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BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 06/02/2017, Đoàn công
tác của Bộ Giáo dục và Đào
tạo (GD&ĐT) do GS.TS. Phùng
Xuân Nhạ, Bộ trưởng dẫn đầu đã
có chuyến thăm và làm việc tại
Trường ĐHCT. Ban Giám hiệu
Trường cùng đại diện lãnh đạo
và cán bộ chuyên trách các khoa,
viện, phòng, ban chức năng trực
thuộc đã nồng nhiệt đón tiếp Bộ
trưởng và đoàn công tác. Cùng
tham dự buổi đón tiếp Bộ trưởng
có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành
ủy Cần Thơ và Sở GD&ĐT thành
phố Cần Thơ.

T

ại buổi làm việc, lãnh đạo Trường ĐHCT
đã báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt
động trong thời gian qua, những khó
khăn, vướng mắc và định hướng phát triển của
Trường trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, lãnh
đạo Nhà trường và đại diện lãnh đạo các đơn vị
đã trình bày những kiến nghị và đề xuất nhằm
tạo điều kiện để Trường ĐHCT thực hiện mục
tiêu phát triển Nhà trường nói riêng và vùng
ĐBSCL nói chung trong thời gian tới.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phùng
Xuân Nhạ chia sẻ: “Trường ĐHCT là một trong
những đơn vị đào tạo đại học mạnh trong hệ
thống giáo dục Việt Nam. Thực tiễn trong nhiều
năm qua cho thấy, Nhà trường đóng vai trò rất
quan trọng đối với việc phát triển nguồn nhân
lực cho các tỉnh, thành trong vùng ĐBSCL. Đầu
tư cho Trường ĐHCT là đầu tư cho trung tâm
đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho vùng và
cả nước”.
Qua báo cáo và các đề xuất, kiến nghị của
Trường ĐHCT, Bộ trưởng bày tỏ sự ủng hộ và
đồng thuận cao đối với các kiến nghị đầu tư phát

triển Nhà trường trong thời gian tới. Cũng tại
buổi làm việc, Bộ trưởng đã đưa ra những định
hướng, chỉ đạo Trường ĐHCT cần tập trung một
số công tác như: tiếp tục xây dựng đề án tự
chủ; nghiên cứu dự báo nhu cầu nguồn nhân
lực của địa phương, từ đó rà soát, quy hoạch lại
các ngành đào tạo, phân tầng, xếp loại có trọng
tâm, trọng điểm các ngành mũi nhọn; chủ động
đề xuất ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã
hội; tăng cường liên kết quốc tế, chuyển giao
công nghệ đào tạo của các trường đối tác mạnh
ở nước ngoài.
Trong đào tạo ngành sư phạm, Bộ trưởng
đồng thuận về chủ trương đầu tư Khoa Sư
phạm-Trường ĐHCT trở thành một trong những
trung tâm trọng điểm đào tạo, bồi dưỡng giáo
viên và nghiên cứu khoa học về giáo dục cho
vùng; song song đó, nâng dần chất lượng
Trường THPT Thực hành Sư phạm hướng tới
xây dựng mô hình trường trung học quốc tế tại
khu vực ĐBSCL.
Về lĩnh vực khoa học-công nghệ, Bộ trưởng
đánh giá cao những thành tựu của Trường
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ĐHCT so với các trường và viện nghiên cứu ở
Việt Nam, nhiều lĩnh vực tiếp cận hợp tác quốc
tế, gắn kết tốt với đơn vị sản xuất và nghiên cứu
ở địa phương. Trong thời gian tới, Bộ trưởng đề
xuất, gắn trực tiếp các chương trình khoa học-

Bộ trưởng tin tưởng việc xác định rõ hướng
đi, lộ trình cùng với bề dày lịch sử, kinh nghiệm
và sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể cán bộ,
công chức, viên chức (CCVC), Trường ĐHCT sẽ
trở thành đơn vị phát triển vững mạnh, giữ vững
vị thế và ngày càng khẳng
định được thương hiệu và uy
tín trong nước, trong khu vực
và trên thế giới.

Thay mặt toàn thể CCVC
và sinh viên Trường ĐHCT,
PGS.TS. Hà Thanh Toàn,
Hiệu trưởng Nhà trường đã
gửi lời cảm ơn sâu sắc đến
sự quan tâm, tin tưởng của
Bộ GD&ĐT đối với Trường
ĐHCT trong suốt chặng
đường 50 năm hình thành và
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tặng quà lưu niệm cho Trường ĐHCT.
phát triển. Chuyến thăm của
Bộ trưởng là niềm khích lệ, động viên rất lớn để
công nghệ với các chương trình đào tạo trọng
tập thể CCVC và sinh viên Trường tiếp tục hoàn
điểm đã được quy hoạch; hình thành các nhóm
thành tốt nhiệm vụ trong năm mới. Nhà trường
nghiên cứu mạnh góp phần phát triển mạnh
tin tưởng rằng với sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều
đội ngũ; tham gia các chương trình nghiên
kiện của Bộ GD&ĐT, Trường ĐHCT sẽ có thêm
cứu quốc gia như chương trình về biến đổi khí
nhiều thuận lợi để thực hiện những mục tiêu đề
hậu và gắn với đầu tư trang thiết bị, phòng thí
ra nhằm phát triển Nhà trường trở thành một
nghiệm; và đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo
trong những trường dẫn đầu cả nước và đạt
chất lượng,...
chuẩn mực quốc tế.

Bộ trưởng đã trồng cây lưu niệm phía trước Hội trường Lớn của Trường.
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LỄ RA QUÂN
THỰC TẬP
SƯ PHẠM
KHÓA 39,
NĂM HỌC
2016-2017
PGS.TS. Nguyễn Văn Nở, Trưởng Khoa Sư phạm, Trưởng Ban Chỉ
đạo Thực tập Sư phạm với những động viên, dặn dò ân cần dành
cho sinh viên sắp đi thực tập.

