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Lễ Công bố Quyết định bổ nhiệm lại Hiệu trưởng 
và Khai giảng năm học 2017-2018 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong niềm hân hoan của ngành Giáo dục 
và Đào tạo (GD&ĐT) tưng bừng chào 
đón năm học mới 2017-2018, tiếp tục 

đẩy mạnh cuộc vận động học tập làm theo tấm 
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển 
khai thực hiện chương trình hành động về tiếp 
tục đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT, đáp ứng 
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, với tinh thần 
phấn khởi, tự hào, phấn đấu không ngừng cho 
sự tiến bộ với lịch sử hơn 50 năm xây dựng và 
phát triển, sáng ngày 09/9/2017, Trường ĐHCT 
long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định bổ 
nhiệm lại Hiệu trưởng và Khai giảng năm học 
mới 2017-2018.

Trường ĐHCT rất vinh dự đón tiếp quý đại 
biểu đại diện lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Ban Chỉ đạo 
Tây Nam Bộ, Quân khu 9, Bộ Tư lệnh Vùng 5 

Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Cảnh sát biển, 
Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đại diện lãnh đạo 
các tỉnh, thành ĐBSCL; các giáo sư, chuyên gia 
của các viện, tổ chức nước ngoài đang giảng 
dạy, công tác, nghiên cứu, học tập tại Trường; 
đại diện lãnh đạo các trường bạn; quý đại biểu 
nguyên là lãnh đạo Trường qua các nhiệm kỳ; 
cựu sinh viên; lãnh đạo đảng, chính quyền, 
đoàn thể các cấp trong trường, công chức, viên 
chức, người lao động, và đông đảo sinh viên, 
học viên của Trường cùng tham dự lễ.

Nhiệm kỳ 2012-2017 đã khép lại, dưới sự lãnh 
đạo của Đảng ủy-Ban Giám hiệu, sự nỗ lực của 
tập thể thầy cô giáo, viên chức, người lao động 
và sinh viên, Trường ĐHCT đã đạt nhiều thành 
tựu quan trọng trong công tác đào tạo, nghiên 
cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, tổ chức 
quản lý, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết 
bị, hợp tác quốc tế,... làm nền tảng cho bước 
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phát triển tiếp theo của Trường trong nhiệm kỳ 
mới 2017-2022. Trong nhiệm kỳ qua, với cương 
vị là Hiệu trưởng Trường ĐHCT, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn đã có những đóng góp hết sức 
quan trọng cho sự phát triển của Nhà trường, 
góp phần vào thành tích chung của hệ thống 
giáo dục cả nước. Được sự tín nhiệm của tập 
thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn 
Trường, sự tin tưởng của Ban cán sự Đảng, sự 
ủng hộ của chính quyền địa phương, PGS.TS. 
Hà Thanh Toàn được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ký 
quyết định bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng, 
nhiệm kỳ 2017-2022.

Năm học 2017-2018 là năm học đầu tiên của 
nhiệm kỳ mới, buổi lễ khai giảng vì đó mà càng 
trở nên ý nghĩa hơn để tạo cơ hội cho Trường 
ĐHCT bày tỏ lòng biết ơn các vị khách quý đến 
thăm Trường, chia sẻ niềm vui cho một sự khởi 
đầu mới, đồng thời, cùng nhau điểm lại những 
thành quả đạt được trong năm học vừa qua và 
chuẩn bị cho một giai đoạn mới hứa hẹn nhiều 
thắng lợi mới.

Trường ĐHCT hiện đang đào tạo 97 ngành 
bậc đại học với quy mô đào tạo khoảng 47.000 
sinh viên đại học, học viên cao học và nghiên cứu 
sinh. Đối với bậc đào tạo sau đại học, Trường 
có 43 chuyên ngành thạc sĩ với hơn 2.700 học 

viên và 16 chuyên ngành tiến sĩ với 
385 nghiên cứu sinh (theo thống kê 
số liệu quý 2-năm 2017). Mỗi năm, 
Trường cung cấp một lượng lớn lao 
động trình độ cao cho xã hội, riêng 
năm học 2016-2017, có hơn 12.500 
cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ tốt 
nghiệp. 

