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Thư Chúc Tết

CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

N

hân dịp chào đón năm mới-Tết Đinh Dậu 2017, thay mặt Đảng ủy và Ban
Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), tôi thân ái gửi đến các thế hệ
thầy cô, công chức, viên chức và người lao động (CCVC-NLĐ), các cựu sinh
viên cùng toàn thể học viên và sinh viên của Trường lời chúc mừng năm mới tốt
đẹp nhất.

Với những nỗ lực phấn đấu của các thầy cô giáo, CCVC-NLĐ và sinh viên trong
toàn trường, năm 2016 khép lại với nhiều thành tích rất đáng trân trọng và tự hào
trên mọi lĩnh vực hoạt động, nối tiếp tiến trình 50 năm hình thành và phát triển
vững mạnh của Trường ĐHCT để trở thành trường đại học chất lượng cao, tiếp cận
đẳng cấp khu vực và quốc tế.
Trong năm qua, công tác đào tạo vẫn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Trường tiếp tục hoàn thiện
hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ, đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương
pháp giảng dạy nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học, thực hiện tự chủ in ấn phôi văn bằng
chứng chỉ. Năm 2016 cũng là năm thành công trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao
công nghệ của Trường; nhiều đề tài hợp tác quốc tế, đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường đã được
hoàn thành và nghiệm thu với kết quả tốt; nhiều hợp đồng và dự án chuyển giao công nghệ được triển
khai. Hợp tác trong và ngoài nước được triển khai mạnh mẽ, việc hợp tác toàn diện với một số tỉnh,
thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và hợp tác với một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên
đã từng bước mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, Trường đã tiếp nhận và triển khai Dự án “Nâng cấp
Trường ĐHCT” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và Dự án Hợp tác Kỹ thuật sử dụng viện
trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản. Cơ sở vật chất của Trường được tiếp tục cải thiện; công
tác quản lý và phục vụ không ngừng nâng cao về chất. Bộ máy tổ chức của Trường được bổ sung, hoàn
thiện và hoạt động hiệu quả.
Với những thành tích nêu trên, Trường đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất
(lần 2), nhiều tập thể và cá nhân của Trường nhận được khen thưởng từ các cơ quan, ban ngành. Những
thành tích mà Trường đạt được là nhờ vào sự đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không ngừng của
mỗi tập thể, cá nhân trong Trường dưới sự lãnh đạo đúng đắn và có hiệu quả của Đảng uỷ, Ban Giám
hiệu; sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong Nhà trường và các cấp chính quyền. Nhân dịp này,
thay mặt lãnh đạo Trường, tôi nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng góp và nỗ lực vượt bậc đó.
Đạt được những thành tích nêu trên, chúng ta hoàn toàn hãnh diện, tự hào về Trường ĐHCT. Đây là
động lực để tập thể Nhà trường tiếp tục phấn đấu đưa Trường bước vào năm mới 2017 với định hướng
phát triển mạnh mẽ và toàn diện, một năm có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử phát triển của Trường - năm
bắt đầu của nhiệm kỳ mới 2017-2022.
Trong không khí vui tươi, phấn khởi của mùa xuân mới và niềm tin mới, một lần nữa, tôi gửi lời chúc
sức khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng đến các thế hệ thầy cô, CCVC-NLĐ, các cựu sinh viên
cùng gia đình; chúc toàn thể học viên và sinh viên của Trường đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong
học tập và rèn luyện. Xin gửi lời chúc mừng năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc đến quý thầy
cô, CCVC-NLĐ của Trường đang học tập, làm việc ở nước ngoài phải xa gia đình trong dịp xuân về và
mong các bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về cùng xây dựng Trường ĐHCT ngày càng lớn mạnh.
Chào thân ái!
Hà Thanh Toàn
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TIN NỔI BẬT

Rộn Ràng Mùa Xuân Nơi Biên Giới

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

T

rong không khí nô nức chào
mừng năm mới Đinh Dậu 2017,
trong hai ngày 13-14/01/2017,
đoàn viên thanh niên là cán bộ và sinh
viên của Trường Đại học Cần Thơ
(ĐHCT) đã tích cực tham gia chương
trình giao lưu với chủ đề “Tuổi trẻ
với mùa xuân biên giới” giữa tuổi trẻ
thành phố Cần Thơ và cán bộ, chiến
sĩ Trung đoàn Bộ binh 1-Sư đoàn Bộ
binh 330 đang đóng quân trên địa bàn
thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh
An Giang. Đây là hoạt động thường
niên do Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức
hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa
tình biên giới hải đảo” do Trung ương
Hội thi “Gói bánh tét ngày xuân” (Nguồn: Thành đoàn Cần Thơ).
Đoàn phát động. Nhiều hoạt động ý
nghĩa, thiết thực đã diễn ra như: nấu ăn với chủ đề “Mâm cơm ngày xuân”, Hội thi “Gói bánh tét
ngày xuân”, giao lưu văn hóa văn nghệ và tổ chức trò chơi lớn.
Chương trình giao lưu “Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới” đã góp phần tạo mối liên kết giữa hậu
phương và tiền tuyến, thắt chặt tình cảm gắn bó, đoàn kết quân dân, bên cạnh đó, động viên tinh
thần các cán bộ, chiến sĩ để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc.
Bên cạnh đó, trong hai ngày 16-17/01/2017, đoàn cán bộ và sinh viên Khoa Phát triển Nông thônĐHCT đã tổ chức chuyến
thăm và chương trình giao
lưu với cán bộ, chiến sĩ Trung
đoàn Bộ binh 1, Sư đoàn Bộ
binh 330.

Tham gia trò chơi lớn.
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Tại Trung đoàn 1, Đoàn
cán bộ và sinh viên Khoa
Phát triển Nông thôn đã ân
cần thăm hỏi sức khỏe, chia
sẻ những khó khăn, động
viên tinh thần và gửi những
lời chúc mừng an lành đến
cán bộ, chiến sĩ trong năm
mới. PGS.TS. Nguyễn Duy
Cần, Trưởng Khoa Phát triển
Nông thôn đã chia sẻ thông

TIN NỔI BẬT
tin và hoạt động, những kết quả đạt được của
Khoa trong thời gian qua. Thành lập năm 2011,
là một đơn vị còn khá trẻ của Trường ĐHCT,
tuy vậy, Khoa đã có nhiều nghiên cứu khoa học
trong lĩnh vực nông nghiệp-phát triển nông thôn,
góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng
bằng sông Cửu Long. Trong thời gian tới, Khoa
tiếp tục phấn đấu trở thành khu đào tạo chính
quy và hiện đại góp phần đáp ứng nhu cầu cấp
thiết về nguồn nhân lực cho địa phương.
Tại các đơn vị đến thăm và chúc Tết, đoàn
đã nghe báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động
trong năm 2016, kế hoạch năm 2017, công tác
chuẩn bị cho cán bộ, chiến sĩ trực và vui xuân,
đón Tết. PGS.TS. Nguyễn Duy Cần vui mừng
trước những thành tích đạt được của các đơn
vị trong thời gian qua và tin tưởng rằng các đơn
vị sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được,
PGS.TS. Nguyễn Duy Cần, Trưởng Khoa Phát triển Nông thôn
vượt
qua khó khăn, lập nhiều thành tích hơn
tặng quà chúc Tết đến Trung đoàn Bộ binh 1 15ĐKZ82.
nữa trong năm 2017. Trung tá Đặng Văn Toán,
Phó Chính ủy Trung đoàn 1 đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm và những tình cảm tốt
đẹp của đơn vị dành cho Trung đoàn. Trung tá cũng chia sẻ, đây sẽ là nguồn cổ vũ và động viên
tinh thần rất lớn, giúp cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững tay súng bảo vệ và giữ gìn chủ quyền của Tổ
quốc, đảm bảo tình hình an ninh trật tự để nhân dân đón Tết an vui, đầm ấm.
Trong không khí vui tươi, ấm áp của chương trình giao lưu văn nghệ, tuổi trẻ Khoa Phát triển
Nông thôn-Trường Đại học Cần Thơ và các chiến sĩ Trung đoàn 1 đã mang đến những tiết mục
mộc mạc nhưng mang nhiều ý nghĩa góp thêm niềm vui cho các chiến sĩ trong những ngày cận
kề năm mới.