N

hằm giúp sinh viên sư phạm rèn luyện
về nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm, ngày
10/02/2017, Trường ĐHCT tổ chức Lễ ra
quân thực tập sư phạm cho sinh viên khóa 39.
Tham dự buổi lễ ra quân có các thành viên Ban
Chỉ đạo Thực tập Sư phạm, cán bộ hướng dẫn
đoàn và toàn thể sinh viên thực tập.
Chương trình thực tập sư phạm của sinh
viên khóa 39 diễn ra trong thời gian 08 tuần, từ
12/02/2017 đến 08/4/2017 với tổng số sinh viên
thực tập năm nay là 1.172 sinh viên thuộc 04 đơn
vị đào tạo gồm: Khoa Sư phạm, Khoa Khoa học
Chính trị, Khoa Ngoại ngữ và Bộ môn Giáo dục
thể chất. Đợt thực tập được tổ chức tại 03 trường
tiểu học thuộc thành phố Cần Thơ và 33 trường
trung học phổ thông tại 04 địa phương trong vùng
ĐBSCL như: Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long và
Sóc Trăng.
Công tác thực tập sư phạm luôn nhận được sự
quan tâm của lãnh đạo Trường ĐHCT, được Nhà
trường tổ chức hằng năm nhằm tạo điều kiện cho
sinh viên sư phạm năm cuối có cơ hội trải nghiệm

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

thực tế trong công tác giảng dạy các cấp học tại
các trường ở địa phương, từ đó giúp các em rèn
luyện về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng sư
phạm. Tại buổi lễ, các giáo sinh thực tập đã được
nghe những chia sẻ, động viên từ Ban Chỉ đạo
Thực tập Sư phạm và được giao lưu, trao đổi, học
hỏi cùng giáo viên các trường phổ thông về kinh
nghiệm trong công tác chủ nhiệm, công tác giảng
dạy, kinh nghiệm quản lý lớp và ứng xử giữa giáo
sinh thực tập với giáo viên và học sinh ở trường
phổ thông.
Ban Chỉ đạo Thực tập Sư phạm đã ân cần nhắc
nhở, động viên các em sinh viên tận dụng cơ hội
tốt trong đợt thực tập để trau dồi, học hỏi từ các
giáo viên đi trước, những người có kinh nghiệm,
đồng thời trao đổi, áp dụng nội dung, kiến thức,
phương pháp giảng dạy mới; có tinh thần cầu
thị, khiêm tốn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao,
hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công trong
quá trình thực tập; tuân thủ quy định tại đơn vị,
ứng xử đúng mực; và tích cực phối hợp, đoàn
kết, chia sẻ với các thành viên trong đoàn để cùng
nhau hoàn thành tốt chương trình thực tập.

Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong công tác đào tạo ngành sư phạm, đợt thực tập năm học 20162017 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thành công và kết quả tốt đẹp. Khoa Sư phạm-Trường ĐHCT sẽ ngày
càng khẳng định và phát huy vai trò quan trọng để trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng giáo viên
và nghiên cứu khoa học về giáo dục cho vùng ĐBSCL theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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LỄ TRAO BẰNG THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ ĐÔ THỊ VÀ
LỄ KHAI GIẢNG LỚP CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH KIẾN TRÚC
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 24/02/2017, Trường ĐHCT phối hợp với Trường Đại học Xây dựng tổ chức Lễ Khai giảng
lớp cao học chuyên ngành Kiến trúc, khóa tháng 12/2016 và Lễ Trao bằng thạc sĩ chuyên ngành
Quản lý đô thị, khóa tháng 5/2015. Tham dự lễ có đại diện lãnh đạo thành phố Cần Thơ; đại diện
Ban Giám hiệu, các đơn vị trực thuộc của hai trường; quý thầy, cô tham gia giảng dạy cùng các tân
thạc sĩ và tân học viên.
Trường Đại học Xây dựng
được bắt đầu từ tháng 9 năm
2011. Thí sinh thi tuyển vào
Trường Đại học Xây dựng và
toàn bộ quá trình học được
thực hiện tại Trường ĐHCT.
Tính đến thời điểm hiện tại,
có 10 khóa cao học được tổ
chức với số lượng 396 học
viên. Trong 07 khóa đã hoàn
thành chương trình đào tạo
và tốt nghiệp thì có 281/291
học viên được nhận bằng,
chiếm tỉ lệ 96,5%. Đây là một
Buổi lễ diễn ra tại Nhà Điều hành, Trường ĐHCT.
kết quả đáng khích lệ cho nỗ
ại buổi lễ, Trường ĐHCT và Trường Đại lực liên kết chặt chẽ giữa hai trường nhằm cung
học Xây dựng đã tổ chức khai giảng lớp cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng
cao học chuyên ngành Kiến trúc khóa nhu cầu của xã hội.
tháng 12/2016 với
số lượng 34 tân học
viên, đồng thời trao
bằng cho 39 học
viên thuộc chuyên
ngành Quản lý
đô thị khóa tháng
05/2015, trong đó,
có 08 tân thạc sĩ
được khen thưởng
vì có thành tích cao
trong học tập và
nghiên cứu.  

T

Chương trình liên
kết đào tạo giữa
Trường ĐHCT và
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Ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC LẦN THỨ 5 VỚI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHRANAKHON RAJABHAT, THÁI LAN
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 28/02/2017, Trường ĐHCT phối hợp cùng Trường Đại học Phranakhon Rajabhat, Thái Lan
tổ chức Hội thảo nghiên cứu khoa học lần thứ 5 tại Trường ĐHCT. Tham dự Hội thảo, có đại diện
Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo và cán bộ Khoa Ngoại ngữ, Khoa Sau đại học cùng giảng viên
và học viên cao học của hai trường.
Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Thanh
Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã
gửi lời chào đón nồng nhiệt đến đoàn đại biểu
Trường Đại học Phranakhon Rajabhat và bày
tỏ niềm vui mừng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa
hai trường trong thời gian qua. Bên cạnh việc tổ
chức hội thảo, hội nghị khoa học; trao đổi cán
bộ và sinh viên, Phó Hiệu trưởng mong muốn
hai trường sẽ tiến hành các hoạt động hợp tác
toàn diện trong tương lai.
GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT
phát biểu chào mừng đoàn đại biểu.

H

ội thảo nhằm tạo cơ hội cho giảng viên,
học viên hai trường gặp gỡ, chia sẻ kết
quả nghiên cứu khoa học, những bài học
kinh nghiệm, kiến thức bổ ích trong quá trình
học tập, nghiên cứu và tìm ra hướng đi mới
trong hoạt động nghiên cứu khoa học.
Trường ĐHCT và Trường Đại học Phranakhon
Rajabhat ký kết hợp tác lần đầu vào năm 2009.
Nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp
tác, hai trường đã tái ký kết năm 2014. Từ đó,
nhiều hoạt động đã được thực hiện, trong đó,
nổi bật là hội thảo khoa học được luân phiên tổ
chức giữa hai trường. Kể từ năm 2015 đến nay,
hội thảo đã trải qua 05 lần tổ chức.

Đại diện lãnh đạo hai trường trao quà lưu niệm.

