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TIN NỔI BẬT

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHCT 
lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2017-2019 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong hai ngày 05-06/6/2017, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường ĐHCT lần thứ 
XVIII nhiệm kỳ 2017-2019 đã long trọng diễn ra tại Nhà Điều hành, Trường ĐHCT.

Đại hội vinh dự đón tiếp Đ/c Đào Chí 
Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực 

Thành đoàn Cần Thơ và các đồng chí phụ trách 
các ban chuyên môn của Thành đoàn; đại diện 
các đơn vị kết nghĩa, lực lượng vũ trang đóng 
quân tại biên giới, hải đảo, thường trực Đoàn 
Thanh niên các đại học quốc gia, đại học vùng 
và các trường trong khu vực; đại diện các quận/
huyện đoàn, đoàn trực thuộc Thành đoàn, đoàn 
các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành 
phố Cần Thơ.

Tham dự Đại hội về phía Trường ĐHCT có 
Đảng ủy-Ban Giám hiệu, lãnh đạo Công đoàn, 
Hội Cựu chiến binh; các đồng chí nguyên là 
lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các đồng 
chí lãnh đạo Đảng, chính quyền và các đơn vị 

trong Trường cùng với 127 đại 
biểu được triệu tập từ các đơn vị 
đoàn cơ sở đại diện cho toàn thể 
đoàn viên thanh niên.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh Trường ĐHCT lần thứ 
XVIII đánh dấu sự phát triển mạnh 
mẽ về chất lượng và quy mô tổ 
chức, là điểm khởi đầu cho giai 
đoạn phát triển mới của công tác 
Đoàn và phong trào Thanh niên 
Trường. Đây còn là thời điểm bản 
lề cho việc thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ Trường ĐHCT 
với mục tiêu xây dựng Trường 
ĐHCT trở thành một trong những 
trường hàng đầu về chất lượng 
của Việt Nam và nằm trong nhóm 
các trường mạnh về đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 
trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào 
năm 2020.

Trong hai phiên làm việc diễn ra trong hai 
ngày 05-06/6/2017, Đại hội đã tổng kết, đánh 
giá tình hình thanh niên, kết quả công tác đoàn 
và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2017; 
xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 
công tác đoàn và phong trào thanh niên giai 
đoạn 2017-2019; thảo luận và thông qua báo 
cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành 
Đoàn trường khóa XVII.

Đại hội đã tiếp thu ý kiến đóng góp, đề xuất 
giải pháp từ các đại biểu thuộc ban chấp hành 
đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Trường, tiếp thu ý 
kiến chỉ đạo của Thành đoàn Cần Thơ, ý kiến chỉ 

PGS.TS Hà Thanh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHCT 
phát biểu tại Đại hội.
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đạo của Đảng ủy-Ban Giám hiệu Trường nhằm 
thực hiện tốt chủ đề của nhiệm kỳ mới “Sáng 
tạo-Hội nhập-Khởi nghiệp” bằng việc tích cực 
hỗ trợ sinh viên học tập và rèn luyện, phát huy 
sức trẻ, sự tự tin, sự năng động và sáng tạo; rèn 
luyện các kỹ năng cần thiết để hội nhập và sánh 
vai với bạn bè quốc tế, tự tin thể hiện năng lực 
của bản thân, thể hiện bản lĩnh lập nghiệp vững 

vàng trong môi trường hội nhập, 
sống có lý tưởng, có hoài bão với 
bản lĩnh chính trị vững vàng, góp 
phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban 
Chấp hành Đoàn Trường khóa 
XVIII gồm 27 đồng chí có bản 
lĩnh chính trị vững vàng, có trình 
độ kiến thức và năng lực chuyên 
môn, có uy tín, là đại diện tiêu 
biểu cho ý chí và nguyện vọng 
của hơn 34.000 đoàn viên thanh 
niên Trường ĐHCT để lãnh đạo và 
tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh Trường ĐHCT lần thứ 
XVIII. Theo đó, Đ/c Nguyễn Thanh 
Tùng giữ chức vụ Bí thư, các Phó 
Bí thư gồm: Đ/c Nguyễn Thanh 

Duy, Đ/c Nguyễn Thị Phương Thảo và Đ/c Lâm 
Phước Thành.

Đồng thời, Đại hội cũng bầu ra 18 cán bộ, 
đoàn viên, thanh niên ưu tú đại diện cho tuổi trẻ 
Trường ĐHCT tham dự Đại hội đại biểu Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ nhiệm 
kỳ 2017-2022.

Các đồng chí nhận khen thưởng của Hiệu trưởng Trường ĐHCT.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội.
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Hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức 
tham gia hỗ trợ Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017  

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Năm 2017 là năm thứ ba Bộ Giáo dục 
và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai Kỳ thi 
Trung học phổ thông (THPT) quốc gia. 

Tuy nhiên, khác với hai năm trước, Kỳ thi THPT 
quốc gia năm 2017 được giao về cho các địa 
phương trực tiếp chỉ đạo, tổ chức. Mỗi tỉnh, 
thành có cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì cùng với 
sự phối hợp của các trường đại học, cao đẳng 
về cung cấp nhân lực phục vụ kỳ thi, công tác 
in, sao đề thi,... 

Được giao nhiệm vụ phối hợp với Sở GD&ĐT 
thành phố Cần Thơ, Sở GD&ĐT tỉnh Hậu Giang, 
Sở GD&ĐT tỉnh Bạc Liêu, Trường ĐHCT đã bố 
trí hơn 1.000 cán bộ, công chức, viên chức thực 
hiện nhiệm vụ hỗ trợ kỳ thi tại ba cụm thi: Cần 
Thơ, Hậu Giang và Bạc Liêu với tổng số thí sinh 
dự thi tương ứng là 10.341, 5.148 và 5.060.