Không ngừng cải tiến nâng cao 
chất lượng đào tạo là chủ trương, 
cam kết nhất quán của Trường 
ĐHCT. Trong năm qua, Trường đã 
thực hiện kiểm định chất lượng nội 
bộ 04 chương trình đào tạo theo 
tiêu chuẩn AUN-QA và đang xúc tiến 
thực hiện kiểm định quốc tế với 02 
chương trình đào tạo chất lượng cao. 

Trường cũng đang chuẩn bị đánh giá ngoài chất 
lượng giáo dục của Trường vào tháng 12/2017. 
Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ được Nhà trường chú trọng, nhiều 
đề tài các cấp được triển khai như: 53 đề tài dự 
án cấp Bộ, 271 đề tài cấp cơ sở, cùng các dự án 
hợp tác với địa phương với tổng kinh phí trên 65 

GS.TS. Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao Quyết định bổ nhiệm 
lại Hiệu trưởng cho PGS.TS. Hà Thanh Toàn.

Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần 
Thơ, thừa ủy quyền của Chủ Tịch nước trao Huân chương 
Lao động hạng Ba cho PGS.TS. Nguyễn Văn Thành.
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tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 
16 dự án hợp tác quốc tế 
với tổng kinh phí khoảng 
27,2 tỷ đồng. Đặc biệt, 
Trường đang triển khai 
Dự án Nâng cấp Trường 
ĐHCT sử dụng vốn vay 
ODA của Chính phủ 
Nhật Bản với tổng kinh 
phí lên đến 105,9 triệu 
USD, đồng thời, Chính 
phủ Nhật Bản cũng viện 
trợ không hoàn lại Dự 
án Hợp tác kỹ thuật cho 
Trường ĐHCT với kinh 
phí khoảng 3,5 triệu 
USD.

Trong năm qua, Trường ĐHCT đã nhận được 
sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo và 
sự giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành Trung 
ương và địa phương; sự ủng hộ của nhân dân 
vùng ĐBSCL; cùng với sự giúp đỡ chí tình của 
các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế; 
sự nhiệt tình tâm huyết của thầy, cô giáo, công 
chức, viên chức trong Nhà trường; đặc biệt là ý 
chí vươn lên trong học tập và rèn luyện để vượt 
qua khó khăn của các em sinh viên. Trường 
ĐHCT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của 
năm học, đạt được những thành công cơ bản 

làm nền tảng vững chắc để Trường sẵn sàng 
bước vào năm học mới.

Tại buổi Lễ Khai giảng, Trường ĐHCT vinh 
dự nhận quyết định công nhận Danh hiệu thi 
đua Tập thể Lao động xuất sắc của Bộ GD&ĐT. 
PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Phó Viện trưởng 
Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh 
học được trao tặng Huân chương Lao động 
hạng Ba của Chủ Tịch nước. PGS.TS. Trần 
Trung Tính, Phó Hiệu trưởng; TS. Lê Thị Nguyệt 
Châu, Trưởng Khoa Luật; PGS.TS. Bùi Thị Bửu 
Huê, Trưởng Khoa Khoa học Tự nhiên được 
tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 

Khoa Công nghệ 
Thông tin và Truyền 
thông, và Trung tâm 
Ngoại ngữ vinh dự 
nhận Cờ thi đua của 
Bộ GD&ĐT. Nhân dịp 
này, Trường ĐHCT 
tổ chức khen thưởng 
cho 09 sinh viên 
khóa 43 đạt điểm 
cao trong đợt xét 
tuyển đại học năm 
2017 vào Trường 
ĐHCT hệ chính quy.