Ảnh lưu niệm tại buổi giao lưu với Trung Đoàn Bộ binh 1.
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GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

LỄ TRAO HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ
DO QUỸ Y TẾ, GIÁO DỤC VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM (VNHELP)
TÀI TRỢ NĂM HỌC 2016-2017
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 09/01/2017, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp cùng Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn
hóa Việt Nam (VNHELP) tổ chức Lễ Trao học bổng Nguyễn Trường Tộ, năm học 2016-2017 cho
các em sinh viên vượt khó học tốt của Trường ĐHCT và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Tham dự
buổi lễ có bà Phạm Thị Phương Anh, Điều phối viên phía Nam, Quỹ VNHELP tại Việt Nam; PGS.
TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT; đại diện các đơn vị trực thuộc và sinh
viên được nhận học bổng.

H

ọc bổng Nguyễn Trường Tộ là một trong
những chương trình trợ giúp giáo dục của
tổ chức VNHELP dành cho sinh viên đại
học, cao đẳng trên khắp Việt Nam nhằm giúp các
em giảm bớt một phần khó khăn trong cuộc sống
để có thể hoàn thành tốt chương trình đào tạo.
Tại lễ trao học bổng lần này, 100 sinh vên của
Trường ĐHCT và 20 sinh viên của Trường Đại
học Y Dược Cần Thơ được trao học bổng với trị
giá mỗi suất là 200 USD/năm. Học bổng Nguyễn
Trường Tộ sẽ đồng hành cùng các em sinh viên
trong suốt thời gian học tập tại trường với điều
kiện các em duy trì kết quả học tập tốt mỗi năm.
Đây là năm thứ 03 các em sinh viên Trường ĐHCT
được nhận học bổng. Hy vọng rằng, các em sẽ sử
dụng nguồn học bổng một cách ý nghĩa để không
phụ lòng mong mỏi của gia đình, nhà trường và
sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền trao học bổng cho sinh viên.
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GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM HỌC 2016-2017
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

PGS.TS. Lê Việt Dũng trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên.

Ngày 07/01/2017, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ
thuật Cần Thơ tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ vừa làm vừa học năm học 20162017. Buổi lễ được diễn ra tại Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ với sự tham dự của
đại diện Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc của hai trường và sinh viên nhận bằng tốt
nghiệp.

T

ại buổi lễ, có 59 sinh viên hệ vừa làm vừa
học thuộc chuyên ngành Tài chính ngân
hàng và Quản trị kinh doanh được trao
bằng, trong đó, có 04 sinh viên vinh dự nhận
Giấy khen vì đã nỗ lực đạt thành tích cao trong
học tập. Tính đến thời điểm hiện tại, Trường
ĐHCT và Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật
Cần Thơ đã liên kết đào tạo khoảng 650 sinh
viên và có gần 300 sinh viên tốt nghiệp.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Lê Việt Dũng,
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời chúc

mừng đến các tân cử nhân đã nỗ lực trong học
tập để vừa hoàn thành tốt chương trình học vừa
đáp ứng yêu cầu công việc nơi công tác. Phó
Hiệu trưởng nhấn mạnh công tác đào tạo từ xa
luôn được Nhà trường chú trọng phát triển và
nâng dần chất lượng đào tạo, do đó, Trường
luôn tạo điều kiện học tập tốt nhất cho người
học và không ngừng phối hợp chặt chẽ với các
đơn vị liên kết để ngày càng phục vụ tốt hơn
nhu cầu học tập nâng cao trình độ của người lao
động, có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát
triển chung của xã hội.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI NGHỊ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỜI HỘI NHẬP
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 30/12/2016, Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa
học với chủ đề Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thời hội nhập nhằm tổng kết các nghiên cứu
liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn, trao đổi kinh nghiệm trong nghiên cứu và ứng
dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp và phát triển nông thôn, giao lưu, tạo cầu nối giữa các
nhà nghiên cứu ở các viện, trường, trung tâm nghiên cứu với cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ
khuyến nông và nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đồng thời kỷ niệm 05 năm
ngày thành lập Khoa Phát triển Nông thôn (28/6/2011-28/6/2016).
và đề xuất tập trung cho sản xuất nông
nghiệp, xây dựng nông thôn mới có
giá trị khoa học và thực tiễn. Được Hội
đồng Khoa học Khoa Phát triển Nông
thôn phản biện, biên tập, trên 30 bài
tham luận đã được xuất bản trong Kỷ
yếu của Hội nghị.
Khoa Phát triển Nông thôn đã có
nhiều nghiên cứu khoa học tập trung
vào lĩnh vực nông nghiệp-phát triển
nông thôn, góp phần phát triển kinh tế
xã hội vùng ĐBSCL và thích ứng biến
đổi khí hậu. Một số kết quả nghiên cứu
Toàn cảnh Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thời hội giai đoạn 2011-2016 gồm: nghiên cứu
mối liên kết bốn nhà trong sản xuất và
nhập tại Khoa Phát triển Nông thôn.
tiêu thụ lúa gạo ở ĐBSCL, phát hiện
Hội nghị thu hút nhiều nhà quản lý từ các sở,
các điểm mạnh, yếu của liên kết theo chuỗi
ngành địa phương, các nhà khoa học từ các cơ
sản xuất; nghiên cứu tổ chức sản xuất lúa theo
quan, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh
chuẩn VietGAP và nâng cao chuỗi giá trị lúa
nghiệp, hợp tác xã trong khu vực ĐBSCL.
gạo; Dự án nghiên cứu phát triển khuyến nông
Hội nghị khoa học Nông nghiệp và Phát triển có sự tham gia của phía Nam (PAEX) được
nông thôn thời hội nhập được tổ chức lần đầu đánh giá cao và lan truyền các tỉnh phía Bắc và
tiên đã tạo ra một diễn đàn để các nhà khoa Campuchia; nghiên cứu đánh giá sinh kế người
học, nhà quản lý chia sẻ kinh nghiệm, phương dân ở vùng lũ và thích ứng biến đổi khí hậu.
pháp, kết quả nghiên cứu, làm cơ sở vững chắc
Trong thời gian tới, Khoa Phát triển Nông
cho chiến lược phát triển nông nghiệp nông
thôn tiếp tục phấn đấu trở thành khu đào tạo
thôn thời kỳ hội nhập.
chính quy và hiện đại góp phần đáp ứng nhu
Ban Tổ chức Hội nghị đã nhận trên 30 bài cầu cấp thiết về nguồn nhân lực cũng như trở
tham luận của các đại biểu là các nhà quản lý, thành trung tâm nghiên cứu khoa học về các
nhà khoa học từ các cơ quan, viện, trường, vấn đề nông nghiệp, nông thôn đáp ứng cho
doanh nghiệp, hợp tác xã. Các bài tham luận quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông
đã có những phân tích, đánh giá, khuyến cáo nghiệp nông thôn cho vùng ĐBSCL.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
ĐẠT 08 GIẢI THƯỞNG

“SINH VIÊN NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC” NĂM 2016
Phòng Quản lý Khoa học
Ngày 07/01/2017, Bộ Giáo dục và Đào
tạo phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ,
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Việt Nam, Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam, Trung ương Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Quỹ
Hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam và Đài
Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao giải
thưởng “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học”
năm 2016 tại Trường Đại học Giao thông
Vận tải (Hà Nội).
dự được tặng Bằng khen của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo vì có thành tích xuất
sắc trong tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa
học của sinh viên năm 2016. Đây sẽ là nguồn
động viên to lớn thúc đẩy phong trào nghiên cứu
khoa học trong sinh viên Trường ĐHCT.