Về công tác chuẩn bị điểm thi, cụm thi Cần 
Thơ có 24 điểm thi với gần 450 phòng thi. Khoa 
Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng của Trường 
ĐHCT là một trong 24 điểm thi tại cụm thi Cần 

Thơ. Cụm thi Bạc Liêu có 14 điểm thi với 216 
phòng thi; cụm thi Hậu Giang đã bố trí 19 điểm 
thi và số phòng thi là 220.

Vì kỳ thi năm nay có những điểm mới so với 
Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 nên Trường 
ĐHCT đã khẩn trương thực hiện công tác phối 
hợp với các sở GD&ĐT tại các cụm thi cũng 
như chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra giải pháp cho 
những vướng mắc trong công tác tổ chức cùng 
địa phương.

Trong 03 ngày 13-14-15/6/2016, Trường đã 
phối hợp với các sở GD&ĐT tổ chức họp phổ 
biến thông tin phối hợp tổ chức thi và Hội nghị 
tập huấn về nghiệp vụ coi thi THPT quốc gia 
năm 2017 cho toàn thể cán bộ, công chức, viên 
chức tham gia thực hiện công tác coi thi. 

Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, Kỳ 
thi THPT quốc gia năm 2017 (từ ngày 22-
24/6/2017) đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng 
quy chế và đạt hiệu quả cao.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia 
năm 2017 tại cụm thi Bạc Liêu, phổ biến thông tin về phối hợp tổ chức thi THPT cho cán bộ tham gia hỗ trợ Kỳ thi.
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Lễ Trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 1 năm 2017 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 17/6/2017, Trường ĐHCT long trọng tổ chức Lễ Trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 1 năm 2017. 
Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các địa phương, các trường đại học, cao đẳng trong 
vùng ĐBSCL; Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị của Trường ĐHCT; các tân tiến sĩ, tân 
thạc sĩ và người thân.

Đào tạo sau đại học được xem là nhiệm 
vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay 
nên nhận được sự quan tâm sát sao 

của lãnh đạo Trường ĐHCT, nhằm nâng cao 
trình độ cho đội ngũ cán bộ nói chung và đội 
ngũ giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng 
nói riêng thuộc khu vực ĐBSCL. Hiện nay, Nhà 
trường đã đầu tư mở rộng ngành nghề đào tạo 
với 43 chuyên ngành bậc thạc sĩ, 16 chuyên 
ngành bậc tiến sĩ.

Quy mô đào tạo sau đại học của Trường hiện 
nay là 2.825, trong đó có 370 nghiên cứu sinh 
(NCS) và 2.455 học viên cao học. Tại buổi lễ trao 
bằng lần này, có tất cả 13 NCS được trao bằng 
tiến sĩ và 438 học viên cao học được trao bằng 
thạc sĩ. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại số 
lượng NCS và học viên cao học của trường đã 
tốt nghiệp là 96 tiến sĩ và 
8.886 thạc sĩ.

Phát biểu tại buổi 
lễ, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT đã chúc 
mừng các tân tiến sĩ, 
thạc sĩ và gửi lời cảm 
ơn sự giúp đỡ của chính 
quyền địa phương ở 
vùng ĐBSCL đã thường 
xuyên tạo điều kiện, ủng 
hộ cho Trường thực 
hiện có hiệu quả, chất 
lượng các chương trình 
đào tạo bậc sau đại học, 
giúp đỡ học viên hoàn 
thành tốt chương trình 

đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ. Bên cạnh đó, Hiệu 
trưởng cũng gửi lời cảm ơn đến đến quý thầy, 
cô giảng viên của Trường ĐHCT và quý thầy, cô 
thỉnh giảng ngoài trường đã thực hiện tốt công 
tác giảng dạy trong thời gian qua, góp phần hiệu 
quả trong việc đào tạo nhân lực trình độ cao cho 
vùng ĐBSCL.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn chia sẻ, mỗi khóa 
học kết thúc đã đem đến nhiều chuyển biến và 
đổi mới, có sự ảnh hưởng tích cực đến nhiệm 
vụ giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ của Nhà trường. Hiệu 
trưởng tin tưởng rằng bằng khối kiến thức được 
trang bị, cùng với sức trẻ, sự năng động và sáng 
tạo, các tân tiến sĩ, tân thạc sĩ sẽ mang lại lợi 
ích lớn cho bản thân, gia đình và đóng góp ngày 
càng nhiều cho sự phát triển của xã hội.

Ảnh lưu niệm.
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Trao bằng tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học tại các 
đơn vị liên kết 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong quý 2 năm 2017, Trường ĐHCT 
phối hợp với các đơn vị liên kết tổ chức 
Lễ Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ 

vừa làm vừa học tại: Trường Cao đẳng Nghề 
Đồng Tháp, Trường Đại học Công nghệ Kỹ 
thuật Cần Thơ, Trường Cao đẳng Cộng đồng 
(CĐCĐ) Đồng Tháp, Trường CĐCĐ Vĩnh Long 
và Trường CĐCĐ Sóc Trăng. 