Bà Vũ Thị Cánh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực 
HĐND thừa ủy quyền của Thủ tướng trao Bằng khen của Thủ tướng cho PGS.TS. 
Trần Trung Tính, TS. Lê Thị Nguyệt Châu, và PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê.

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Ngoại ngữ vinh dự nhận Cờ thi 
đua của Bộ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm học 2015-2016.
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Trường THPT Thực hành Sư phạm - Trường ĐHCT 
khai giảng năm học 2017-2018 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong không khí ngành giáo dục cả nước 
đang nô nức đón chào năm học mới, 
sáng ngày 05/9/2017, Trường THPT 

Thực hành Sư phạm-Trường ĐHCT long trọng 

tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2017-2018. 
Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT; đại diện lãnh đạo 
các khoa, viện, phòng ban, trung tâm trực thuộc 
Trường ĐHCT; cùng quý thầy cô và toàn thể học 
sinh Trường THPT Thực hành Sư phạm.

Ngày 12/10/2011, Trường THPT Thực hành 
Sư phạm được thành lập với mục đích trở thành 
một trường THPT kiểu mẫu, chất lượng cao ở 
thành phố Cần Thơ cũng như khu vực ĐBSCL 
và cả nước. Trong Lễ Khai giảng năm học 2017-
2018, thầy và trò Trường THPT Thực hành Sư 
phạm càng thêm tự hào nhìn lại những thành 
tích đã gặt hái được trong năm học qua. Trong 
đó, nổi bật là thành tích 100% học sinh khối 
12 tốt nghiệp THPT và 149/151 học sinh trúng 
tuyển đại học đạt tỉ lệ 98,67%. 

Bên cạnh đó, học sinh của Trường cũng 
mang về nhiều thành tích đáng khích lệ như: 
01 giải Nhì môn Hóa học - Cuộc thi học sinh 
giỏi cấp thành phố; giải Nhì - Cuộc thi hùng biện 
tiếng Anh do Đoàn Trường ĐHCT phối hợp với 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu 
tại Lễ khai giảng năm học 2017-2018 của Trường THPT Thực 
hành Sư phạm.
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Trung tâm Ngoại ngữ Trường ĐHCT tổ chức; 
01 giải Khuyến khích - Cuộc thi hùng biện tiếng 
Anh; 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 03 giải Khuyến 
khích - Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet 
cấp thành phố; 01 giải Nhì và 01 giải Ba Cuộc 
thi Khoa học Kỹ thuật (do Sở Giáo dục và Đào 
tạo thành phố Cần Thơ tổ chức); Cuộc thi BAY-
COMPETITION 2017 (Tìm kiếm và phát triển tài 
năng về thuyết trình, hùng biện cho học sinh, 
sinh viên độ tuổi 14-23) lần đầu tiên tổ chức tại 
khu vực ĐBSCL, học sinh của Trường đã đạt 
quán quân Bảng thi THPT.

Trong cuộc chạy đua của 353 em vào Trường 
THPT Thực hành Sư phạm trong kỳ thi tuyển 
sinh vào lớp 10 vừa qua, có 149 em được trúng 
tuyển với điểm chuẩn đầu vào là 35, điểm số 
cao nhất trong hệ thống các trường THPT không 
chuyên của thành phố Cần Thơ. 

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn đã biểu dương những thành tích 
xuất sắc của thầy và trò Trường THPT Thực 
hành Sư phạm trong thời gian qua. Hiệu trưởng 
cũng gửi lời cảm ơn đến Hội Cha Mẹ học 

sinh và các đơn vị phòng ban chức năng, các 
cơ quan, doanh nghiệp đã đồng hành, hỗ trợ 
Trường THPT Thực hành Sư phạm để gặt hái 
được những thành tích tốt đẹp như ngày hôm 
nay. Hiệu trưởng khẳng định Trường ĐHCT 
luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các em trong quá 
trình học tập, rèn luyện tại Trường, song song 
đó, Hiệu trưởng mong muốn các em phải ra sức 
trau dồi, phát triển các kỹ năng, đặc biệt là khả 
năng ngoại ngữ, làm nền tảng cho các em trên 
con đường học tập bậc đại học và xa hơn nữa, 
các em có thể tự tin, năng động trong hội nhập 
quốc tế.