Trong số các bài nghiên cứu do học viên cao học của hai trường gửi đến Hội thảo, có 17 bài
tham luận được chọn trình bày. Đề tài nghiên cứu chủ yếu xoay quanh các lĩnh vực như: ngôn ngữ,
giáo dục, phương pháp giảng dạy, kinh tế và các vấn đề xã hội,… Tại Hội thảo, các giảng viên và
học viên cao học của hai trường đã nhiệt tình thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và những bài học rút
ra trong quá trình học tập và nghiên cứu để đạt được những kết quả đáng khích lệ, đóng góp cho
sự phát triển chất lượng đào tạo của trường.

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI
VIỆN HÀN LÂM HOÀNG GIA CAMPUCHIA
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

V

ào tháng 9/2016, Trường ĐHCT vui
mừng đón tiếp và làm việc cùng đoàn
công tác của Viện Hàn lâm Hoàng gia
Campuchia nhằm trao đổi, thảo luận và tìm kiếm
cơ hội hợp tác. Trên cơ sở đó, ngày 26/02/2017,
Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đơn vị đã
diễn ra tại Trường ĐHCT.

Toàn cảnh lễ ký kết hợp tác.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo hai đơn vị, PGS.
TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT
và bà Khlot Thyda, Viện trưởng Viện Hàn lâm
Hoàng gia Campuchia đã ký kết bản ghi nhớ
hợp tác về thúc đẩy nghiên cứu khoa học và
tăng cường cơ hội học tập
cho sinh viên thông qua các
hoạt động trao đổi cán bộ,
giảng viên, sinh viên cho
đào tạo ngắn và dài hạn,
giảng dạy và nghiên cứu;
thực hiện các dự án nghiên
cứu chung; tổ chức hội
nghị, hội thảo; trao đổi tài
liệu học thuật và xuất bản
khoa học; giảng dạy tiếng
Khmer cho cán bộ Trường
ĐHCT;...  

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh
Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT chia sẻ hợp
tác quốc tế là hoạt động chiến lược quan trọng
của Trường, với mong muốn tăng cường mối
quan hệ hợp tác với các viện, trường trên thế
giới, đóng góp cho sự phát triển chung, Trường
ĐHCT luôn chủ động trong tìm kiếm và thiết lập
các mối quan hệ hợp tác. Hiện nay,
Trường ĐHCT đã ký hơn 200 bản
ghi nhớ hợp tác với các viện, trường
trên thế giới. Hiệu trưởng mong rằng
những hoạt động hợp tác trong thời
gian tới sẽ tăng cường sự hiểu biết và
mang lại lợi ích chung cho cả hai bên.
Viện trưởng Viện Hàn lâm Hoàng
gia Campuchia, bà Khlot Thyda chia
sẻ ĐHCT là trường đại học duy nhất
trong số những đối tác hầu hết là học
viện của Viện Hàn lâm Hoàng gia
Campuchia. Với bề dày lịch sử hình
thành, danh tiếng và uy tín trong khu vực của
Trường ĐHCT, bà Khlot Thyda tin tưởng rằng
nhiều hoạt động hợp tác giữa hai đơn vị sẽ
được triển khai, phát triển đi vào chiều sâu và
đạt kết quả tốt đẹp.

PSG.TS. Hà Thanh Toàn và bà Khlot Thyda ký kết bản ghi nhớ hợp tác.
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KHOA SƯ PHẠM LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN GIẢNG VIÊN VÀ
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUỐC GIA DAEGU, HÀN QUỐC
Khoa Sư phạm

T

iếp nối chương trình mở rộng giao lưu
hợp tác giữa Khoa Sư phạm và Trường
Đại học Quốc gia Daegu Hàn Quốc, từ
ngày 07/02/2017 đến ngày 16/02/2017, đoàn
công tác gồm 03 giảng viên và 13 sinh viên của
trường Daegu đã đến làm việc với Khoa Sư
phạm và giao lưu với sinh viên ngành Giáo dục
Tiểu học.
Trong buổi đón tiếp và làm việc với đoàn vào
sáng ngày 08/02/2017, Khoa Sư phạm đã báo
cáo những hoạt động hợp tác mà hai bên đã
cùng nhau thực hiện như: dự án gia đình đa
văn hóa, trao đổi sinh viên, tập huấn phát triển
chuyên môn cho giáo viên tiểu học... PGS.TS.
Nguyễn Văn Nở, Trưởng Khoa Sư phạm nhấn
mạnh những hoạt động trên là một minh chứng
cho mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững, phát
triển giữa hai trường trong thời gian qua và sẽ
tiếp tục phát triển sâu hơn nữa trong tương lai.
Đại diện đoàn, Giáo sư Lee Jong - Mok, Trưởng
Phòng công tác sinh viên của trường Daegu

cũng mong muốn sinh viên và giảng viên của
hai trường sẽ có nhiều cơ hội để học tập, trao
đổi với nhau nhiều hơn để học hỏi và hiểu sâu
hơn về chương trình giáo dục.
Trong chuyến làm việc lần này, trường Đại
học Daegu phối hợp với Khoa Sư phạm tổ chức
cho sinh viên thực hiện các hoạt động giáo dục
tình nguyện tại hai trường tiểu học là Tây Đô
(huyện Phong Điền) và Long Hòa 2 (quận Bình
Thủy). Tại đây, sinh viên của hai trường với sự
hỗ trợ của giảng viên đã cùng nhau dạy học sinh
vẽ, làm thủ công, hát nhạc và chơi các trò chơi
dân gian. Qua các hoạt động này, sinh viên của
hai trường có dịp cùng nhau chia sẻ những kinh
nghiệm dạy học, tổ chức hoạt động ngoại khóa
và rèn kĩ năng cho trẻ. Đây cũng là dịp giúp
giảng viên của Khoa có thêm cơ hội học hỏi,
tìm hiểu về chương trình đào tạo giáo viên tiểu
học của Hàn Quốc nhằm hướng tới xây dựng
và điều chỉnh lại chương trình đào tạo giáo viên
tiểu học của Việt Nam trong bối cảnh mới, nhằm
đáp ứng yêu cầu
đổi mới giáo dục
phổ thông hiện
nay.

Đoàn trường Daegu chụp hình lưu niệm với Khoa sau buổi làm việc.