Sinh viên Nguyễn Thiện Toàn, đại diện nhóm sinh viên nhận giải Nhì.

S

au 02 năm bị gián đoạn, giải thưởng
“Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” năm
2016 được tiếp tục tổ chức đã quy tụ sinh
viên của 74 trường đại học, học viện trong cả
nước tham dự với 276 đề tài nghiên cứu khoa
học của sinh viên thuộc 06 lĩnh vực
khoa học và công nghệ (Khoa học Tự
nhiên, Khoa học Kỹ thuật và Công
nghệ; Khoa học Y Dược; Khoa học
Nông nghiệp; Khoa học Xã hội; và
Khoa học Nhân văn).
Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao
08 giải Nhất, 38 giải Nhì và 66 giải Ba
cho các đề tài nghiên cứu khoa học
của sinh viên. Trong đó, Trường Đại
học Cần Thơ (ĐHCT) có 08 đề tài đạt
giải gồm: 01 giải Nhì, 03 giải Ba và 04
giải Khuyến khích.

PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Phó Trưởng Phòng Quản lý Khoa học,

Với thành tích đạt được, Phòng Trường ĐHCT (thứ 7 từ trái qua) nhận Bằng khen Tập thể đạt thành tích xuất
Quản lý Khoa học, Trường ĐHCT vinh sắc trong tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2016.
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KẾT QUẢ PHỐI HỢP CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHĂN NUÔI
CHO ĐOÀN KINH TẾ - QUỐC PHÒNG 915
Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

Đ

oàn Kinh tế Quốc phòng 915 (Kiên Giang, Quân khu 9) là đơn vị mới được thành lập và
đi vào hoạt động từ tháng 10/2015 trên địa bàn vùng dự án có tính đặc thù cao: Biên giớiBiển đảo-Dân tộc; hạ tầng kinh tế xã hội và trình độ dân trí có xuất phát điểm thấp; tỷ lệ hộ
nghèo cao, nhất là trong đồng bào dân tộc Khmer; đội ngũ cán bộ được chắp vá, còn nhiều bỡ ngỡ
với nhiệm vụ mới và chưa được đào tạo về mặt chuyên môn… Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, nhận
địa bàn, nhiều vấn đề đôi lúc không biết bắt đầu từ đâu, nhưng với tinh thần của Bộ đội Cụ Hồ là
“Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, đến nay đơn vị đã đạt được một
số thành tích nhất định, Đại tá Trần Hải Vinh, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915 chia sẻ.

Ngoài những khó khăn về công tác quản lý đầu tư, một trong những khó khăn thách thức lớn
nhất đó chính là nhiệm vụ hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp-thủy sản trong dân, trong
bối cảnh trình độ và nhận thức của người dân biên giới còn nhiều hạn chế.
Đứng chân trên vùng đất vừa phèn vừa mặn và đặc điểm nuôi trồng của người dân nơi đây còn
lạc hậu, quy mô nhỏ lẻ, giới hạn trong phạm vi gia đình, gần như mang tính tự cung tự cấp, sau bao
trăn trở, được sự ủng hộ hết lòng của Đảng ủy-Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT)
và Chi hội Chăn nuôi Cần Thơ (trực thuộc Hội Chăn nuôi Việt Nam), cũng như sự ủng hộ của cấp
ủy, chính quyền địa phương (huyện Giang Thành, Kiên Lương và thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang),
đơn vị đã từng bước kết nối được với các nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy
sản để phổ cập kiến thức, nâng cao trình độ sản xuất của cán bộ chiến sĩ và người dân nơi đây.
Đây chính là tiền đề đưa nhanh tiến bộ kỹ thuật đến tận tay người trực tiếp sản xuất và cũng là tiền
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đề kết nối với các doanh nghiệp để xây dựng mô hình sản xuất mới gồm 05 nhà “nhà nước, nhà
nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà binh”. Tất cả cùng bắt tay tham gia xây dựng và phát
triển nông thôn mới, tiến tới từng bước xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng biên giới.
Qua gần 01 năm kết hợp, đến nay Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915 đã tổ chức được 04 lớp tập
huấn kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi-thủy sản cho hơn 600 lượt người dân vùng dự án. Điển hình là
mô hình kết hợp sản xuất chăn nuôi mà ở đó Trường ĐHCT và Chi hội Chăn nuôi Cần Thơ là đơn
vị trực tiếp gửi cán bộ có trình độ chuyên môn cao đến vùng biên giới để tập huấn kỹ thuật và trực
tiếp hướng dẫn cán bộ chiến sĩ và người dân tổ chức, xây dựng mô hình sản xuất chăn nuôi gà thả
vườn, gà đẻ trứng chuyên thịt, bò thịt và heo dưới sự hỗ trợ con giống, thức ăn và thuốc thú y của
Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam, Công ty Vemedim Corporation và TS. Lê Thanh Phương
(Công ty TNHH Emivest Việt Nam).
Hiện nay, đơn vị đã xây dựng thành công và hiệu quả nhiều mô hình chăn nuôi, trong đó có mô
hình chăn nuôi 100 con bò thịt lai Sind và mô hình chăn nuôi gà thả vườn. Khi xây dựng mô hình chăn
nuôi gà thả vườn, sau khi tổ chức tập huấn kỹ thuật, Bộ môn Chăn nuôi (Trường ĐHCT) và Chi hội
Chăn nuôi Cần Thơ đã cử cán bộ kỹ thuật đến trực tiếp cầm tay chỉ việc cho cán bộ, chiến sĩ đơn
vị trong đợt nuôi đầu tiên và tiếp tục duy trì hỗ trợ tư vấn cho đến nay. Sau 03 đợt nuôi với quy mô
1.000 con/mô hình, giống gà thả vườn GF068 của Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam đã phát
triển tốt trên vùng đất phèn mặn Giang Thành. Cụ thể là sau 2,5-3 tháng nuôi, gà mái đạt khối lượng
từ 1,3-1,6kg/con và gà trống đạt khối lượng 1,5-1,8 kg/con, tỷ lệ hao hụt 5,2-7%, tiêu tốn 2,4-2,6 kg
thức ăn cho 1 kg tăng khối lượng. Với giá xuất chuồng 75.000-80.000 đồng/kg thì người chăn nuôi
có thể sống được tốt với nghề nuôi gà tại đây. Đến nay, mô hình chăn nuôi gà thả vườn đã được
người dân ủng hộ và đăng ký tham gia với quy mô hứa hẹn ban đầu là cung cấp cho thị trường
5.000 con gà thịt/tháng.
Riêng về thủy sản, đơn
vị đang xây dựng mô
hình sản xuất 2.000 con
cá bớp.
Những kết quả đạt
được trong quá trình
chuyển giao kỹ thuật
cho Đoàn Kinh tế Quốc
phòng 915 đã góp phần
không nhỏ trong việc
nâng cao thu nhập, cải
thiện đời sống của người
dân nơi đây. Trường
ĐHCT, Chi hội Chăn nuôi
Cần Thơ và các công ty,
doanh nghiệp sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ để người dân vùng biên giới Tây Nam sống được với nghề
nông nghiệp-thủy sản, từng bước ổn định cuộc sống, quyết tâm bám đất, bám làng, giữ vững địa
bàn, giữ vững an ninh, chính trị và phát triển kinh tế bền vững.
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THÚC ĐẨY CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC
VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHIANG MAI, THÁI LAN
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 09/01/2017, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã có buổi tiếp đón và làm việc với đoàn
công tác Trường Đại học Chiang Mai, Thái Lan do Phó Hiệu trưởng Amnat Yousukh dẫn đầu. Về
phía Trường ĐHCT có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó
Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, giảng viên, sinh viên cùng tham dự.