Lễ khai giảng báo hiệu một năm học mới đã 
bắt đầu với khí thế mạnh mẽ và niềm tin vững 
chắc nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động 
dạy và học. Thành quả nổi bật kết tinh từ công 
sức và tâm huyết của thầy và trò Trường THPT 
Thực hành Sư phạm trong thời gian qua đã 
khẳng định đẳng cấp, tên tuổi của Nhà trường. 
Với những ưu ái và quan tâm sâu sát của Đảng 
ủy-Ban Giám hiệu Trường ĐHCT cùng sự hỗ 
trợ của phụ huynh học sinh và sự nỗ lực, trách 
nhiệm cao nhất của đội ngũ giảng viên, cán 

bộ, viên chức Nhà 
trường, cùng với 
trình độ vượt trội 
và ý thức học tập, 
rèn luyện của tất cả 
học sinh, Trường 
THPT Thực hành 
Sư phạm quyết 
tâm hoàn thành 
mọi nhiệm vụ được 
giao năm học 2017-
2018, gặt hái nhiều 
thành tích cao hơn 
nữa, xứng đáng 
với niền tin yêu của 
Trường ĐHCT và 
xã hội.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn và TS. Trần Văn Minh trao bằng khen cho học sinh đạt điểm cao 
trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018.

5BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2017 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Từ ngày 18/9 đến 30/9/2017, tại Hội trường Lớn, Trường ĐHCT tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 
3 năm 2017 cho sinh viên thuộc 12 đơn vị gồm: Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Khoa 
Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Khoa Kinh tế, Khoa Luật, Khoa Thủy sản, Khoa Môi trường 
và Tài nguyên thiên nhiên, Khoa Phát triển nông thôn, Khoa Khoa học Tự nhiên, Khoa Công nghệ, 
Viện Nghiên cứu và Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công 
nghệ sinh học, và Trung tâm Công nghệ Phần mềm. 

Trong đợt tốt nghiệp lần 3 năm 2017, 
Trường ĐHCT đã trao bằng cho tổng 
số 5.490 tân cử nhân và kỹ sư, trong đó 

sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc là 134, chiếm 
tỉ lệ 2,5%; 1.179 sinh viên 
tốt nghiệp loại Giỏi, chiếm 
tỉ lệ 21,5%; 3.514 sinh viên 
tốt nghiệp loại Khá, chiếm tỉ 
lệ 64%, và 663 sinh viên tốt 
nghiệp loại Trung bình, chiếm 
tỉ lệ 12%.

Kết quả trên đã phản ánh 
tinh thần phấn đấu, cống 
hiến, sự tận tình trong chỉ 
dạy, hướng dẫn của quý thầy, 
cô giáo và cán bộ, nhân viên 
trong Trường, đồng thời, động 
viên sự nỗ lực học tập, rèn 
luyện của các sinh viên để tiếp 

nối các thế hệ trên bước đường đóng góp, xây 
dựng quê hương, đất nước. Tuy nhiên, những 
điều học được ở Trường mới chỉ là những kiến 
thức cơ bản làm nền tảng ban đầu để các tân 

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu chúc mừng các tân cử 
nhân và kỹ sư.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền trao bằng khen cho sinh viên tốt nghiệp thủ 
khoa ngành.
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cử nhân và kỹ sư bước vào đời mưu sinh, 
lập nghiệp. Nhà trường mong muốn sinh viên 
Trường ĐHCT sau khi tốt nghiệp luôn giữ vững 
tinh thần học tập suốt đời, biết vận dụng những 
kiến thức đã học vào thực tiễn, từ thực tiễn tự 
làm phong phú hơn vốn tri thức của mình.