Kết thúc chuyến
công tác, Giáo sư
Lee Jong-Mok gửi
lời cảm ơn sâu
sắc đến lãnh đạo
Trường ĐHCT và
Khoa Sư phạm
đã tạo điều kiện
cho đoàn hoàn
thành tốt nhiệm
vụ, giúp cho sinh
viên của trường
hiểu thêm về giáo
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dục Việt Nam và đặc biệt là khơi
dậy được tình yêu nghề nghiệp
cho sinh viên. Giáo sư mong
muốn hai bên cùng nhau xây
dựng chương trình trao đổi sinh
viên trong lĩnh vực học thuật
và nghiên cứu khoa học để rèn
luyện và phát triển các kĩ năng
nghề nghiệp cho sinh viên. Đáp
lại lời của Giáo sư Lee, PGS.
TS. Nguyễn Văn Nở cho biết
Khoa sư phạm sẽ sớm lên kế
hoạch xúc tiến trao đổi sinh viên
để tạo điều kiện cho sinh viên
hai trường cùng nhau học tập,
chia sẻ kinh nghiệm và giao lưu
văn hóa với nhau trong thời gian
sớm nhất.

Đoàn đến thăm và làm việc tại trường Tiểu học Tây Đô, Phong Điền.

KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI
CÔNG TY KOBE DIGITAL LABO, NHẬT BẢN
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

L

à một địa chỉ đáng tin cậy cùng với sự phát
triển lớn mạnh trong thời gian qua, Trường
ĐHCT đã thu hút nhiều đối tác là các viện,
trường, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT và ông
Yamaguchi Kazuhiro, Giám đốc Công ty Kobe Digital Labo, đại
diện hai đơn vị ký kết bản ghi nhớ hợp tác.
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nước đến tìm kiếm cơ hội và thảo luận các khả
năng hợp tác.
Ngày 28/02/2017, sau thời gian dài thảo
luận, trao đổi giữa hai bên, Trường ĐHCT đã
tiến tới ký kết hợp tác với Công ty Kobe Digital
Labo, Nhật Bản với mục tiêu thúc đẩy trao đổi
học thuật, nghiên cứu khoa học và chuyển giao
công nghệ. Được thành lập năm 1995, Kobe
Digital Labo là công ty cung cấp các dịch vụ về
công nghệ thông tin. Tháng 4/2006, Trung tâm
Công nghệ phần mềm-Trường ĐHCT (CUSC)
đã ký kết hợp tác với Kobe Digital Labo đặt nền
tảng cho gia công phần mềm.
Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết sẽ tạo điều
kiện để hai bên triển khai một số hoạt động hợp
tác trong thời gian tới như: trao đổi cán bộ; tiếp
nhận sinh viên thực tập; thực hiện các dự án
nghiên cứu, tổ chức hội thảo, hội nghị khoa
học,...

DỰ ÁN ODA

HỌP TRỰC TUYẾN VỚI HỘI ĐỒNG ĐÀO TẠO
CỦA CÁC TRƯỜNG ĐỐI TÁC NHẬT BẢN

D

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
ự án Hỗ trợ Kỹ thuật (HTKT) “Tăng cường năng lực để Trường ĐHCT thành trường xuất
sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ” được thiết kế nhằm hỗ trợ
việc thực hiện “Dự án nâng cấp Trường ĐHCT” sử dụng vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Một trong những hợp phần của Dự án HTKT là tăng cường năng lực đào tạo nhằm phát triển
các chương trình đào tạo mới và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn chất
lượng quốc tế. Nằm trong chuỗi các hoạt động của dự án, ngày 28/02/2017, Trường ĐHCT đã phối
hợp cùng với JICA và Hội đồng đào tạo của các trường đối tác Nhật Bản (Hokkaido, Tokyo, Nông
nghiệp và Công nghệ Tokyo, Hàng hải và Công nghệ Tokyo, Osaka và Kagoshima) tổ chức họp
trực tuyến để thảo luận các nội dung liên quan đến xây dựng 03 chương trình đào tạo thạc sĩ mới
bằng tiếng Anh trong khuôn khổ dự án.
Theo kế hoạch, Trường ĐHCT đề xuất mở mới 03 chương trình đào tạo thuộc 03 lĩnh vực nông
nghiệp, thủy sản và môi trường bao gồm: Biến đổi khí hậu và Nông nghiệp nhiệt đới bền vững;
Biến đổi khí hậu và Quản lý tổng hợp vùng ven biển về nuôi trồng thủy sản; Biến đổi khí hậu và
Quản lý đồng bằng.
Tại phiên họp, hai bên đã thảo luận các nội dung về mục tiêu chương trình đào tạo; chính sách
về tuyển sinh, khung chương trình, đánh giá tốt nghiệp; thảo luận và thống nhất các nội dung góp ý
của Hội đồng Đào tạo các trường đối tác Nhật Bản về khung chương trình đào tạo (các tín chỉ bắt
buộc và tự chọn; tích hợp nội dung biến đổi khí hậu vào các học phần phù hợp, tổ chức và quản
lý các chương trình đào tạo; đánh giá luận văn tốt nghiệp của học viên cũng như đánh giá chương
trình,…). Theo đó, các chương trình dự kiến sẽ tuyển sinh vào đầu năm 2018 sau khi Đề án mở
ngành được trình lên Bộ Giáo dục và Đào tạo vào cuối tháng 8/2017.

Toàn cảnh phiên họp trực tuyến giữa Trường ĐHCT, JICA và Hội đồng Đào tạo của các trường
đối tác Nhật Bản tại Nhà Điều hành, Trường ĐHCT.
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP HÀNH
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VÀ CHUYÊN ĐỀ
“NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG,
ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 16/02/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt
Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chuyên đề “Những nội dung
cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và toàn thể
cán bộ đảng viên trong toàn Trường.

T

ại Hội nghị, các đại biểu đã nghe
Đ/c Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng
Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ
trình bày về những nội dung cơ bản của
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh nhằm triển khai thực hiện chỉ thị số
05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh. Cũng tại Hội
nghị, Đ/c Nguyễn Thanh Phương, Ủy
viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên
giáo Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường
ĐHCT báo cáo những nội dung cơ bản
của Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII, đặc biệt Đ/c Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ trình
những nội dung cơ bản của Nghị quyết bày về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, Chí Minh.
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những Chí Minh và Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban
biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Chấp hành Trung ương Đảng, Hội nghị cũng
nội bộ. Đồng chí đã trình bày tình hình; nguyên yêu cầu các cán bộ, đảng viên của Trường tiếp
nhân; 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính tục nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung
trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển Nghị quyết để có những hành động thiết thực.
hóa”; mục tiêu; quan điểm cũng như 04 nhóm Với ý thức tự giác của từng cán bộ, đảng viên
nhiệm vụ, giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, cùng với sự gương mẫu của những người đứng
đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư đầu, Trường ĐHCT tin tưởng sẽ ngày càng phát
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu huy truyền thống đoàn kết, thống nhất thực
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã
đề ra.
Thông qua Hội nghị, cán bộ, viên chức và
đảng viên của Trường đã nắm được nội dung