Tổng số sinh viên nhận bằng tốt nghiệp trong 
quý 2 năm 2017 là 930, trong đó 164 sinh viên 
tại CĐCĐ Vĩnh Long, 154 sinh viên tại CĐCĐ 
Sóc Trăng, 229 sinh viên tại CĐCĐ Đồng Tháp, 
298 sinh viên tại ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cần 
Thơ và 85 sinh viên tại Cao đẳng Nghề Đồng 
Tháp thuộc các ngành: Thú y, Công nghệ thực 
phẩm, Tài chính ngân hàng, Quản trị kinh 
doanh, Quản lý đất đai, Luật, Kế toán, Kiểm 
toán, Ngôn ngữ Anh,... Để khích lệ các sinh viên 
có nhiều nỗ lực trong quá trình học tập và rèn 
luyện, Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã quyết định 
khen thưởng cho 16 sinh viên có thành tích cao 
nhất. Kết quả trên đã góp phần khẳng định chất 
lượng đào tạo hệ vừa làm 
vừa học của Nhà trường, 
đáp ứng được yêu cầu của 
xã hội và đóng vai trò quan 
trọng trong đào tạo nguồn 
nhân lực phục vụ sự phát 
triển của vùng ĐBSCL.

Cùng với hình thức đào 
tạo chính quy, Trường 
ĐHCT đã sớm triển khai và 
thực hiện tốt các hình thức 
đào tạo vừa làm vừa học, 
từ xa, các chương trình 
bồi dưỡng, tập huấn ngắn 
hạn nhằm nâng cao trình 
độ, cập nhật kiến thức,  

đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của người 
dân theo hướng mở, linh hoạt, nhưng đảm bảo 
chất lượng, góp phần quan trọng cho sự phát 
triển bền vững của vùng song song với xây 
dựng và củng cố mối liên kết mạnh mẽ với các 
trường nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nâng 
cao tình độ của người học.

Hiện nay, Trường đang đào tạo 97 ngành 
hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học, cùng với 
14 ngành hệ đào tạo từ xa. Quá trình tổ chức 
tuyển sinh và đào tạo luôn được đảm bảo tốt 
về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, nội dung 
chương trình giảng dạy, tài liệu hướng dẫn học 
tập,... bên cạnh sự kết hợp hài hòa giữa Nhà 
trường và các đơn vị liên kết trong tất cả các 
hoạt động nhằm tạo điều kiện học tập và nghiên 
cứu tốt nhất cho người học. Trong thời gian tới, 
Trường sẽ không ngừng cải tiến, tìm giải pháp 
để nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, song 
song với việc tăng cường hợp tác với các đơn 
vị liên kết nhằm ngày càng phục vụ tốt hơn nhu 
cầu của xã hội.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân tại Trường CĐCĐ 
Đồng Tháp.
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Hội nghị “Nghiên cứu khoa học trẻ Trường 
ĐHCT” được tổ chức thường niên từ năm 
2014 nhằm biểu dương những thành tích 

xuất sắc của sinh viên và giảng viên trẻ trong 
nghiên cứu khoa học (NCKH), phát hiện và bồi 
dưỡng tài năng, góp phần nâng cao chất lượng 
đào tạo của Nhà trường. Tiếp nối thành công 
của các kỳ hội nghị trước, Hội nghị năm 2017 
đã diễn ra vào ngày 07/6/2017 với sự tham dự 
của đại diện Sở Khoa học Công nghệ thành 
phố Cần Thơ, lãnh đạo Nhà trường, các đơn vị 
khoa, viện, phòng, ban chức năng cùng các cán 
bộ và sinh viên Trường ĐHCT.

Trong những năm qua, lãnh đạo Nhà trường, 
lãnh đạo các đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi và 
đẩy mạnh hoạt động NCKH trong cán bộ trẻ và 
sinh viên. Trong giai đoạn 2012-2016, số lượng 
và kinh phí thực hiện các đề tài NCKH của sinh 
viên và giảng viên trẻ lần lượt là 355 đề tài với 
6,7 tỷ đồng và 199 đề tài với 8 tỷ đồng.

Cùng với những nỗ lực của bản thân, cán bộ 
và sinh viên Trường ĐHCT đã đạt được những 
thành tích đáng khích lệ từ các giải thưởng. Tại 
giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam”, 
cán bộ trẻ của Trường đạt 01 giải Ba, 03 giải 
Khuyến khích (năm 2012), 03 giải Ba (năm 
2014). Sinh viên Trường đạt 03 giải Ba, 04 giải 
Khuyến khích (năm 2012); 03 giải Nhì, 03 giải 
Ba, 02 giải Khuyến khích (năm 2013); 07 giải 
Ba, 04 giải Khuyến khích (năm 2014). Ngoài ra, 
sinh viên Trường đã đạt 07 giải thưởng trong 
khuôn khổ giải thưởng Holcim Prize từ năm 
2011-2016. Giải thưởng Kova được trao cho 27 
sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và có đề 
tài NCKH đạt kết quả tốt.  

Với giải thưởng “Sinh viên NCKH” do Bộ Giáo 
dục và Đào tạo tổ chức năm 2016, sinh viên của 

Trường đã đạt được 01 giải Nhì, 03 giải Ba và 
04 giải Khuyến khích. Để tiếp tục chuẩn bị tham 
gia giải thưởng “Sinh viên NCKH” năm 2017, 
năm nay, Trường ĐHCT đã tiếp nhận đăng ký 
18 công trình NCKH trong sinh viên và 09 công 
trình NCKH của cán bộ trẻ thuộc các lĩnh vực: 
khoa học tự nhiên, kỹ thuật hóa và công nghệ 
thực phẩm, kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ 
thông tin, khoa học nông nghiệp, kinh tế và kinh 
doanh, xã hội học.

Qua thẩm định của các tiểu ban chuyên môn, 
kết quả đã chọn được 16 công trình NCKH 
có giá trị cao, gồm 10 đề tài của sinh viên và 
06 đề tài của cán bộ trẻ để trao giải “Tài năng 
NCKH trẻ Trường ĐHCT” tại Hội nghị. Theo đó, 
10 công trình NCKH của sinh viên được trao 01 
giải Nhất, 02 giải Nhì, 04 giải Ba, 03 giải Khuyến 
khích; 06 công trình của cán bộ trẻ được trao 02 
giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải Khuyến 
khích.