Trường ĐHCT luôn nỗ lực, phấn đấu cao 
nhất để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần 
quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế-xã 
hội của vùng ĐBSCL và cả nước. Đối với công 
tác đào tạo, theo thống kê số liệu quý 2-năm 

2017, Trường đang đào tạo khoảng 43.000 sinh 
viên đại học, trong đó có trên 25.000 sinh viên 
chính quy. Trường không ngừng cải tiến, nâng 
cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc 
gia và quốc tế, đặc biệt là tiêu chuẩn AUN-QA, 
ABET, JBET. Năm 2013, Trường vinh dự trở 

thành thành viên chính 
thức của AUN (Mạng 
lưới các trường đại 
học Đông Nam Á). Đặc 
biệt, Trường đã có 03 
chương trình đào tạo đại 
học được công nhận đạt 
chuẩn AUN-QA, gồm: 
chương trình Kinh tế 
nông nghiệp được AUN 
công nhận năm 2013 và 
hai chương trình tiên tiến 
gồm: Công nghệ sinh 
học và Nuôi trồng thủy 
sản được công nhận 

năm 2014. Trong năm qua, Trường đã thực hiện 
kiểm định chất lượng nội bộ 04 chương trình 
đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA và đang xúc 
tiến thực hiện kiểm định quốc tế với 02 chương 
trình đào tạo chất lượng cao. Trường đang 
chuẩn bị đánh giá ngoài chất lượng giáo dục 
của Trường vào tháng 12/2017.

Đại diện lãnh đạo Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông nhận biểu trưng học 
bổng từ các nhà tài trợ.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền và PGS.TS. Trần Cao Đệ trao Giấy khen cho sinh viên tốt nghiệp loại giỏi toàn khóa 
học.
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Lễ khai giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học 
và văn bằng 2 tại Trường Đại học Bạc Liêu 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 22/9/2017, Trường ĐHCT phối hợp với Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức Lễ khai giảng và 
trao bằng tốt nghiệp đại học cho sinh viên hệ vừa làm vừa học ngành Luật khóa 2012 tại Trường 
Đại học Bạc Liêu năm học 2017-2018.

Tại buổi lễ, Trường ĐHCT đã trao 
bằng tốt nghiệp cho 147 tân cử 
nhân ngành Luật khóa 2012 hệ 

vừa làm vừa học, liên kết đào tạo giữa 
Trường ĐHCT và Trường Đại học Bạc 
Liêu. Đồng thời, Trường ĐHCT cũng tổ 
chức khai giảng các lớp hệ vừa làm vừa 
học ngành Luật với 45 sinh viên trúng 
tuyển và lớp văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ 
Anh với 31 tân khoa.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Đỗ Văn 
Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã 
bày tỏ niềm vui và gửi lời chúc mừng đến 
các tân cử nhân vừa tốt nghiệp và có lời 
khen ngợi cho những 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 mong muốn rằng trên cơ sở những 
nền tảng kiến thức học được từ Nhà trường, 
các tân cử nhân sẽ tiếp tục phấn đấu, mang lại 
lợi ích ngày càng nhiều cho gia đình và xã hội. 

Chất lượng đào tạo của Trường ĐHCT đối 
với hình thức đào tạo hệ vừa làm vừa học ngày 
càng được khẳng định. Bên cạnh những nỗ lực, 
tận tình hướng dẫn của thầy, cô giáo là quá 
trình phấn đấu không ngừng trong học tập và 
rèn luyện của sinh viên, sự quan tâm, hỗ trợ của 

gia đình và sự phối hợp chặt 
chẽ của đơn vị liên kết đào 
tạo. Tin tưởng rằng, trên cơ 
sở những thành công mang 
lại bằng sự hợp tác trong 
nhiều năm qua, mối liên 
kết giữa Trường ĐHCT và 
Trường Đại học Bạc Liêu sẽ 
ngày càng chặt chẽ nhằm 
phục vụ tốt hơn nhu cầu 
học tập nâng cao trình độ 
của người lao động, đóng 
góp ngày càng nhiều cho sự 
phát triển của địa phương.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu 
chúc mừng các cử nhân và tân khoa.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê và TS. Võ Hoàng Khiêm, Phó Hiệu trưởng Đại học Bạc Liêu 
trao Giấy khen cho tân cử nhân đạt thành tích cao trong học tập.