10

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HOẠT ĐỘNG KHÁC

PHONG TRÀO ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM 2016 - GÓC NHÌN TỪ CÁC SỐ LIỆU
Nguyễn Tùng, Đoàn Thanh niên
“Sáng tạo và Hội nhập” là chủ đề xuyên suốt trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên
năm 2016 của Đoàn bộ Trường ĐHCT, song song đó là phong trào “Sinh viên 5 tốt”, xây dựng Hội
Sinh viên Việt Nam vững mạnh. Với nhiệm vụ chính là hỗ trợ Nhà trường trong công tác giáo dục
truyền thống, giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN), hội viên,
sinh viên (SV) thông qua các hoạt động đoàn thể, trong năm 2016, công tác Đoàn-Hội của Trường
ĐHCT khá ấn tượng dưới góc nhìn từ các số liệu ở một số hoạt động tiêu biểu:

1. Công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng, đạo đức lối sống trong ĐVTN

33.000 lượt
ĐVTN

Học tập Chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; 06 bài học lý
luận chính trị của Đoàn; hưởng ứng cuộc vận động "Xây dựng giá trị
hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới".

Chào mừng Tháng Thanh niên 2016, kỷ niệm 50 năm thành lập trường
Ngày hội Thanh niên

Hội thi đồng diễn

Ngày 02-03/4/2016

Từ ngày 21-27/3/2016

Hơn 30.000 lượt SV tham gia.

11 đội; 1.990 lượt ĐVTN dự thi.

Hội thi Olympic các môn
KHCT và tư tưởng
Hồ Chí Minh năm 2016

Từ ngày 02/4-19/5/2016
13.689 SV đăng ký; 22.243 lượt thi
hình thức cá nhân,16 đội thi hình
thức tập thể.

Hội thi tuyên truyền PC ma túy, HIV/AIDS và thực hiện ATGT năm 2016
Từ ngày 27/11 - 26/12/2016; thu hút 31 đội (18 đơn vị Đoàn cơ sở, 13 đơn vị trực thuộc HSV trường);
hơn 3.300 lượt ĐVTN tham gia, cổ vũ.

Tham gia cuộc thi tìm hiểu lịch sử vùng đất Nam Bộ-Việt Nam
với 3.443 bài dự thi; đạt 01 giải đặc biệt cá nhân chung cuộc.

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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Tuyên dương gương Thanh niên tiên tiến
“Học tập và làm theo lời Bác

Kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống HSSV
và Hội Sinh viên Việt Nam
Sinh hoạt truyền thống; 206 cán bộ Hội
được tập huấn kỹ năng; 591 SV được tuyên
dương đạt danh hiệu SV 5 tốt các cấp (TƯ:
01; TP: 38; Trường: 591) và 01 giải thưởng
Sao Tháng Giêng.

Ngày
23/10/2016;
126 cá nhân
được tuyên
dương.

2. Phong trào “Xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ tổ quốc” và “Đồng hành
với thanh niên lập thân, lập nghiệp”

Hoạt

- Tập huấn, sinh hoạt, nói chuyện về hội nhập quốc tế cho ĐVTN: 03 buổi,
2.700 lượt ĐVTN tham gia.
- Khai thác các nguồn lực quốc tế phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh
thiếu niên: 03 hoạt động, giá trị 200 triệu đồng.
- Tham gia 13 hoạt động chính trị đối ngoại và giao lưu hữu nghị với 206 lượt
cán bộ trẻ, ĐVTN tham gia.

động
giao
lưu,

Ngày Cộng đồng ASEAN
Hơn 3.000 cán bộ, SV và khách mời tham gia; giao lưu với SV Lào,
Campuchia đang học tập tại trường.

hội
nhập
quốc
tế

Ngày hội nói tiếng Anh
Ngày 11/9/2016, với nội dung thi thuyết trình, làm clip giới thiệu về thành phố
Cần Thơ, Trường ĐHCT và các trò chơi dân gian giới thiệu văn hóa vùng
ĐBSCL, thu hút trên 600 SV tham dự.

Hội thi Olympic tiếng Anh
Với chủ đề “Việt Nam hội nhập”, diễn ra từ 05/10-27/11/2016, hơn 8.800 lượt
thí sinh tham gia, 05 đội dự thi tập thể.

Hoạt động nghiên
cứu khoa học
trong cán bộ trẻ
và sinh viên
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87 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường do SV chủ
nhiệm; tổng giá trị 1,108 tỷ đồng; hàng nghìn SV tham gia
các đề tài nghiên cứu với cán bộ, GV; tham gia nhiều cuộc
thi nghiên cứu khoa học cấp khu vực và toàn quốc
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Hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Chiến dịch Thanh niên Tình
nguyện hè
48 đội hình; thực hiện tại 52 xã,
phường; 2.015 ĐVTN tham gia;
tình nguyện cùng nông dân 10 xã
05 tỉnh hạn chế xâm nhập mặn
trên lúa, trị giá 106,345 triệu đồng;
xây dựng tuyến đường “Ngang xã
đảo Nam Du”; sửa chữa 15,7 km
đường, 05 cây cầu, sửa chữa 02
căn nhà; khám bệnh và tư vấn miễn
phí cho 300 người; sinh hoạt hè
cho 2.015 thiếu nhi, tặng quà cho
hơn 500 em với 264,3 triệu đồng…

Tuổi trẻ ĐHCT với biên giới, hải đảo
06 hoạt động giao lưu, thăm hỏi; 01 công trình thanh
niên cấp trường; quyên góp, tặng tiền và hiện vật
hàng trăm triệu đồng.

Tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường
360 SV tham gia; 1.576 thí sinh được hỗ trợ; 1.240
suất ăn miễn phí; 274 chỗ trọ miễn phí; 6.000 cẩm
nang; huy động 50 triệu đồng; 700 tân SV được tiếp
sức.
Hiến máu tình nguyện
03 câu lạc bộ, 25 buổi, thu 5.658 đơn vị máu.
Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung
Từ 19-27/10/2016; số tiền 115.450.000 đồng.