Hội nghị đã góp phần phản ánh hiệu quả ngày 
càng cao của phong trào NCKH trong sinh viên 
và giảng viên trẻ của Trường ĐHCT trong thời 
gian qua, từ đó, khích lệ tinh thần, giúp sinh viên 
ngày càng có nhiều ý tưởng, sáng kiến mới, góp 
phần phát triển mạnh mẽ phong trào NCKH trẻ 
nói riêng và nâng cao chất lượng đào tạo và 
NCKH của Trường nói chung. 

Chủ nhiệm đề tài tiêu biểu báo cáo tại Hội nghị.

Hội nghị “Nghiên cứu khoa học 
trẻ Trường ĐHCT” năm 2017 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
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DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐẠT GIẢI ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN  
TẠI HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRẺ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM 2017

(Kèm  theo quyết định số 1838/QĐ-ĐHCT, ngày 05/6/2017
của Hiệu trưởng Trường ĐHCT)

1) DÀNH CHO SINH VIÊN (Gồm 10 công trình và 31 cá nhân)

STT TÊN CÔNG TRÌNH NCKH TÁC GIẢ/NHÓM TÁC 
GIẢ

CÁN BỘ HƯỚNG 
DẪN ĐƠN VỊ GIẢI

1
Thiết kế đồ dùng dạy học Địa lí phổ 
thông từ rác thải trường học trên 
địa bàn Thành phố Cần Thơ

Đỗ Lan Chi
Nguyễn Cao Cường
Trần Thị Mỹ Linh

Lê Văn Nhương Khoa Sư 
phạm Nhất

2
Xây dựng các bài toán thực tế 
trong dạy học toán lớp 10 theo định 
hướng Pisa 

Ngô Tùng Hiếu
Bùi Hồng Duyên
Hồ Thị Diễm Chinh
Huỳnh Cẩm Tiên

Bùi Anh Tuấn Khoa Sư 
phạm Nhì

3
Tổng hợp và đánh giá hoạt tính 
sinh học của một số dẫn xuất 
Naphthalene - Benzimidazole

Phùng Văn Bình
Lê Trọng Hiếu
Ngô Thị Cẩm Tuyết
Nguyễn Thị Ngọc Yến

Bùi Thị Bửu Huê
Khoa Khoa 
học Tự 
nhiên

Nhì

4

Xây dựng quy trình bảo quản lạnh 
đông Purée từ trái thanh trà được 
trồng ở tỉnh Vĩnh Long và ứng dụng 
trong chế biến fruit bar 

Tô Nguyễn Phước Mai
Nguyễn Hải Âu
Lê Ngọc Dương

Trần Thanh Trúc Khoa NN & 
SHƯD Ba

5

Cải tiến thiết bị hỗ trợ người khiếm 
thị đọc sách bằng phương pháp tự 
động sửa lỗi chính tả và Text-To-
Speech với giọng đọc tự nhiên

Phạm Nguyễn Hải Âu
Đào Minh Tân

Phạm Nguyên 
Khang

Khoa 
CNTT&TT Ba

6

Sử dụng vi khuẩn lactic có khả 
năng sinh bacteriocin thay thế 
thuốc kháng sinh trong chăn nuôi 
gà công nghiệp

Trần Thị Ái Vân  
Võ Thị Phương Ngân
Nguyễn Thị Cẩm Thu
Lê Thị Cẩm Nhung

Nguyễn Hữu Hiệp
Viện 
NC&PT 
CNSH

Ba

7

Phân lập vi khuẩn đối kháng nấm 
Neoscytalidium dimidiatum (Penz.) 
gây bệnh đốm trắng trên thanh long 
từ đất vùng rễ cây thanh long

Ông Thị Mỹ Hiền  
Thái Đức Anh
Nguyễn Thị Mỹ Huyền

Nguyễn Thị Liên
Viện 
NC&PT 
CNSH

Ba

8 Phát triển kỹ năng đọc phản biện 
cho học sinh tiểu học trong dạy đọc Võ Hoài Thịnh Trịnh Thị Hương Khoa Sư 

phạm KK

9

Nghiên cứu hiệu quả của Câu lạc 
bộ tiếng Anh Đoàn trường ĐHCT 
đối với sự tự tin giao tiếp tiếng Anh 
của sinh viên tham dự

Nguyễn Hữu Gia Bảo
Trần Lê Hoài Thương Phan Việt Thắng Khoa 

Ngoại ngữ KK

10 Điều tra cây làm thuốc ở một số hệ 
sinh thái khác nhau tại ĐBSCL

Phan Thành Đạt
Huỳnh Thanh Thiên
Hồ Thị Kim Nhung
Nguyễn Hữu Thọ
Trà Đức Phô

Phùng Thị Hằng Khoa Sư 
phạm KK
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2) DÀNH CHO CÁN BỘ TRẺ (Gồm 06 công trình và 06 tác giả)

STT TÊN CÔNG TRÌNH NCKH TÁC GIẢ ĐƠN VỊ GIẢI

1 Nghiên cứu bài toán ngược của bài toán xác định 
vị trí Nguyễn Trung Kiên Khoa Sư phạm Nhất

2
Đặc điểm hình thái và sinh học sinh sản của cá 
bống mít Stigmatogobius pleurostigma (Bleeker, 
1849)

Đinh Minh Quang Khoa Sư phạm Nhất

3

Nghiên cứu phân lập các chủng vi khuẩn đối 
kháng trong đất đối với vi khuẩn Xanthomonas 
oryzae pv. Oryzae để phòng trừ bệnh bạc lá lúa 
ở ĐBSCL

