạy cái vèo mất hút.
Bước sang những năm học phổ thông, thầy cô dạy tôi những tri thức cơ bản về khoa
học và xã hội, góp phần định hướng con đường phát triển khi đã ở độ tuổi trưởng thành.
Mặc dù đôi lúc thầy cô buồn lòng và thường hay la mắng lũ học trò tinh nghịch “thích
quậy hơn thích học”, nhưng sâu thẳm bên trong là tình yêu cao quý đối với nghề, là
dành mọi điều tốt đẹp nhất cho học trò của mình. Ngày Nhà giáo Việt Nam cũng được
tổ chức đơn giản hơn. Lớp trưởng đại diện lớp tặng hoa và chúc mừng thầy cô rồi thôi.
Lên đại học, tiếp xúc với các thầy cô giỏi chuyên môn ở nhiều lĩnh vực khác nhau,
tôi được tiếp cận hệ thống kiến thức chuyên môn toàn diện, mở mang tầm nhìn, có khả
năng giải quyết những vấn đề thường gặp. Thầy cô là người thầy quan trọng và có tác
động quyết định nhất.
Một người thầy khác của ta nữa, chính là bạn ta. Tôi không có nhiều bạn, nhưng lại
có một vài người bạn thân. Chúng tôi luôn trao đổi với nhau những kiến thức mình có
được. Khi tôi gặp khó khăn, họ luôn đồng hành và tìm cách giúp tôi vượt qua. Họ luôn
có những lời khuyên chân thành và sáng suốt nhất mỗi khi tôi cần.
Nếu định nghĩa “thầy là người mang đến cho ta một bài học nào đó” thì có lẽ trên đời
này, ta sẽ có rất nhiều người thầy. Đó có thể là vị giám đốc của một công ty nổi tiếng,
người công nhân quét rác, hay một đứa trẻ,... Họ ở nhiều cương vị, vai trò khác nhau. Và
ta cũng “học” được từ họ bằng nhiều cách khác nhau, xét trên những góc độ khác nhau.
Vậy nên, ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày mà cả xã hội ca ngợi nghề giáo, tôn vinh
những người đã, đang và sẽ cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Không chỉ có thế, đây
còn là dịp để mỗi chúng ta tự nhắc nhở mình phải luôn luôn trải nghiệm, tìm tòi và học
hỏi, đồng thời thầm cảm ơn những bài học vô giá mà ta đã học được từ những người
thầy thật “đặc biệt”.
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