8 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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Thúc đẩy hợp tác với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Cao Hùng, 
Đài Loan 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 06/9/2017, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT cùng đại diện lãnh đạo 
các đơn vị trực thuộc đã tiếp đón và làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Khoa học Ứng 
dụng Cao Hùng, Đài Loan gồm đại diện lãnh đạo một số khoa, viện, phòng ban chức năng nhằm 
thảo luận các chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Trường ĐHCT và Trường Đại học Khoa 
học Ứng  dụng Cao Hùng đã ký kết bản 
ghi nhớ hợp tác vào tháng 5/2017. Trên 

cơ sở đó, hai bên đã tiến hành một số hoạt động 
hợp tác như: Trường Đại học Khoa học Ứng  
dụng Cao Hùng đã tiếp nhận 16 sinh viên của 
Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, 
Trường ĐHCT trao đổi ngắn hạn tại Đài Loan; 
cấp 02 suất học bổng trao đổi sinh viên thời hạn 
01 năm cho sinh viên Khoa Công nghệ Thông 
tin và Truyền thông. 

Nhằm tăng cường các hoạt động hợp tác 
trong thời gian tới, hai đơn vị đã tiếp tục thảo 
luận các chương trình hợp tác về đào tạo, trao 
đổi sinh viên ngắn hạn và dài hạn; trao đổi về 
hợp tác với các đối tác công nghiệp tại Đài Loan 
trong tiếp nhận sinh viên thực tập tại Đài Loan. 

Ngoài ra, hai bên cũng đề xuất ký bản ghi nhớ 
hợp tác ba bên giữa hai Trường và Trung tâm 
nghiên cứu và Phát triển Kim loại, Trường Đại 
học Khoa học Ứng dụng Cao Hùng trong việc 
tiếp nhận sinh viên Trường ĐHCT đến thực tập 
tại Đài Loan. Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết 
trong khuôn khổ Diễn đàn Giáo dục Việt Nam - 
Đài Loan vào ngày 17/9/2017 tại Đài Loan.

Nhân buổi làm việc, Khoa Công nghệ Thông 
tin và Truyền thông, Trường ĐHCT và Bộ môn 
Kỹ thuật Điện tử, Trường Đại học Khoa học 
Ứng dụng Cao Hùng đã tiến hành ký kết bản 
thỏa ước hợp tác nhằm tạo tiền đề cho các hoạt 
động trao đổi sinh viên, cán bộ, giảng viên; trao 
đổi tài liệu học thuật, xuất bản khoa học và hợp 
tác thực hiện các đề tài nghiên cứu cũng như 
chia sẻ các kết quả nghiên cứu.

Đại diện lãnh đạo Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường ĐHCT và Bộ môn Kỹ thuật Điện tử, Trường 
Đại học Khoa học Ứng dụng Cao Hùng ký kết bản thỏa ước hợp tác.
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Tập huấn trong Dự án BUILD-IT tại Trường ĐHCT 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

HEEAP là Chương trình liên minh giáo dục đại học ngành kỹ thuật (Higher Engineering 
Education Alliance Program). Trong giai đoạn 1 (2010-2014), HEEAP gồm các thành viên 
chính là Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Tập đoàn Intel, Trường Đại học Bang 

Arizona, Hoa Kỳ hợp tác cùng các trường đại học và cao đẳng ngành kỹ thuật có tư duy đổi mới 
nhằm thay đổi phương pháp 
giảng dạy đáp ứng nhu cầu xã 
hội. Trong giai đoạn 2 (2012-
2017), với sự tham gia của 
nhiều thành viên hơn, HEEAP 
đã triển khai Dự án VULII - Hỗ 
trợ giáo dục cho các trường kỹ 
thuật (Vocational and university 
leadership innovation institute) 
hướng tới hoạt động quản lý 
giáo dục đại học và xây dựng 
năng lực lập kế hoạch chiến 
lược hiện đại cho các tổ chức 
thành viên.