Nguyễn Đắc Khoa Viện NC&PT CNSH Nhì

4
Nghiên cứu nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) theo công nghệ biofloc với cường độ 
và chu kỳ chiếu sáng khác nhau

Lê Quốc Việt Khoa Thủy sản Ba

5

Vai trò của chương trình đào tạo kinh tế đối với 
việc nâng cao kỹ năng mềm cho sinh viên: Sự tự 
tin và dám đối đầu với thử thách - Bằng chứng từ 
thực nghiệm hành vi

Vũ Thị Hồng Nhung Khoa Kinh tế KK

6
Hoạt động xuất khẩu của các công ty đa quốc gia 
tại Việt Nam và giải pháp tăng cường liên kết với 
khu vực doanh nghiệp trong nước

Võ Văn Dứt Khoa Kinh tế KK

Trao giải “Tài năng NCKH trẻ Trường ĐHCT” năm 2017 cho 06 công trình của cán bộ trẻ.
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Hội thảo Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của 
Đảng vào việc giảng dạy các môn Lý luận Chính trị  

ở các trường đại học, cao đẳng 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại 
hội XII của Đảng, đẩy mạnh việc đưa 
Nghị quyết vào đời sống, kịp thời bổ sung 

những điểm mới của Nghị quyết vào chương 
trình giảng dạy các môn khoa học lý luận chính 
trị, nâng cao chất lượng dạy và học các môn 
học lý luận chính trị ở các trường đại học và cao 
đẳng, ngày 15/6/2017, Khoa Khoa học Chính trị, 
Trường ĐHCT tổ chức Hội thảo khoa học với 
chủ đề: “Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII 
vào việc giảng dạy các môn Lý luận Chính trị ở 
các trường đại học, cao đẳng”. 

Tham gia Hội thảo cùng với Trường ĐHCT 
là đại biểu đến từ các đơn vị: học viện chính trị, 
trường chính trị, trường đại học, cao đẳng trong 
và ngoài khu vực ĐBSCL.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày  

20-28/01/2016 tại Hà Nội. Đây là sự kiện có ý 
nghĩa chính trị trọng đại, định hướng, cổ vũ và 
động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta 
phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự 
lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại.

Những quan điểm cơ bản, cốt lõi, phát triển 
trong Nghị quyết Đại hội XII là sự kết tinh trí tuệ 
của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, rút kinh 
nghiệm từ thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc xã hội chủ nghĩa, mà trực tiếp là 05 năm 
thực hiện Nghị quyết Đại hội XI và “Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011)”; 
bài học kinh nghiệm qua 30 năm tiến hành sự 
nghiệp đổi mới của Đảng,… 

Hội thảo Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn Lý luận Chính trị ở các trường đại 
học, cao đẳng diễn ra tại Nhà Điều hành, Trường ĐHCT.
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Đối với công tác giảng dạy Lý luận chính trị, 
việc đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào 
bài giảng là một yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm, có 
ý nghĩa trong việc tạo sự chuyển biến về nhận 
thức, thống nhất ý chí và hành động trong cán 
bộ, giảng viên và sinh viên, phát huy tinh thần 
yêu nước, ý chí tự lực tự cường, góp phần thực 
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Do đó, tại Hội thảo, 
các đại biểu tham dự 
đã nghe các diễn giả, 
nhà khoa học trình 
bày tham luận về 
việc vận dụng những 
điểm mới trong Văn 
kiện và Nghị quyết 
Đại hội XII vào giảng 
dạy các môn lý luận 
chính trị ở các trường 
đại học, cao đẳng 
hiện nay. Với tinh 
thần thẳng thắn, dân 
chủ, cầu thị, các đại 
biểu tham dự đã thảo 
luận, đóng góp nhiều 

ý kiến, trong đó, nhất trí với 
trách nhiệm của người đảng 
viên nói chung và người dạy 
nói riêng trong việc học tập, 
quán triệt Nghị quyết, từ đó, 
truyền thụ đường lối, quan 
điểm, chính sách của Đảng 
đến người học nhằm giữ 
vững nền tảng tư tưởng của 
Đảng và biến quan điểm, 
đường lối thành hành động 
cách mạng cụ thể.

Việc bổ sung nội dung vào 
chương trình môn học theo 
hướng chọn lọc, thiết thực, 
phù hợp với từng nhóm đối 
tượng người học, đồng thời 
đảm bảo tính thống nhất; 
tránh trùng lặp từ khâu thiết 

kế nội dung chủ đề bài giảng, thực hành giảng 
bài đảm bảo tính khoa học; tránh hiện tượng 
vận dụng chung chung, không sát với nội dung 
môn học, bài học. Bên cạnh đó, chú trọng tính 
định hướng chính trị, giáo dục đạo đức, phong 
cách; rèn luyện về phương pháp tư duy, khả 
năng vận dụng giải quyết tình huống thực tiễn 
cho sinh viên.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu khai mạc  
Hội thảo.

Ảnh lưu niệm.
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Lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 
Việt Nam-Campuchia 

Phòng Công tác Chính trị

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm 
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt 
Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2017), 

ngày 20/6/2017, tại Hội trường Lớn-Trường 
ĐHCT, Ủy ban nhân dân thành phố (TP) Cần 
Thơ phối hợp với Trường ĐHCT long trọng tổ 
chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ 
ngoại giao Việt Nam-Campuchia. 