Đ

ược thành lập năm 1964, Trường Đại
học Chiang Mai là cơ sở giáo dục đại
học hàng đầu ở miền Bắc Thái Lan, nằm
trong top 09 trường đại học nghiên cứu của quốc
gia. Năm 2014, Chiang Mai được xếp hạng 92
trong khu vực châu Á bởi QS Asian Universities
Rankings. Hiện tại, Trường có 23 đơn vị đào
tạo trực thuộc với 92 ngành bậc đại học, 127
ngành thạc sĩ và 36 ngành tiến sĩ, trong đó, có
06 ngành quốc tế bậc đại học, 27 ngành quốc tế
trình độ sau đại học. Có mối quan hệ mở rộng
với hơn 200 đối tác trên khắp thế giới, Trường
Đại học Chiang Mai hiện là thành viên của Mạng
lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) và
Trường ĐHCT cũng là thành viên từ năm 2013.
Với mục tiêu xúc tiến các hoạt động hợp tác
PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu
chào mừng đoàn đại biểu.
giữa hai trường trên cơ sở bản ghi nhớ được ký
kết vào tháng 12/2016, đặc biệt đối với công tác sinh viên, tại buổi làm việc, đoàn đại biểu Trường
Đại học Chiang Mai cùng cán bộ, sinh viên Trường ĐHCT trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm
trong công tác quản lý, tập huấn
kỹ năng cho sinh viên, các hoạt
động văn hóa-văn nghệ, thể thao
và các hoạt động ngoại khóa.
Đoàn đại biểu đặc biệt quan tâm
tìm hiểu vai trò của Đoàn Thanh
niên và Hội Sinh viên trong Nhà
trường. Bên cạnh đó, hai bên đã
thảo luận nội dung cho việc thực
hiện các chương trình trao đổi
cán bộ, sinh viên hằng năm và
mở rộng các hoạt động trao đổi
học thuật, hợp tác nghiên cứu
giữa hai trường trong thời gian
tới.
Ảnh lưu niệm.
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LỄ KHÁNH THÀNH TRANG TRẠI MẪU TẠI
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THỦY SẢN CÔNG NGHỆ CAO
(DỰ ÁN SUPA)
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 17/01/2017, Khoa thủy sản-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp với Công ty TNHH
Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam (VNCPC)-Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội (ĐHBK) tổ
chức Lễ khánh thành Trang trại mẫu tại Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng thủy sản công nghệ cao
trong khuôn khổ Dự án “Thiết lập chuỗi cung ứng cá tra bền vững ở Việt Nam” (SUPA).

B

uổi lễ diễn ra với sự
tham dự của PGS.TS.
Hà Thanh Toàn, Hiệu
trưởng Trường ĐHCT; PGS.
TS. Trần Văn Tớp, Phó Hiệu
trưởng Trường ĐHBK Hà
Nội cùng lãnh đạo và cán bộ
chuyên trách Khoa Thủy sảnTrường ĐHCT và VNCPCTrường ĐHBK Hà Nội, Hiệp
hội chế biến và xuất khẩu thủy
sản Việt Nam (VASEP) và Quỹ
Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên
(WWF).
Các đại biểu cắt băng khánh thành Trang trại mẫu.

Dự án SUPA do Liên minh
châu Âu tài trợ, được khởi động bởi VNCPC và VASEP. Theo đó, Dự án kéo dài trong bốn năm,
bắt đầu từ năm 2013 đến năm 2017, với mục tiêu cải thiện khả năng cạnh tranh của ngành công
nghiệp cá tra, basa Việt Nam trên thị trường toàn cầu. Thông qua Dự án này, EU trực tiếp hỗ trợ
toàn bộ chuỗi cung ứng cá tra, basa từ các trại giống, các nhà sản xuất thức ăn và chế biến tại Việt
Nam đến các thương nhân và người dùng cuối cùng, trong đó, EU là thị trường lớn nhất cho xuất
khẩu cá tra, basa của Việt Nam.
Trên cơ sở Bản thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa hai đơn vị vào ngày 16/7/2013, Khoa Thủy
sản-Trường ĐHCT và VNCPC-Trường ĐHBK Hà Nội đã phối hợp phát triển Trung tâm Đào tạo và
Trang trại mẫu tại Trường ĐHCT để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao
kỹ thuật-công nghệ trong khuôn khổ Dự án SUPA, tiến đến xây dựng các điều kiện hoạt động cung
cấp dịch vụ khoa học và công nghệ theo cơ chế tự chủ sau khi Dự án kết thúc.
Hai bên cũng phối hợp thực hiện công tác nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ mới áp dụng
cho toàn chuỗi cung ứng các tra bền vững ở Việt Nam; phổ biến rộng rãi thông tin về các kết quả
nghiên cứu và nhân rộng áp dụng mô hình trang trại mẫu ra các địa phương vùng Đồng bằng sông
Cửu Long; cung cấp các dịch vụ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển chuỗi cung ứng cá tra bền
vững. Đồng thời, Khoa Thủy sản-Trường ĐHCT và VNCPC đã phối hợp hỗ trợ sinh viên, học viên
cao học và nghiên cứu sinh thực hiện nghiên cứu tại trang trại mẫu và tại các doanh nghiệp chế
biến hoặc các cơ sở ươm tạo, nuôi cá tra trong vùng.

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu Trưởng phát biểu
tại Hội thảo.

Khoa Kinh tế
Từ ngày 13 và 14/01/2017, Khoa Kinh tế đã kết hợp với Trường Đại học Houston-Downtown,
Mỹ tổ chức Hội thảo quốc tế về Phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long với
sự tham gia của nhiều chuyên gia đến từ các nước như: Hoa Kỳ, New Zealand, Philippines,
Pakistan, Australia, Thái Lan, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ,...

M

ục tiêu của Hội thảo nhằm tạo điều kiện cho các chuyên gia, nhà khoa học trong
và ngoài nước, học viên, nghiên cứu sinh trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu thuộc
lĩnh vực kinh tế và kinh doanh; bên cạnh đó giới thiệu và ra mắt tạp chí khoa học
quốc tế thuộc lĩnh vực kinh tế và kinh doanh. Tạp chí Downtown Economics and Business
(ISSN: 2472-9302) được phối hợp giữa Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học
Houston-Downtown. Hội thảo đã giới thiệu ấn phẩm đầu tiên của tạp chí đến độc giả
(http://sareb-journal.org/index.php/sareb).
Nội dung cụ thể được trao đổi tại Hội thảo xoay quanh các lĩnh vực lớn về kinh tế-xã hội
của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như: tài chính và ngân hàng, doanh nghiệp và thị
trường, kinh tế, kinh doanh quốc tế, kinh tế phát triển. Các chuyên gia quốc tế đã đánh giá
cao kết quả đạt được của Hội thảo và hy vọng được hợp tác lâu dài với Khoa Kinh tế nói
riêng và Trường Đại học Cần Thơ nói chung.
Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu Trưởng đã gửi lời cảm ơn
sâu sắc đến các chuyên gia quốc tế, bên cạnh đó mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ
từ phía các chuyên gia về các hoạt động hợp tác quốc tế trong thời gian tới.
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DỰ ÁN ODA

Triển khai thực hiện
Dịch vụ Tư vấn
cho Dự án Nâng cấp
Trường Đại học Cần Thơ

PSG.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu Trưởng Trường ĐHCT (trái) ký kết hợp
đồng dịch vụ tư vấn.