Tiếp nối nền tảng của 
HEEAP, Dự án BUILD-IT-Xây 
dựng liên minh trường đại học 
và giới công nghiệp thông qua 
sáng tạo đổi mới và công nghệ (Building university-industry learning and development through 
innovation and technology) trong giai đoạn 2015-2020 sẽ hướng đến việc thúc đẩy quan hệ đối tác 
đa dạng giữa Chính phủ, doanh nghiệp và trường đại học để liên kết chương trình giảng dạy khoa 
học, công nghệ, kỹ thuật và toán học trong các trường đại học Việt Nam phù hợp với nhu cầu và 
năng lực của các đối tác doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ Dự án BUILD-IT, trong hai ngày 11 và 12/9/2017, Trường ĐHCT tổ chức tập 
huấn cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên trách các đơn vị hỗ trợ đào tạo và tổ đảm bảo chất lượng 
của các đơn vị đào tạo với sự tham gia tập huấn của hai chuyên gia của Dự án BUILD-IT. Nội dung 
của buổi tập huấn liên quan tới xây dựng và sử dụng bảng câu hỏi đánh giá học phần và tổng hợp, 
trình bày, nhận xét đánh giá dữ liệu kiểm tra, đánh giá người học nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 
động đảm bảo chất lượng đào tạo tại Trường.

Buổi tập huấn trong Dự án BUILD-IT tại Trường ĐHCT.
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DỰ ÁN ODA

Họp trực tuyến Ban Điều 
phối chung với JICA Tokyo 
về Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Với mục tiêu hỗ trợ thực hiện Dự án “Nâng 
cấp Trường ĐHCT” thành trường đại học 
xuất sắc, được quốc tế công nhận trong 

lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, môi trường và các 
lĩnh vực liên quan, Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật “Tăng 
cường năng lực Trường ĐHCT thành trường xuất 
sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ” sử dụng viện trợ không hoàn lại 
của Chính phủ Nhật Bản được triển khai thực hiện 
từ tháng 3/2016. Các hợp phần quan trọng của 
Dự án Hỗ trợ kỹ thuật là thực hiện dự án nghiên 
cứu chung kiểu mẫu giữa các nhà nghiên cứu 
của Trường ĐHCT và các trường đối tác Nhật 
Bản, 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 28/9/2017, Trường ĐHCT đã phối hợp cùng 
với JICA tổ chức họp trực tuyến Ban Điều phối 
chung cùng JICA Tokyo với sự tham dự của JICA 
Tokyo, Văn phòng JICA Việt Nam, Văn phòng đại 
diện JICA tại thành phố Hồ Chí Minh, Lãnh sự 
Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, Cố vấn và 
Điều phối viên của Dự án. Về phía Trường ĐHCT 
có PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng, 
Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA; PGS.TS. Lê 
Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng; Ban Quản lý Dự án 
ODA và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc các 
lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và môi trường. 
Phiên họp còn có sự tham dự của chuyên gia Vụ 

Kế hoạch Tài chính của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo.