Đến dự Lễ kỷ niệm có đại diện lãnh đạo của: 
Quân khu 9, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Ủy ban 
Dân tộc, Thành ủy, Ủy ban nhân dân, Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng nhân dân, Công 
an TP. Cần Thơ, đại diện lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, đoàn thể TP. Cần Thơ, Trung ương Hội 
hữu nghị Việt Nam-Campuchia, lãnh đạo Liên 
hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh ĐBSCL và 
TP. Hồ Chí Minh; Ban chấp hành Liên hiệp các 
tổ chức hữu nghị, chủ tịch Hội hữu nghị các 
nước TP. Cần Thơ; đại diện Ban Giám hiệu cùng 
Lãnh đạo các Khoa, cán bộ, giảng viên Trường 
ĐHCT, đại diện các trường đại học, cao đẳng 
trên địa bàn TP. Cần Thơ; hơn 500 cựu chiến 
binh, cựu quân tình nguyện, hội viên Hội cựu 
chiến binh và các chi hội cơ sở Hội hữu nghị Việt 

Nam-Campuchia TP. Cần Thơ cùng hơn 1.000 
sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên 
địa bàn TP. Cần Thơ tham dự. Về phía nước 
bạn Campuchia, có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc 
phòng, Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Hiến 
binh của Quân đội Hoàng gia Campuchia, Tổng 
hội người Campuchia gốc Việt tại Campuchia. 

Buổi lễ như một mốc son ghi nhớ 50 năm 
thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện sâu sắc 
mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác 
tốt đẹp giữa hai nước; tình đoàn kết gắn bó 
chiến đấu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc 
lập dân tộc và công cuộc xây dựng đất nước 
hiện nay. Đây cũng là dịp tuyên truyền sâu rộng 
trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ 
trẻ về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc giữ 
gìn, củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt 
Nam-Campuchia.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ngài Đại tướng 
Ouk Ko Sa, Cục trưởng Cục phát triển Bộ quốc 
phòng quân đội Hoàng gia Campuchia đã chân 
thành gửi lời cảm ơn về sự giúp đỡ quí báu 
của Đảng và Nhà nước Việt Nam nói chung, 
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của nhân dân TP. Cần Thơ nói riêng cho 
nhân dân Campuchia. Cũng tại buổi lễ, 
Đại tướng Ouk Ko Sa đã trao 02 bằng 
cảm tạ đến lãnh đạo TP. Cần Thơ và Liên 
hiệp các tổ chức Hữu nghị TP.

Ngược dòng thời gian 50 năm trước, 
ngày 24/6/1967 đã đánh dấu sự kiện quan 
trọng Việt Nam và Campuchia chính thức 
thiết lập quan hệ ngoại giao, lúc đó nhân 
dân Việt Nam còn đang trong giai đoạn 
đấu tranh khốc liệt chống giặc ngoại xâm. 
Trải qua những thăng trầm của lịch sử, 
nhân dân hai nước đã đồng cam cộng 
khổ, chia ngọt sẻ bùi, hợp tác và giúp 
đỡ lẫn nhau vì sự nghiệp giải phóng dân 
tộc và xây dựng đất nước phồn vinh. 
Năm nay, trong bối cảnh hai nước đang 
tích cực phối hợp tổ chức nhiều hoạt 
động thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày 
thiết lập quan hệ ngoại giao, từ ngày 19/4 đến 
22/4/2017, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. 
Cần Thơ phối hợp với Sở Y tế thành phố, Phòng 
Quân báo Bộ Tham mưu Quân khu 9, Công ty 
Cổ phần Dược Hậu Giang và Cục Phát triển Bộ 
Quốc phòng Quân đội Hoàng gia Campuchia tổ 
chức Đoàn cán bộ, y bác sĩ TP. Cần Thơ thực 
hiện công tác khám chữa bệnh, cấp thuốc và 

tặng quà cho nhân dân ở 05 huyện thuộc tỉnh 
Kom Pong Spư, Vương quốc Campuchia. Đây 
là một trong những hoạt động mang ý nghĩa 
thiết thực, thể hiện mối quan hệ hữu nghị đoàn 
kết keo sơn gắn bó giữa nhân dân hai nước Việt 
Nam và Campuchia thông qua việc trao đổi kinh 
nghiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe, thực 
hiện cấp thuốc kịp thời cho những đối tượng có 
nhu cầu.

Chương trình giao lưu nghệ 
thuật Việt Nam-Campuchia với 
những tiết mục nghệ thuật được 
các diễn viên của Đoàn Văn hóa 
Nghệ thuật Quân đội Hoàng 
gia Campuchia, đội văn nghệ 
Trường ĐHCT và Trường Cao 
đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần 
Thơ thực hiện. Những tràng vỗ 
tay nhiệt liệt tán thưởng các tiết 
mục nghệ thuật độc đáo của 
các diễn viên đã làm ấm thêm 
tình hữu nghị của hai nước, góp 
phần vào sự thành công của 
buổi lễ. 

Ngài Đại tướng Ouk Ko Sa - Cục Phát triển Bộ Quốc phòng quân đội 
Hoàng gia Campuchia trao 02 bằng cảm tạ đến lãnh đạo thành phố Cần 
Thơ và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị thành phố Cần Thơ.

Đoàn đại biểu Quân đội hoàng gia Campuchia và lãnh đạo TP. Cần Thơ chụp hình 
lưu niệm.
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Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 
22/6/2017 của Thành ủy Cần Thơ về tổ 
chức học tập, quán triệt và triển khai thực 

hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XII, Thành ủy Cần 
Thơ tổ chức học tập Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ năm Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII bằng hình 
thức trực tuyến từ Hội nghị toàn 
quốc Học tập, quán triệt Nghị 
quyết Hội nghị Trung ương 5 
khóa XII của Đảng đến 10 điểm 
cầu tại thành phố Cần Thơ 
(gồm 09 quận/huyện và Trường 
ĐHCT). 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc nhấn mạnh đến tầm 
quan trọng của các Nghị quyết 
Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp 
hành Trung ương Đảng khóa 
XII. Để quán triệt, triển khai hiệu 
quả các Nghị quyết của Hội 
nghị, Thủ tướng đề nghị các đại biểu bám sát 
các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ 
giải pháp chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết và 
hướng dẫn của Trung ương, trong đó chú trọng 
thống nhất nhận thức và các nội dung cốt lõi của 
Nghị quyết. 