Ban Quản lý Dự án Nâng cấp Trường

D

ịch vụ Tư vấn cho Dự
án Nâng cấp Trường
Đại học Cần Thơ
(ĐHCT) nhằm mục tiêu hỗ trợ
công tác chuẩn bị và vận hành
Dự án một cách hiệu quả và
đúng quy định. Nối tiếp chuỗi
hoạt động của Dự án, ngày
21/11/2016 Hợp đồng Dịch vụ
Tư vấn với thời gian thực hiện
63 tháng chính thức được ký
kết giữa Trường ĐHCT và Liên
danh tư vấn Nihon Sekkei, Inc.
(NS), Trung tâm Hợp tác Quốc
tế Nhật Bản (JICE), EARL
Consultant Inc. (ER), Công
ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng
Tổng hợp (NAGECCO). Nhóm
Tư vấn bắt đầu triển khai các
hoạt động khảo sát liên quan
đến việc thực hiện các hợp

phần chính của Dự án Nâng
cấp Trường ĐHCT gồm: phát
triển nguồn nhân lực, thực
hiện dự án nghiên cứu, phát
triển cơ sở vật chất và mua
sắm thiết bị nghiên cứu từ
ngày 15/12/2016.
Từ ngày 09/01/2017 đến
ngày 20/01/2017, Nhóm Tư
vấn tiếp tục làm việc với Ban
Quản lý Dự án và các đơn vị
thụ hưởng nhằm hoàn tất các
nội dung cần thống nhất để
tiến hành thiết kế các toà nhà
được xây dựng trong Dự án.
Qua đợt làm việc, Ban Quản lý
Dự án và Tư vấn đã thống nhất
các nội dung liên quan đến: (1)
các biểu mẫu quản lý việc huy
động tư vấn; (2) nguồn ngân
sách đào tạo và tổ chức khóa

học tiếng Nhật cho các ứng
viên tiến sĩ và thạc sĩ thuộc
hợp phần phát triển nguồn
nhân lực; (3) tổ chức bảo vệ
đề cương các chương trình
nghiên cứu đợt khởi động, điều
chỉnh quy trình tuyển chọn đề
cương và việc tham gia của
các doanh nghiệp vào các
chương trình nghiên cứu; (4)
khảo sát yêu cầu thiết kế khu
phức hợp phòng thí nghiệm
nghiên cứu, nhà lưới/nhà kính,
và trại giống thủy sản; (5) điều
chỉnh danh mục thiết bị cho
các gói thầu mua sắm thiết bị
cho các phòng thí nghiệm hiện
hữu, khu phức hợp phòng thí
nghiệm nghiên cứu và phòng
thí nghiệm công nghệ cao.
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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016,
TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT NHIỆM VỤ NĂM 2017
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

T

rong không khí cả nước chuẩn bị đón
chào xuân mới và kỷ niệm 87 năm ngày
thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930-03/02/2017), ngày 17/01/2017,
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Cần
Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công
tác năm 2016 và triển khai Nghị quyết nhiệm vụ
năm 2017.
Đến dự Hội nghị có Đ/c Trần Văn Kiệt, Phó
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.
Về phía Trường ĐHCT có các đồng chí trong
Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám hiệu Nhà
trường; đại diện các tổ chức đảng; thủ trưởng
các đơn vị và tổ chức đoàn thể trực thuộc
Trường; các đồng chí là thành viên các cơ quan
tham mưu, giúp việc của Đảng ủy; và các đồng
chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo của
Đảng ủy về thực hiện nhiệm vụ năm 2016, Nghị
quyết nhiệm vụ năm 2017 và Chương trình
công tác Quý 1/2017. Hội nghị đã tiến hành
thảo luận, tiếp nhận và phản hồi thông tin về
một số công tác được quan tâm, nhằm tạo sự
đồng thuận cao nhất ở mọi hoạt động công tác
trong toàn Trường. Bên cạnh đó, nhằm ghi nhận
các tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt trong
năm 2016, Hội nghị đã tiến hành khen thưởng
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các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch
vững mạnh” tiêu biểu của năm và tặng Huy hiệu
30 năm tuổi Đảng cho Đ/c Nguyễn Đình Khánh,
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng-An ninh.
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Đ/c Trần Thị
Thanh Hiền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy,
Phó Hiệu trưởng Trường chia sẻ, giữ vững an
ninh chính trị tư tưởng, trật tự an toàn trong Nhà
trường là vấn đề cần phải lưu ý nhất, đặc biệt là
việc chuẩn bị bổ nhiệm cán bộ trong nhiệm kỳ
mới. Đồng chí cũng đề nghị các chi bộ chỉ đạo
tốt vấn đề đồng thuận và đoàn kết trong công
tác này. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng đào
tạo là một nhiệm vụ quan trọng, Nhà trường sẽ
tập trung đào tạo các chương trình chất lượng
cao, mở rộng đào tạo và ứng dụng công nghệ
thông tin trong đào tạo, tăng nguồn kinh phí học
bổng cho sinh viên và cán bộ trong việc giao
lưu quốc tế, nâng cao về chất lượng của giáo
trình... Trên cơ sở nhiệm vụ đã đề ra trong năm
2017, Đ/c Trần Thị Thanh Hiền mong muốn tập
thể Trường ĐHCT sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành
tốt nhiệm vụ chính trị của Trường với tinh thần
đoàn kết và đồng thuận cao, tiếp tục giữ vững
và thực hiện tốt vai trò là trung tâm giáo dục đào
tạo có uy tín của vùng Đồng bằng sông Cửu
Long.

HOẠT ĐỘNG KHÁC

LỄ BÀN GIAO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA
VÀ
TRAO HỌC BỔNG MITSUBISHI ELECTRIC
VIỆT NAM

Đ

ào tạo đội ngũ cán bộ khoa học-kỹ thuật
trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển
công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng Đồng
bằng sông Cửu Long là mục tiêu của Trường
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) trong sự nghiệp phát
triển kinh tế-xã hội của vùng và cả nước. Do đó,
Trường không ngừng nâng cao trình độ cán bộ,
đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài nước, đặc biệt
là xã hội hóa trong đầu tư thông qua sự hỗ trợ
từ doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức.
Với mong muốn hỗ trợ, đóng góp trong công
tác giảng dạy của Nhà trường và khuyến khích
tinh thần học tập thông qua việc tài trợ các
thiết bị tự động hóa và học bổng cho sinh viên
xuất sắc, ngày 12/01/2017, Công ty Mitsubishi
Electric Việt Nam phối hợp cùng Trường ĐHCT
tổ chức Lễ bàn giao thiết bị tự động hóa và trao
học bổng Mitsubishi Electric Việt Nam. Tham dự
buổi lễ, có đại diện Công ty Mitsubishi Electric
Việt Nam; Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị
trực thuộc Trường và sinh viên được nhận học
bổng.
Tại buổi lễ, đại diện Công ty Mitsubishi
Electric Việt Nam đã bàn giao thiết bị tự động

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
hóa và phần mềm với tổng giá trị tương đương
873 triệu đồng và 10 suất học bổng với tổng trị
giá 50 triệu đồng cho sinh viên ngành Kỹ thuật
điện. Trường ĐHCT đối ứng 400 triệu đồng để
lắp đặt các trang thiết bị đưa vào sử dụng. Sự
kiện này một lần nữa minh chứng cho mối quan
hệ hợp tác mạnh mẽ giữa Trường ĐHCT và khu
vực doanh nghiệp, cụ thể là Công ty Mitsubishi
Electric Việt Nam vì mục tiêu phát triển nguồn
nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long.
PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng
Trường ĐHCT đã gửi lời cảm ơn đến Công ty
Mitsubishi Electric Việt Nam và cam kết Nhà
trường sẽ triển khai sử dụng và bảo quản thiết
bị đạt hiệu quả cao nhất trong việc phục vụ đào
tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học, tạo
điều kiện cho sinh viên tiếp cận công nghệ mới
khi học tập tại Trường và khi tốt nghiệp có thể tự
tin về trình độ chuyên môn và tay nghề để giải
quyết những vấn đề kỹ thuật của thực tiễn. Hiệu
trưởng mong muốn hai bên sẽ tiếp tục phát huy,
mở rộng mối quan hệ hợp tác để cùng chung
tay vì sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