Tư vấn, hỗ trợ SV
02 hội chợ việc làm; hơn
1.200 vị trí tuyển dụng/ đợt;
gần 7.000 lượt SV được tư
vấn nghề nghiệp, việc làm;
100 thông tin tuyển dụng/
tháng

Văn – thể - mỹ
Hơn 90 hoạt động;
Hơn 45.000 lượt SV
tham gia

Công trình thanh niên
02 công trình thanh niên
cấp trường; 20 công
trình, phần việc cấp cơ
sở

3. Công tác tổ chức, xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng
Số liệu tổ chức

SL Đoàn
viên
32.848

SL Đoàn
cơ sở
20

Đảng viên
SH Đoàn
940

Kết nạp
ĐV mới
270

ĐV ưu tú

ĐVƯT được
kết nạp Đảng

400

SL
Hội viên

173

17.641

SL cơ sở
Hội

20

Tổ chức tiếp xúc giữa Hiệu trưởng và đại biểu SV

Ngày 10/4/2016; 301 ý kiến
góp ý, phản ánh, đề xuất
online và 18 ý kiến đóng
góp tại Hội trường; gần
1.200 SV tham dự
BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

13

HOẠT ĐỘNG KHÁC

TUỔI TRẺ ĐẠI HỌC CẦN THƠ
HƯỞNG ỨNG “THÁNG THANH NIÊN” NĂM 2017
Đoàn Thanh niên

V

ới mục đích giáo dục truyền thống của tuổi trẻ Việt Nam, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
qua 86 năm thành lập, trưởng thành và phát triển, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới
Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, kỷ niệm 51 năm Trường ĐHCT xây
dựng và phát triển; định hướng cho từng đoàn viên, thanh niên tự hào với vai trò và trách nhiệm
của mình, từ đó ra sức học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho đất nước
nói chung và sự phát triển không ngừng của Trường ĐHCT nói riêng; phát huy, tuyên truyền cái
đẹp, giá trị truyền thống của thanh niên các thế hệ Trường ĐHCT cũng như tăng cường mối liên
hệ, đoàn kết với các đơn vị trong và ngoài Trường, Đoàn Thanh niên-Trường ĐHCT đã xây dựng,
triển khai và phát động Tháng Thanh niên với nhiều nội dung, hoạt động phong phú, đa dạng, thiết
thực với chủ đề “Tuổi trẻ Đại học Cần Thơ hành động vì cộng đồng; chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”
trọng tâm là:

Làm đầu mối trong công tác tổ chức cuộc thi thiết kế video
clip giới thiệu ngành nghề đào tạo của Trường ĐHCT phục
vụ công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh cho học sinh
các trường THPT; làm nguồn tư liệu phục vụ giới thiệu
ngành nghề của các đơn vị đào tạo.

Khai mạc Hội thi Olympic các môn Khoa học Chính trị và
Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên Trường ĐHCT năm
2017; phát động đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi
“Ánh sáng soi đường” lần II năm 2017 do Trung ương Đoàn
tổ chức.

Phối hợp tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh năm 2017; tổ
chức đón tiếp, tư vấn tại các khoa; giao lưu, chia sẻ kinh
nghiệm, tư vấn tuyển sinh tại các trường THPT ở các tỉnh
thành vùng ĐBSCL của Khối Hội Sinh viên.

Ngoài ra, Đoàn bộ cũng tiếp tục duy trì, tổ chức các hoạt động thường kỳ như: mở lớp Bồi dưỡng
cảm tình Đoàn, tổ chức Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi, hoạt động học thuật của các câu lạc bộ, đội nhóm,
lao động, giữ gìn vệ sinh môi trường, tổ chức đón tiếp và tiếp nhận phần mềm quản lý trong hoạt động
Đoàn từ Đoàn Đại học Thái Nguyên...
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Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị, Bộ môn Giáo dục
Thể chất tổ chức Hội diễn văn nghệ và Hội thao truyền
thống cấp Trường năm 2017.

Tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm công tác với đoàn
cán bộ, sinh viên Trường Đại học Chaing Mai-Thái Lan tại
Trường từ ngày 27/3 đến ngày 02/4/2017.

Tổ chức “Phiên tòa giả định” về tội trộm cắp tài sản trong
sinh viên.

Tham gia Hội thảo Nghiên cứu khoa học trẻ tại Đại học Đà
Nẵng từ ngày 18-19/3/2017.

Tổ chức các đợt Hiến máu tình nguyện.

Bên cạnh đó, các đơn vị Đoàn cơ sở cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: Hội trại
văn hóa Thanh niên, Ngày hội Thanh niên ĐBSCL, cuộc thi Sinh viên thanh lịch, về nguồn, giao lưu
kết hợp chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp tại Sư đoàn 330-Chi Lăng, An Giang, cuộc thi dân vũ “Dạ vũ
thanh niên”, cuộc thi Leader 2017, toạ đàm “Ứng phó nguy cơ bị lạm dụng” cho nữ sinh viên và ra mắt
Câu lạc bộ Nữ sinh, thăm hỏi mẹ Việt Nam anh hùng...
Tháng Thanh niên năm 2017 hứa hẹn sẽ là điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên, sinh viên
được tiếp cận, trải nghiệm, học tập nhiều kiến thức và kỹ năng sống bổ ích, ra sức thi đua học tập, rèn
luyện, nghiên cứu khoa học, góp phần cùng Nhà trường thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao, phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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KHAI MẠC HỘI THAO TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ 37
Đoàn Thanh niên

S

Quang cảnh Lễ Khai mạc Hội thao Truyền thống.

áng ngày 26/02/2017, tại Nhà thi đấu
Thể dục Thể thao đã diễn ra Lễ Khai mạc
Hội thao Truyền thống Trường ĐHCT lần
thứ 37 năm 2017. Hội thao nhằm chào mừng
kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm: 71 năm
ngày Thể thao Việt Nam, kỷ niệm 86 năm ngày
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/193126/3/2017), 51 năm ngày thành lập Trường
ĐHCT (31/3/1966-31/3/2017), chào mừng Đại
hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc
lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022; tiếp tục duy trì
và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể
theo gương Bác Hồ vĩ đại; triển khai 2 cuộc vận
động “Sinh viên 5 tốt” và “Xây dựng môi trường
giáo dục thân thiện, lành mạnh”. Bên cạnh đó,
Hội thao còn tạo điều kiện
cho cán bộ và sinh viên rèn
luyện thân thể, nâng cao sức
khoẻ phục vụ tốt cho công tác
giảng dạy, học tập và nghiên
cứu khoa học trong Trường,
đồng thời lựa chọn các vận
động viên xuất sắc vào đội
tuyển Trường tập luyện, sẵn
sàng tham gia thi đấu các giải
thành phố, khu vực và toàn
ngành.
Hội thao năm nay thu hút
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18 đội đến từ các đơn vị trực thuộc, tham gia ở
12 môn (bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bóng
bàn, cầu lông, đá cầu, Taekwondo, cờ vua, điền
kinh, cầu mây, cờ tướng, kéo co) với 42 nội
dung thi đấu. Ngoài ra, Hội thao còn tổ chức
môn chạy việt dã chung cho nam, nữ sinh viên
và môn đi bộ dành cho cán bộ viên chức được
diễn ra ngay sau buổi khai mạc. Nội dung này
đã thu hút 120 cán bộ viên chức và 823 sinh
viên tham gia.
Theo dự kiến, Hội thao sẽ diễn ra đến ngày
30/3/2017 và tổ chức tổng kết, trao giải vào
đúng dịp kỷ niệm 51 năm ngày thành lập Trường
(31/3/1966 - 31/3/2017).