Sau phần phát biểu của Thủ tướng, đồng chí 
Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng 
ban Kinh tế Trung ương đã giới thiệu những 
nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết gồm: Nghị 
quyết về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một  

động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị quyết số 
10-NQ/TW); Nghị quyết về hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
(Nghị quyết số 11-NQ/TW); Nghị quyết về tiếp 
tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả  

doanh nghiệp Nhà nước (Nghị quyết số 12-NQ/TW).

Hội nghị đã cung cấp những nội dung cơ 
bản, những điểm mới của các Nghị quyết Hội 
nghị Trung ương khóa XII, giúp nắm vững và 
vận dụng các mục tiêu quan điểm, nhiệm vụ, 
giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch 
hành động của các cơ quan, đơn vị và tuyên 
truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và 
toàn quân, tạo sự thống nhất cao về nhận thức 
và hành động để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc 
sống.

Sau khi Hội nghị toàn quốc kết thúc, các điểm cầu tại Cần Thơ đã nghe Ban Tuyên giáo Thành 
ủy trình bày dự thảo chương trình, kế hoạch của Thành ủy về triển khai thực hiện các Nghị quyết 
Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng, từ đó, làm cơ sở để xây dựng chương trình, kế hoạch 
hành động cụ thể của từng cấp ủy, từng cơ quan, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch của địa phương, đơn vị đề ra.

Buổi học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII tại Trường Đại học Cần Thơ.

Học tập, quán triệt
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Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất-dịch vụ 
giai đoạn 2013-2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 01/6/2017, Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị Tổng kết kết quả hoạt động sản xuất-dịch vụ 
giai đoạn năm 2013-2016 và đề ra kế hoạch, phương hướng hoạt động sản xuất-dịch vụ năm 2017. 
Đây còn là dịp để các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất-dịch vụ (SX-DV) và các đơn vị có 
liên quan đánh giá, thảo luận, rút kinh nghiệm về hoạt động SX-DV của Trường. Tham dự Hội nghị 
có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh 
đạo các đơn vị trực thuộc Trường.

Hiện nay, Trường ĐHCT có 15 đơn vị hoạt 
động SX-DV trực thuộc hoạt động đa 
dạng ở các lĩnh vực như: đào tạo, sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ các ngành nghề điện 
tử, tin học, công nghệ, xây dựng, chuyển giao 
công nghệ, nông nghiệp, thủy sản, dạy nghề,... 
Các đơn vị SX-DV của Trường được tổ chức 
hoạt động chuyên nghiệp, đúng luật. Cơ chế 
quản lý tại đơn vị từng bước phát huy hiệu quả 
trong quản lý SX-DV.

Với chức năng, nhiệm vụ quản lý các hoạt 
động SX-DV, phát triển và chuyển giao công 
nghệ trong toàn Trường, Trung tâm Chuyển giao 
công nghệ và Dịch vụ đã báo 
cáo kết quả kiểm tra tài chính 
năm 2016 của 15 đơn vị có tổ 
chức hoạt động SX-DV trực 
thuộc Trường, báo cáo tổng 
hợp kết quả hoạt động SX-DV 
giai đoạn 2013-2016 và đưa 
ra kế hoạch, đề xuất cho hoạt 
động SX-DV năm 2017. Trên 
cơ sở đó, các đơn vị tham gia 
Hội nghị đã tích cực thảo luận, 
trao đổi, đóng góp ý kiến định 
hướng phát triển hoạt động 
SX-DV cho năm tiếp theo.  

Tại Hội nghị, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn, Hiệu trưởng 
Nhà trường chia sẻ, khi đề 
án tự chủ Nhà trường được 
thông qua, Trường ĐHCT sẽ 

đối mặt với nhiều cơ hội lẫn thách thức. Do đó, 
Hiệu trưởng chỉ đạo các đơn vị cần kiện toàn bộ 
máy tổ chức, hoàn thiện xây dựng đội ngũ chất 
lượng, hiệu quả; đẩy mạnh các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, dịch vụ; tăng cường hợp tác 
với các đối tác nước ngoài, song song với việc 
nâng cấp các hoạt động SX-DV của đơn vị,... 
PGS.TS. Hà Thanh Toàn cũng đề xuất những 
định hướng phát triển cụ thể cho từng đơn vị 
và mong muốn các đơn vị sẽ cùng chung sức, 
phối hợp, đồng hành cùng Nhà trường phát triển 
vững mạnh đáp ứng yêu cầu khi Trường ĐHCT 
chuyển sang cơ chế tự chủ trong thời gian tới.

Hội nghị Tổng kết hoạt động SX-DV giai đoạn 2013-2016 và Kế hoạch hoạt động năm 
2017 diễn ra tại Nhà Điều hành, Trường ĐHCT.
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Trồng cây nhân Ngày Môi trường thế giới 05/6 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Năm 2017, Ngày Môi trường 
thế giới 05/6 có chủ đề 
“Sống hài hòa với thiên 

nhiên” nhằm kêu gọi, khuyến 
khích con người sống gần hơn 
với thiên nhiên, bảo vệ và gìn giữ 
những giá trị thiên nhiên mang 
lại. Hưởng ứng Ngày Môi trường 
thế giới, Trường ĐHCT đã tổ chức 
trồng cây xanh tại khu Hòa An, 
tỉnh Hậu Giang, một trong 04 khu 
của Trường ĐHCT. 