15

HOẠT ĐỘNG KHÁC

LỄ TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC 2015-2016
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

R

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

a sức phấn đấu thi đua lập thành tích thiết
thực chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày
truyền thống học sinh-sinh viên và Hội
Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2017),
nhằm tăng cường giáo dục, khơi dậy niềm tự
hào cho hội viên-sinh viên, kịp thời ghi nhận
thành tích của học sinh, sinh viên trong các
lĩnh vực, từ đó tạo thêm động lực cho phong
trào học tập, rèn luyện, Ban Chấp hành Hội
Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ
chức chương trình sinh hoạt truyền trống, tuyên
dương “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường trong năm
học 2015-2016.
Tham dự buổi lễ, có đại diện Hội Sinh viên
thành phố Cần Thơ; đại diện Ban Giám hiệu;
lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và đông đảo sinh
viên cùng tham dự. Buổi lễ đặc biệt có sự tham
dự của đoàn đại biểu Trường Đại học Chiang
Mai, Thái Lan, đơn vị sẽ có nhiều hoạt động trao
đổi sinh viên với Trường ĐHCT trong thời gian
tới.
Buổi lễ là dịp để toàn thể sinh viên cùng nhau
ôn lại truyền thống yêu nước của học sinh, sinh
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viên và lịch sử của Hội Sinh viên Việt Nam,
đánh giá kết quả mà Hội Sinh viên Trường đã
đạt được trong năm 2015-2016, đồng thời, tạo
điều kiện cho tất cả hội viên, sinh viên tham gia
trong các hoạt động triển khai năm 2016-2017.
Trong năm, Hội sinh viên Trường đã kết nạp
gần 4.000 hội viên mới, hiện nay có hơn 17.000
hội viên sinh hoạt tại 119 chi hội trực thuộc 13
liên chi hội sinh viên và các câu lạc bộ, đội,
nhóm; có 173 sinh viên được vinh dự đứng vào
hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng
thời, giới thiệu cho Đoàn trường 15 sinh viên đạt
danh hiệu Sinh viên 5 tốt các cấp, sinh viên tiêu
biểu trong công tác Hội để Đoàn trường xem
xét, giới thiệu cho các cấp bộ Đảng.
Năm qua, Hội sinh viên Trường có 10 tập thể
và 24 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung
ương Hội Sinh viên Việt Nam, 15 tập thể và 78
cá nhân nhận giấy khen của Hội Sinh viên Việt
Nam thành phố Cần Thơ, ngoài ra có hơn 600
tập thể và cá nhân được nhận khen thưởng từ
lãnh đạo các địa phương trong khu vực Đồng
bằng sông Cửu Long do có nhiều thành tích

HOẠT ĐỘNG KHÁC
Là một hoạt động được tổ chức trong nhiều
năm qua tại Trường ĐHCT, phong trào Sinh
viên 5 tốt đã tạo môi trường cho sinh viên rèn
luyện, nỗ lực phấn đấu để đạt các tiêu chí đặt
ra: học tập tốt, đạo đức tốt, tình nguyện tốt, thể
lực tốt và hội nhập tốt. Tại buổi lễ, PGS.TS.
Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu
trưởng Nhà trường đã nhiệt liệt biểu dương các
em sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt trong
năm học 2015-2016.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền trao Chứng nhận danh
hiệu "Sinh viên 5 tốt" cho sinh viên.

trong học tập, hoạt động phong trào và công tác
tình nguyện.
Trong năm học 2015-2016, Hội Sinh viên
Trường ĐHCT có 01 sinh viên vinh dự nhận giải
thưởng Sao tháng Giêng, 40 sinh viên đạt danh
hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố và 522 sinh
viên được công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”
cấp trường.

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường
ĐHCT cùng với Thành đoàn thành phố Cần Thơ
đã tạo điều kiện cho sinh viên của Trường phấn
đấu, rèn luyện để đạt danh hiệu này. Bên cạnh
đó, đối với Trường ĐHCT, ngoài vấn đề về chất
lượng đào tạo, “Hội nhập” là một trong những
tiêu chí mà Nhà trường hướng đến. Chính vì vậy,
trong thời gian qua, Nhà trường đã điều chỉnh
các chương trình đào tạo để sinh viên không
chỉ học tập về chuyên môn mà còn chú trọng
phát triển thể chất, ngoại ngữ và kỹ năng mềm.
Trong năm 2016, Trường đã dành một phần học
bổng cho sinh viên đi giao lưu quốc tế và hoạt
động này sẽ được duy trì trong những năm tiếp
theo. Nhà trường mong rằng các em sẽ nỗ lực,
phấn đấu rèn luyện nhiều hơn nữa giành lấy cơ
hội học tập và giao lưu ở nước ngoài, để xây
dựng và quảng bá hình ảnh Trường ĐHCT ngày
càng đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Tổng số 522 sinh viên được công nhận danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2015-2016.
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HỘI NGHỊ TẬP HUẤN VÀ THAM QUAN TÂY NGUYÊN
CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
Phòng Công tác Chính trị

T

hực hiện Kế hoạch toàn khóa
của Công đoàn Trường, ngày
23/12/2016, tại Thôn Măng
Đen, xã ĐakLong, huyện KonPlong,
tỉnh KonTum, Ban Thường vụ Công
đoàn Trường Đại học Cần Thơ đã
tổ chức Hội nghị Tập huấn cán bộ
Công đoàn với sự tham gia của Ban
Chấp hành Công đoàn Trường, Ủy
ban kiểm tra Công đoàn Trường và
đại diện Ban Chấp hành công đoàn
các đơn vị.
Nội dung chính của Hội nghị là
Sơ kết công tác Công đoàn học
kỳ I năm học 2016-2017; Phương
hướng công tác Công đoàn học kỳ II
năm học 2016-2017; Thảo luận các vấn đề liên
quan; Báo cáo chuyên đề về Hiệp định Thương
mại xuyên Thái Bình Dương (TPP): TPP tác
động đến lao động Việt Nam và TPP tác động
đến Công đoàn Việt Nam.
Nhân dịp này, Ban Chấp hành Công đoàn
Trường đã tổ chức cho cán bộ Công đoàn tham
quan hai tỉnh tại Tây Nguyên là Gia Lai và Kon
Tum (từ ngày 22 đến 25/12/2016). Chuyến tham
quan với mục đích giúp cán bộ Công đoàn tìm
hiểu thêm các di tích lịch sử, đời sống văn hóa
của các dân tộc địa phương đang sinh sống tại
vùng đất Tây Nguyên. Trong suốt hành trình
tham quan, đoàn cán bộ Công đoàn Trường Đại
học Cần Thơ đã được ghé thăm công trình thủy
điện IALY (lớn thứ Ba toàn quốc sau thủy điện
Hòa Bình và Sơn La); tượng đài chiến thắng
Măng Đen; thác Pa Sỹ; giao lưu nghệ thuật
cồng chiêng với các nghệ nhân người dân tộc
Xê Đăng tại Măng Đen; tham quan di tích Ngục
Kon Tum; cầu treo KonKlor (bắt qua sông Đak
Bla); tìm hiểu về đời sống văn hóa, tập quán của
người dân tộc Ba Na…
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Ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Phát biểu cảm nghĩ sau chuyến đi, cô Châu
Ngọc Thơ-Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn
Khoa Khoa học Tự nhiên tâm sự “Đây là một
hoạt động hay, hiệu quả và nhiều ý nghĩa của
Ban Chấp hành công đoàn Trường. Tất cả thầy
cô tham gia chuyến công tác này đã có những
trải nghiệm rất tuyệt vời và đáng nhớ; chuyến
đi đã tạo được sự gắn kết giữa Ban Chấp hành
Công đoàn Trường và công đoàn các đơn vị với
nhau, đây là dịp để các cán bộ công đoàn giao
lưu, trao đổi và gắn bó với nhau hơn. Đặc biệt
qua chuyến đi này, em được tận mắt chứng kiến
và hiểu rõ hơn các địa danh lịch sử, các gương
đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha anh để
giành lại độc lập cho đất nước, cho chúng em
ngày nay”. Hy vọng rằng, thông qua các hoạt
động giao lưu giữa cán bộ Công đoàn với nhau
và giữa đoàn cán bộ Công đoàn Trường với
chính quyền và nhân dân địa phương sẽ giúp
cho cán bộ Công đoàn gắn kết với nhau hơn,
tạo điều kiện để thực hiện tốt công tác Công
đoàn trong những năm học tới.