Nội dung chạy việt dã 800m nữ.

HOẠT ĐỘNG KHÁC

TRAO TẶNG MÁY TÍNH CHO 39 TÂN TIẾN SĨ
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

T

rong tiến trình nâng cao trình độ cho đội
ngũ cán bộ, giảng viên, trong những năm
qua, Trường ĐHCT đã cử nhiều lượt viên
chức đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở trong và ngoài
nước. Nhằm ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu
của các viên chức vừa hoàn thành chương
trình trở về Trường công tác, ngày 22/02/2017,
Trường ĐHCT đã tổ chức buổi họp mặt và trao
tặng máy tính cho các tân tiến sĩ lần thứ 5 năm
2017. Tham dự buổi họp mặt có PGS.TS. Hà
Thanh Toàn, Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Trung
Tính, Phó Hiệu trưởng; cùng đại diện lãnh đạo,
viên chức các đơn vị của Trường và đặc biệt là
39 tân tiến sĩ vừa tốt nghiệp.
Hiện tại, Trường ĐHCT có gần 2.000 cán bộ,
trong đó có 07 Giáo sư, 119 Phó Giáo sư cùng
với các tân tiến sĩ vừa mới tốt nghiệp đã nâng
số lượng cán bộ có trình độ tiến sĩ lên 343. Đây
là đội ngũ tiên phong trong các hoạt động đào
tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công
nghệ của Trường.
Phát biểu tại buổi họp mặt, PGS.TS. Hà

Ảnh lưu niệm.

Thanh Toàn đã gửi lời chúc mừng đến 39 viên
chức đã hoàn thành chương trình đào tạo bậc
tiến sĩ. Bên cạnh đó, Hiệu trưởng cũng chia sẻ,
Trường ĐHCT mỗi ngày một phát triển vì có đội
ngũ cán bộ đầy năng lực, nhiệt huyết, không
ngừng phấn đấu, được xem là “tài sản quý giá”
của Trường. Với sự tích lũy xây dựng trong 5
năm gần đây, đội ngũ cán bộ trình độ cao được
nâng lên rõ rệt, thể hiện thành quả của Nhà
trường trong mục tiêu nâng cao hơn nữa chất
lượng đào tạo.
Nhằm khuyến khích tinh thần học tập, cống
hiến của cán bộ, Nhà trường tạo mọi điều kiện
tốt nhất thông qua các hoạt động như: trao tặng
máy tính nhằm tạo thuận lợi cho cán bộ trong
quá trình công tác, ưu tiên xét đề tài nghiên cứu
khoa học cấp cơ sở cho các tiến sĩ mới về trong
vòng 2 năm, hỗ trợ các tân tiến sĩ có bài báo
đăng trên các tạp chí quốc tế, và hỗ trợ về nhà
ở, đảm bảo cuộc sống để cán bộ yên tâm công
tác,... Hiệu trưởng mong muốn đội ngũ cán bộ
trẻ của Trường luôn phấn đấu đạt nhiều thành
công trên con đường học
vấn và tận dụng kiến thức đã
học vào công tác giảng dạy,
nghiên cứu khoa học, góp
phần nâng cao chất lượng
đào tạo để Trường ĐHCT
xứng đáng là một trong
những đơn vị đi đầu trong hệ
thống giáo dục Việt Nam.
Tại buổi họp mặt lần thứ 5
năm 2017, lãnh đạo Nhà
trường đã trao 39 máy tính
cho các tân tiến sĩ trị giá
trên 500 triệu đồng với mong
muốn đây sẽ là công cụ hỗ
trợ hữu ích cho cán bộ trong
quá trình công tác.
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HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC BIỆT PHÁI SĨ QUAN NĂM 2016 VÀ
TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Toàn cảnh Hội nghị tại Trung tâm GDQP, Trường ĐHCT.

T

ại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo
sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công
tác sĩ quan biệt phái năm 2016 của Quân
khu, đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu,
nhiệm vụ công tác biệt phái sĩ quan và công tác
xây dựng đội ngũ sĩ quan biệt phái năm 2017.
Trong năm qua, tổng số sĩ quan biệt phái của
Quân khu là 24 đồng chí, trong đó 01 đồng chí
đến Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh An Giang, Kiên Giang và thành
phố Cần Thơ mỗi đơn vị có 01 đồng chí, riêng
Trường ĐHCT được biệt phái 20 đồng chí làm
nhiệm vụ tại Trung tâm GDQP của Trường.
Năm 2017 là năm thứ 3 Trung tâm được vận
hành. Với sự phối hợp và hỗ trợ từ các đơn vị
phòng, ban chức năng của Trường, Trung tâm
đã đạt được những thành quả nhất định trong
giáo dục quốc phòng-an ninh (QPAN), để lại dấu
ấn mạnh mẽ trong học sinh, sinh viên và nhận
được sự đồng tình, ủng hộ của phụ huynh và
nhân dân. Trong năm qua, Trung tâm đã tổ chức
giảng dạy kiến thức QPAN cho hơn 86.000 lượt
sinh viên và học sinh trường phổ thông. Trong
khoảng thời gian 3 tuần học tập trung tại Trung
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Ngày 23/02/2017, tại Trung tâm Giáo dục
Quốc phòng (GDQP), Trường ĐHCT, Ban
Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 tổ chức Hội
nghị Sơ kết công tác biệt phái sĩ quan năm
2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ
năm 2017. Hội nghị được chủ trì bởi Đ/c Thiếu
tướng Ngô Văn Ba, Ủy viên Thường vụ Đảng
ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9 cùng sự
tham dự của PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Phó
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Giám đốc Trung
tâm GDQP, Trường ĐHCT; đại diện Ban Chỉ
huy Quân sự của thành phố Cần Thơ, tỉnh An
Giang, Kiên Giang và các đồng chí sĩ quan biệt
phái trên địa bàn Quân khu 9.
tâm, học sinh, sinh viên không những được giáo
dục về kiến thức QPAN, bên cạnh đó, các em
còn được xây dựng tinh thần đồng đội, tính kỷ
luật và trách nhiệm đối với xã hội.
Công tác quân sự, quốc phòng; công tác giáo
dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN nói chung và
công tác giáo dục QPAN cho học sinh, sinh viên
luôn được các đơn vị quan tâm. Do đó, tại Hội
nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều
ý kiến, giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu
quả công tác giáo dục QPAN trong năm 2017,
trong đó, các đơn vị biệt phái sĩ quan và đơn
vị sử dụng sĩ quan biệt phái tăng cường phối
hợp quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ
quan biệt phái, nhất là nâng cao bản lĩnh chính
trị, kiến thức sư phạm, trình độ chuyên môn
về công tác quân sự, quốc phòng địa phương;
đầu tư đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị;
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của sĩ
quan biệt phái; đảm bảo các chế độ, chính sách
chăm lo cho đời sống và tạo điều kiện thuận lợi
cho sĩ quan biệt phái hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
CHÚC MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2
Phòng Công tác Chính trị