Buổi trồng cây đã diễn ra trong 
không khí vui tươi, phấn khởi với 
sự tham gia của Đảng ủy, Ban 
Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị khoa, viện, phòng 
ban, trung tâm và sinh viên của Trường. Đặc 
biệt, tham gia cùng với Trường còn có lãnh đạo 
Đảng, chính quyền tỉnh Hậu Giang. Đây được 
xem là nguồn cổ vũ, động viên lớn lao cho tập 
thể cán bộ Nhà trường, đồng thời thể hiện tinh 
thần trách nhiệm của địa phương trong công 
cuộc xây dựng Hòa An trở thành khu đào tạo 

gắn với thực hành thực nghiệm giữ gìn được 
môi trường trong lành, sạch đẹp.

Hoạt động trồng cây đầy ý nghĩa của Trường 
ĐHCT và sự chung tay góp sức của lãnh đạo 
tỉnh Hậu Giang sẽ góp phần thắt chặt hơn tình 
cảm gắn bó giữa Nhà trường và địa phương, 
quan trọng hơn hết là nâng cao hơn nữa tinh 

thần bảo vệ và gìn giữ môi trường 
trong toàn thể cán bộ, sinh viên và 
nhân dân địa phương.

Đoàn Trường ĐHCT và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tham gia trồng cây tại 
khu Hòa An sáng ngày 04/6/2017.

Một số hình ảnh vui tươi, khẩn trương tại buổi trồng cây.
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Được sự cho phép của Ban Giám hiệu, 
Trường ĐHCT, Ban chủ nhiệm Khoa 
Công nghệ và Tập đoàn Viễn thông 

Softbank Việt Nam, sáng ngày 25/5/2017, tại 
sảnh Khoa Công nghệ, Tập đoàn Softbank đã 
giới thiệu đến cán bộ và sinh viên của khoa về 
robot NAO hình người. 

NAO được phiên âm từ chữ “now” trong tiếng 
Anh. Từ năm 2004, NAO được hình thành và 
không ngừng được phát triển đến ngày nay. 
Robot NAO có thể tương tác với con người như 
chào hỏi, hỏi đáp bằng 21 ngôn ngữ khác nhau. 
Được thiết kế với 25 bậc tự do, NAO có thể đi 
lại, giữ thăng bằng trên một chân và nhảy múa 
một cách linh hoạt. Hiện tại, NAO có thể đảm 
nhiệm các công việc như lễ tân hay dạy tiếng 
Anh. Tuy nhiên, robot này hoạt động dựa trên 
hệ điều hành tương tác tập trung NAOqi nên 
người dùng dễ dàng lập trình để phát triển các 
ứng dụng đặc thù khác cho NAO.

So với robot hình người ASIMO (cao 130 
cm và nặng 54 kg) của hãng Honda thì NAO 
có kích thước nhỏ hơn (cao 58 cm và nặng 4.3 
kg). Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 10.000 
robot NAO với phiên bản thứ 5 đã được tung ra 
thị trường trên khắp thế giới.  Bên cạnh NAO thì 
Tập đoàn Softbank còn phát triển hai sản phẩm 
robot hình người khác là PEPPER (robot có thể 
đọc được cảm xúc của người dùng) và ROMEO 
(robot dạng người cỡ lớn).

Buổi trình diễn của NAO thu hút nhiều cán 
bộ và sinh viên của Khoa tham dự. Cuối buổi 
trình diễn, nhiều câu hỏi thú vị được đặt ra 

cho Softbank và tất 
cả đều được giải đáp 
thỏa đáng. Buổi trình 
diễn của NAO không 
những truyền tải thông 
tin khoa học bổ ích mà 
còn truyền nguồn cảm 
hứng cho sinh viên 
đam mê nghiên cứu 
trong lĩnh vực robot. 
Hy vọng trong tương 
lai gần, NAO sẽ trở lại 
Trường ĐHCT cùng 
PEPPER và ROMEO 
với những màn trình 
diễn hấp dẫn hơn nữa.

Robot NAO đang chuẩn bị biểu diễn.

Cán bộ và sinh viên đang chú ý phần thuyết trình kết hợp với trình diễn của NAO.

Robot NAO “đã đến giao lưu” 
cùng cán bộ và sinh viên Trường 

Khoa Công nghệ
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Hội thảo “Đánh giá tác động - Phương pháp và ứng dụng”
Khoa Kinh tế

Nhằm tăng cường năng lực nghiên cứu cho giảng viên, nghiên cứu viên và nghiên cứu sinh, 
Trường ĐHCT phối hợp với Trường ĐH Grongingen-Hà Lan tổ chức Hội thảo “Đánh giá tác 
động - Phương pháp và ứng dụng” diễn ra từ ngày 29/5/2017 đến ngày 1/6/2017 tại Khoa 

Kinh tế.

Thông quả Hội thảo, các diễn giả đã giới 
thiệu lý thuyết và ứng dụng các phương pháp 
đánh giá tác động của chương trình hay chính 
sách đến các đối tượng có liên quan được ứng 
dụng rất rộng rãi trong lĩnh vực nông nghiệp, tài 
chính. 

Tham gia Hội thảo có sự có mặt của GS. 
Robert Lensink-ĐH Grongingen, TS. Steffen 
Eriksen-ĐH Grongingen, PGS.TS. Trương 
Đông Lộc-Phó Trưởng Khoa Kinh tế, lãnh đạo 
Bộ môn Tài chính Ngân hàng cùng các giảng 
viên và nghiên cứu sinh Khoa Kinh tế và các 
nghiên cứu viên đến từ Viện Nghiên cứu Kinh 
tế-Xã hội.

GS. Robert Lensink trình bày các phương pháp về đánh 
giá tác động.

TS. Steffen Eriksen hướng dẫn thực hành ứng dụng về 
đánh giá tác động trên phần mềm STATA.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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