HOẠT ĐỘNG KHÁC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẠT GIẢI NHẤT TOÀN ĐOÀN
HỘI THI “TIẾNG HÁT HỌC SINH, SINH VIÊN THÀNH PHỐ
CẦN THƠ LẦN THỨ XI-NĂM 2017”
Phòng Công tác Chính trị
Từ ngày 05/01 đến 09/01/2017, tại Nhà Biểu diễn-Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ, Ban
Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ tổ
chức “Hội thi Tiếng hát học sinh, sinh viên thành phố Cần Thơ lần thứ XI-năm 2017”. Hội thi năm
nay được tổ chức có chủ đề là “Học sinh, sinh viên Cần Thơ tiến bước dưới cờ Đoàn” với gần 700
diễn viên là học sinh, sinh viên của 18 đơn vị dự thi gồm 09 trường đại học, cao đẳng và khối các
trường trung học phổ thông của 09 đơn vị quận, huyện đoàn trực thuộc.

H

Tiết mục Tốp ca “Hành khúc thanh niên tình nguyện Đại học Cần Thơ”.

ội thi tiếng hát học sinh, sinh viên thành
phố Cần Thơ là hoạt động văn hóa, văn
nghệ thường niên được Ban Thường
vụ Thành Đoàn Cần Thơ duy trì đến nay là lần
thứ XI. Đây là hoạt động truyền thống của đoàn
viên thanh niên khối trường học vào dịp kỷ niệm
ngày truyền thống Học sinh, sinh viên (09/01)
hằng năm. Theo thể lệ, mỗi đơn vị thực hiện một
chương trình nghệ thuật với thời lượng từ 25
đến 30 phút, gồm các thể loại đơn ca, song ca
hoặc tam ca, tốp ca, ca múa và múa chính, nội
dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi về Đoàn

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ca ngợi tình
yêu quê hương, đất nước và truyền thống của
học sinh, sinh viên Việt Nam.
Tối 09/01/2017, Lễ Tổng kết, công diễn và
trao giải đã được thực hiện; sau 04 đêm thi
diễn, Ban Tổ chức đã chọn ra 09 tiết mục công
diễn và trao 49 giải cho các đơn vị, tiết mục xuất
sắc. Với phần dự thi đầy tự tin và quyết tâm,
chương trình gồm 06 tiết mục được dàn dựng
công phu và tập luyện chu đáo, Đội Văn nghệ
sinh viên Trường Đại học Cần Thơ đã xuất sắc
giành được 04 giải Nhất (tiết mục tốp ca múa
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Tiết mục Đơn ca Nam “Tổ quốc gọi tên mình”.

“Dậy mà đi”; tiết mục múa “Ký ức của
Mẹ”; tiết mục đơn ca nam “Tổ quốc
gọi tên mình”, tiết mục ca múa “Giai
điệu tự hào”); 01 giải Nhì (tiết mục
song ca “Gặp nhau giữa rừng mơ”)
và 01 giải Ba (tiết mục tốp ca “Hành
khúc thanh niên tình nguyện Đại học
Cần Thơ”). Với kết quả này, Đội Văn
nghệ Trường Đại học Cần Thơ đã
được xếp hạng Nhất toàn đoàn.

Tiết mục Song ca “Gặp nhau giữa rừng mơ”.

Hội thi năm nay được tổ chức rất chu
đáo, được đông đảo các bạn học sinh,
sinh viên các trường đại học, cao đẳng,
trường trung học phổ thông, trung học
chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn
thành phố Cần Thơ tham gia. Hội thi góp
phần đưa phong trào văn hóa văn nghệ
trong lực lượng học sinh, sinh viên thành
phố Cần Thơ ngày càng phát triển, qua đó,
định hướng, giáo dục cho học sinh, sinh
viên hiểu được các giá trị truyền thống của
học sinh, sinh viên qua các ca khúc mang
Anh Nguyễn Thanh Tùng, (ngoài cùng bên phải) Phó Bí thư Đoàn Trường đậm truyền thống hào hùng, khí thế sục sôi
Đại học Cần Thơ đại diện Đội Văn nghệ Trường nhận Bằng khen của lên đường cứu nước của bao thế hệ học
Thành đoàn Cần Thơ với thành tích đạt Giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi.
sinh, sinh viên đi trước.
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LỄ TỔNG KẾT PHONG TRÀO
HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2016 VÀ
PHÁT ĐỘNG LỄ HỘI XUÂN HỒNG NĂM 2017
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Sáng ngày 07/01/2017, tại sân khấu Đoàn Thanh niên Trường, Ban chỉ đạo vận động hiến máu
tình nguyện Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức tổng kết phong trào hiến máu tình nguyện
năm 2016; tuyên dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tổ chức, vận động
hiến máu và cá nhân tham gia hiến máu nhiều lần; đồng thời, phát động hưởng ứng Lễ hội Xuân
Hồng năm 2017. Tham dự buổi lễ có đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị trong
Trường và đông đảo cán bộ, học sinh, sinh viên.
Trong năm 2016, Trường
đã tổ chức được 30 đợt tiếp
nhận máu, thu được 6.434
đơn vị máu với sự tham
gia của gần 7.000 lượt cán
bộ và sinh viên trong toàn
Trường. Trong đó, có nhiều
cán bộ và sinh viên đã cho
máu từ 3 đến 4 lần trong
năm. Tổng kết công tác vận
động hiến máu tình nguyện
năm 2016, Ban chỉ đạo vận
động hiến máu tình nguyện
Trường ĐHCT tuyên dương
cấp trường đối với 02 tập
thể và 42 cá nhân có thành
Các cá nhân có thành tích tốt trong việc tổ chức hiến máu nhận khen thưởng. tích tốt trong việc tổ chức
iện tại, Trường ĐHCT có 03 Câu lạc bộ hiến máu, 479 cá nhân hiến máu nhiều lần; và
hiến máu tình nguyện gồm Câu lạc bộ giới thiệu các tập thể, cá nhân có nhiều thành
hiến máu tình nguyện Trường, Câu lạc tích trong tổ chức hiến máu để tuyên dương cấp
bộ hiến máu tình nguyện Khoa Công nghệ và thành phố.
Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện Khoa Nông
Tại lễ tổng kết, Ban chỉ đạo vận động hiến
nghiệp và Sinh học Ứng dụng, cùng với sự
máu tình nguyện Trường ĐHCT kêu gọi cán
chung tay góp sức của nhiều đơn vị đoàn, hội
bộ, sinh viên toàn Trường tích cực hưởng ứng
trong Trường, góp phần giúp phong trào hiến
phong trào hiến máu tình nguyện năm 2017, đặc
máu tình nguyện tại Trường ĐHCT được tổ
biệt là hưởng ứng Lễ hội Xuân Hồng nhằm bổ
chức rất hiệu quả. Song song với hoạt động tiếp
sung nguồn máu dự trữ cho dịp Tết Nguyên đán
nhận máu, các Câu lạc bộ cũng quan tâm tập
Đinh Dậu. Kết quả, buổi vận động nhận được
huấn về công tác tuyên truyền, vận động hiến
sự tham gia của 320 cán bộ, sinh viên và thu
máu và nâng cao chất lượng công tác tổ chức,
được 258 đơn vị máu.
chăm sóc, tư vấn sức khỏe người hiến máu.