K

ỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt
Nam (27/02/1955-27/02/2017), ngày 23
và 24/02/2017, Đoàn đại biểu đại diện
Trường ĐHCT do PGS.TS. Hà Thanh Toàn,
Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn cùng các thầy,
cô đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đoàn
thể, phòng ban chức năng trong Trường đã
đến thăm và chúc mừng các đơn vị y tế gồm:
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Ban bảo vệ
sức khỏe-Thành ủy Cần Thơ, Bệnh viện Đa
khoa Trung ương Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa
Thành phố Cần Thơ, Quân y viện 121 và Bệnh
viện Tim mạch Thành phố Cần Thơ.
Tại các điểm đến thăm, đoàn đã nghe báo
cáo tóm tắt kết quả đạt được của các đơn vị y
tế trong năm 2016 và phương hướng hoạt động
năm 2017, trong đó có kế hoạch nâng cao chất
lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, y,
bác sĩ; tăng cường trang thiết bị hiện đại, đáp
ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao
của nhân dân, đặc biệt là sinh viên đang học tập
trên địa bàn thành phố Cần
Thơ.

sẻ “Trường ĐHCT sẵn sàng hợp tác với Đại học
Y Dược Cần Thơ trong việc đấu nối, chia sẻ
dữ liệu chuyên ngành của Trung tâm Học liệuTrường ĐHCT. Trong đó, nhiều giáo trình, tài
liệu quý mà Trường ĐHCT đã đầu tư kinh phí để
mua” đồng thời khẳng định “Trường ĐHCT xem
Đại học Y Dược Cần Thơ như một phần không
thể thiếu của mình trong mô hình đa ngành,
đa lĩnh vực khi làm việc với các đối tác khác”
và cam kết sẽ hợp tác toàn diện để hai trường
cùng phát triển.
Nhân dịp này, lãnh đạo các đơn vị y tế cũng
đã bày tỏ lời cảm ơn trân trọng, sâu sắc đến sự
quan tâm, hỗ trợ, hợp tác của Trường ĐHCT
trong công tác thực hiện việc thu mua bảo hiểm
y tế trong sinh viên Nhà trường. Các đơn vị
cũng tin tưởng rằng Trường ĐHCT sẽ đóng góp
nhiều hơn nữa cho sự phát triển kinh tế-xã hội
của vùng và của đất nước xứng đáng với truyền
thống hơn 50 năm hình thành, xây dựng và phát
triển.

Tại Trường Đại học Y
Dược Cần Thơ, sau khi nghe
PGS.TS. Nguyễn Trung Kiên,
Hiệu trưởng thông tin sơ bộ
về việc hoàn thành giai đoạn
01 phát triển của nhà trường
và kế hoạch thực hiện giai
đoạn 02 gồm các công trình
lớn như xây dựng mới Khu
Hiệu bộ 9 tầng, bệnh viện
mới, ký túc xá, sân bóng,
Trung tâm học liệu,… PGS.
TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu
trưởng Trường ĐHCT chia Đoàn đại biểu Trường ĐHCT chụp hình lưu niệm với Trường Đại học Y dược Cần Thơ.
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GIAO LƯU VĂN NGHỆ VÀ ĐỜN CA TÀI TỬ
TẠI XÃ VĨNH THÀNH, CHỢ LÁCH, BẾN TRE
                                                         Phòng Công tác Chính trị
Ngày 19/02/2017, Đội Văn nghệ và Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử Trường ĐHCT đã có chuyến biểu
diễn giao lưu tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Đ

ây là chuyến lưu diễn theo lời
mời của Ủy ban Nhân dân xã
Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách,
tỉnh Bến Tre trong chuỗi hoạt động
Chào mừng kỷ niệm 57 năm ngày
Bến Tre Đồng Khởi. Đây là dịp để toàn
Đảng, toàn quân, toàn dân tỉnh Bến
Tre nói chung và xã Vĩnh Thành nói
riêng ôn lại lịch sử hào hùng, truyền
thống vẻ vang của quê hương, phát
huy mạnh mẽ truyền thống phong
trào “Đồng khởi” năm xưa, chung sức,
chung lòng thi đua thực hiện thắng lợi
phong trào “Đồng khởi mới”, chương
trình “Đồng khởi khởi nghiệp”.
Trong chuyến đi này, các thành viên Đội văn
nghệ Trường được giao lưu và tìm hiểu đời
sống của nhân dân địa phương, tham quan một
số vườn cây ăn trái, làng hoa kiểng, cây giống
đặc sản của Bến Tre, thăm Nhà bia Trương Vĩnh
Ký. Ông là chủ bút tờ Gia Định báo, tờ báo tiếng
Việt đầu tiên của Việt Nam (1865) để truyền bá

Tiết mục văn nghệ giao lưu.

chữ Quốc ngữ. Chương trình giao lưu Văn nghệ
với chủ đề “Tri ân những tấm lòng vàng năm
2017” được tổ chức do 03 đơn vị phối hợp thực
hiện gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã
Vĩnh Thành cùng Trường ĐHCT và Câu lạc bộ
Đờn ca Tài tử xã Đông Thuận, Thị xã Bình Minh,
tỉnh Vĩnh Long. Đông đảo bà con địa phương
đã đến xem, cổ vũ và
giao lưu với các đơn vị.
Chương trình giao lưu
góp phần thắt chặt mối
quan hệ giữa 03 Câu lạc
bộ Đờn ca Tài tử và tri
ân những đơn vị, mạnh
thường quân đã đóng
góp vào Quỹ xây dựng
nhà ở và học bổng cho
học sinh, các hộ nghèo
của xã Vĩnh Thành với
tổng số tiền hơn 170 triệu
đồng.

Chụp hình lưu niệm sau buổi văn nghệ giao lưu.
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