H
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LỄ TRAO HỌC BỔNG MICROSOFT YOUTHSPARK
VÀ TẬP HUẤN KỸ NĂNG MỀM CHO NỮ SINH
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
đơn vị phòng ban trong Trường và
sinh viên được nhận học bổng.
Chương trình Microsoft YouthSpark
hỗ trợ tài chính 600 USD/năm cho 80
nữ sinh tài năng được tuyển chọn từ 08
trường đại học lớn ở Việt Nam. Trong
đó, Trường ĐHCT có 08 nữ sinh được
nhận hỗ trợ từ chương trình này. Bên
cạnh sự hỗ trợ tài chính, các em nữ
sinh được định hướng nghề nghiệp,
cải thiện ngoại ngữ, tin học và kỹ năng
mềm cùng các chuyên gia là CEO,
chuyên gia công nghệ từ Microsoft và
Trao học bổng Microsoft Youthspark cho 08 nữ sinh ngành Khoa học máy tính các công ty, tập đoàn công nghệ hàng
và Công nghệ thông tin, Trường ĐHCT.
đầu ở Việt Nam giúp các em sẵn sàng
hương trình Microsoft YouthSpark nhằm
tham gia vào thị trường lao động trong ngành
thu hút nữ giới tham gia vào nền kinh tế
Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin.
số và giúp họ nâng cao nhận thức về
Chương trình học bổng Teillon-Ludlow nhằm
những lợi ích trong công nghệ thông tin, một
lĩnh vực phát triển nhanh và đầy hứa hẹn. Nữ hỗ trợ cho các nữ sinh viên thuộc nhóm ngành
sinh có tài năng và có niềm đam mê, cam kết Nông nghiệp và Công nghệ thông tin có năng
theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ lực học tập nhưng khó khăn về tài chính để hoàn
thông tin sẽ được hỗ trợ tài chính, cung cấp các thành chương trình đại học. Ngày 26/11/2015,
chương trình đã trao 36 suất học bổng cho nữ
cơ hội phát triển nghề nghiệp.
sinh Trường ĐHCT với mỗi suất trị giá 13 triệu
Ngày 03/01/2017, Trường Đại học Cần Thơ
đồng/năm học. Trong năm học mới 2016-2017,
(ĐHCT) phối hợp với Chương trình Microsoft
duy trì được kết quả học tập tốt các em tiếp tục
YouthSpark và Trung tâm Giáo dục và Phát
nhận hỗ trợ từ chương trình.
triển (CED) tổ chức Lễ trao học bổng Microsoft
Nhân buổi lễ, các em nữ sinh nhận học
YouthSpark cho nữ sinh theo học ngành Khoa
bổng
từ chương trình Microsoft YouthSpark và
học máy tính và Công nghệ thông tin của
Trường ĐHCT, đồng thời, tổ chức tập huấn về chương trình Teillon-Ludlow được tập huấn về
công nghệ thông tin và kỹ năng mềm cho các nữ công nghệ thông tin như: công cụ quản lý thời
sinh được nhận học bổng Microsoft YouthSpark gian hiệu quả (Planner, Calendar), Imagine Cup
và các nguồn học liệu về lập trình của Microsoft
và Teillon-Ludlow.
và tập huấn kỹ năng mềm về quản lý thời gian,
Tham dự buổi lễ có đại diện Văn phòng Quỹ
tạo cơ hội cho các em giao lưu, chia sẻ, học hỏi
châu Á tại Việt Nam, Trung tâm Giáo dục và
kinh nghiệm giúp các em tự tin hơn, sẵn sàng
Phát triển; Misrosoft Việt Nam, đại diện Ban
tham gia vào thị trường lao động đầy cạnh tranh
Giám hiệu Trường ĐHCT; đại diện lãnh đạo các
ở Việt Nam hiện nay.

C
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Hôm nay, tôi nghe trong cái lạnh của từng đợt gió bấc đang thì thầm rằng mùa
xuân đã về. Đây là dịp để những người con xa xứ như tôi được trở về quê hương,
đoàn viên bên gia đình và cảm nhận một cái Tết thật sự trọn vẹn.
Vẫn là những chuyến xe cứ đến và đi như một quy luật, nhưng chuyến xe hồi
hương lại in sâu vào tâm trí tôi với một cảm xúc bồi hồi khó tả.
Trở về, tôi sẽ được ngoại ra tận đầu ngõ đón như mọi năm, nghĩ tới tôi lại thấy
được ý nghĩa thiêng liêng của nơi mà ta vẫn thường gọi là nhà.
Tết quê tôi cũng giống như Tết ở bao vùng miền khác, vẫn dọn dẹp nhà cửa
tươm tất, đi chợ mua hoa Tết, nấu các món ăn trong ngày Tết cổ truyền... Các bạn
trẻ như tôi thì cùng nhau đi chúc Tết. Nét đặc trưng nhất ở quê tôi nói riêng, Nam
Bộ nói chung trong mùa xuân có lẽ là việc nấu bánh tét.
Nhà tôi có khoảng sân và mảnh đất sau hè khá rộng. Năm nào cũng vậy,
người thân và hàng xóm lại tập trung trước sân nhà gói bánh và đun nước nấu ở
mảnh đất sau hè. Xuân này, mọi người sẽ có mặt vui vẻ để cùng nhau gói bánh
vào ngày 28 âm lịch với gạo nếp, lá chuối, dây lạc, thịt mỡ, đậu xanh,… tất cả đều
đã được chuẩn bị kỹ từ trước. Mọi người luôn gói bánh trong không khí thân mật,
chuyện trò vui vẻ. Những đòn bánh tét được hoàn thành-đó không chỉ là kết quả
của đôi bàn tay khéo léo, mà còn gói trọn tấm lòng của những người làm bánh.
Khi mặt trời chìm khuất sau rặng tre, mẹ tôi sẽ cẩn thận xếp từng đòn bánh tét
vào trong nồi. Sau đó, mọi người sẽ trải chiếu ngồi bên nồi bánh, kể chuyện ngày
Tết, ôn chuyện đời mình. Gặp lại nhau sau một năm ròng vất vả nơi đất khách,
những câu chuyện bình thường luôn trở nên có sức hấp dẫn lạ thường.
Tôi còn nhớ những đêm xuân trước với ánh trăng dát vàng trên mặt sông, gió
xuân luồn qua tay áo và ánh lửa cháy bập bùng, tôi luôn kể cho tụi nhỏ nghe cuộc
sống nơi thị thành cũng như ngôi trường Đại học Cần Thơ rồi đưa các em trở về
vùng tuổi thơ hạnh phúc với những đồng lúa xanh bạt ngàn trải dài đến vô tận, với
những lần ham chơi bị ngoại đánh đòn. Tôi say sưa kể và các em chăm chú lắng
nghe. Khói trong nồi bánh tỏa lên quyện cùng hơi gió và mùi thơm của lá, cứ dịu
dàng và thấy sao nồng nàn mùi vị quê hương.
Tết là gì nhỉ? Phải chăng là khi người ta tạm lánh xa vòng xoáy kim tiền để trở
về bên gia đình và cảm nhận từng nhịp yêu thương mà chúng ta dành cho nhau,
là một điểm dừng trên hành trình mang tên “cuộc đời”, đủ để cho ta một khoảng
lặng mà tìm chút bình yên. Song, Tết không phải là dịp duy nhất để người ta trở
về mà Tết là sự nhắc nhở rằng “trở về” là niềm hạnh phúc nhất của những người
con sống xa quê hương, và trở về để khởi đầu cho cuộc hành trình xa hơn, bền
bỉ hơn. Cho nên, dù có đi khắp thế gian, tôi sẽ mãi ôm ấp trong tim hình ảnh và
hương vị Tết quê nhà.
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