Tại phiên họp, các bên đã nghe giới thiệu 
tổng quan về Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật, báo cáo 
về tiến trình thực hiện Dự án và kế hoạch sắp 
tới. Trên cơ sở đó, phiên họp tiến hành đánh 

giá, thảo luận, đưa ra giải pháp tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc, đồng thời, đề xuất kế 
hoạch trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật, 04 
đề tài nghiên cứu khoa học được thực hiện gồm: 
02 đề tài thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, 01 đề tài 
thuộc lĩnh vực Thủy sản và 01 đề tài thuộc lĩnh 
vực Môi trường. Thời gian thực hiện các đề tài 
kéo dài trong vòng 02 năm với kinh phí 1 tỷ đồng/
dự án. Các đề tài nghiên cứu này được hỗ trợ bởi 
09 trường đại học Nhật Bản với những ý tưởng 
và công nghệ mới được áp dụng. Kết quả của 
các đề tài nghiên cứu khoa học được kỳ vọng sẽ 
góp phần giải quyết một số vấn đề do biến đổi 
khí hậu gây ra đối với ngành nông nghiệp và thủy 
sản, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi 
trường, gia tăng giá trị nông nghiệp và thủy sản ở 
vùng ĐBSCL.

Đối với việc mở mới chương trình đào tạo thạc 
sĩ bằng tiếng Anh, Trường ĐHCT mở mới 03 
ngành thuộc 03 lĩnh vực: nông nghiệp, thủy sản 
và môi trường, gồm: Biến đổi khí hậu và Nông 
nghiệp nhiệt đới bền vững (Climate Change and 
Sustainable Tropical Agriculture), Biến đổi khí 
hậu và Quản lý tổng hợp vùng ven biển về nuôi 
trồng thủy sản (Climate Change and Integrated 
Management of Coastal Aquaculture and 
Fisheries), và Biến đổi khí hậu và Quản lý đồng 
bằng (Climate Change and Delta Management).
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Lễ Bế giảng khóa học tiếng Nhật năm 2017 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Sáng ngày 01/9/2017, Trường ĐHCT tổ chức Lễ bế giảng khóa học tiếng Nhật trong khuôn 
khổ Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT. Tham dự lễ có PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu 
trưởng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án ODA, Trường ĐHCT; ông Hiroyuki Kanzaki, đại diện 

liên danh tư vấn cho Dự án; lãnh đạo các đơn vị có cán bộ tham gia khóa học cùng các học viên.  

Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT được triển 
khai thực hiện nhằm góp phần phát triển Trường 
ĐHCT ngang tầm với các trường đại học trong 
khu vực và thế giới, đóng góp mạnh mẽ và hiệu 
quả hơn nữa cho công cuộc phát triển nhanh 
và bền vững của vùng ĐBSCL, góp phần vào 
sự phát triển chung của cả nước và đồng hành 
cùng các trường đại học tiên tiến trên thế giới. 
Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính 
phủ Nhật Bản với tổng vốn là 105,9 triệu USD 
và triển khai thực hiện từ tháng 7/2015 đến 
tháng 12/2022. 

Dự án gồm 5 hợp phần chính: phát triển 
nguồn nhân lực, thực hiện các dự án nghiên 
cứu, phát triển cơ sở vật chất, mua sắm thiết 
bị nghiên cứu, và dịch vụ tư vấn. Đối với hợp 
phần phát triển nguồn nhân lực, có 63 giảng 
viên thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, 

PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Nhà trường 
phát biểu tại buổi lễ.
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môi trường và các lĩnh vực liên quan được cử đi đào tạo tiến sĩ tại Nhật, 09 viên chức của Trường 
là ứng viên cho các chương trình thạc sĩ về quản trị, quản lý đại học tiên tiến đạt chuẩn quốc tế. 
Bên cạnh đó, có 91 lượt giảng viên, nghiên cứu viên được đào tạo, nghiên cứu ngắn hạn về các 
kỹ thuật, công nghệ tiên tiến; các phương pháp vận hành, các phương pháp mới trong nghiên cứu; 
quy trình bảo trì và sử dụng thiết bị, máy móc, phòng thí nghiệm, phương pháp quản trị - quản lý 
trường đại học.

Trong năm 2017, Trường đã tổ chức khóa học tiếng Nhật cho 21 ứng viên, trong đó 12 ứng viên 
cho các chương trình tiến sĩ và 09 ứng viên chương trình thạc sĩ. Khóa học đã cung cấp những 
kiến thức Nhật ngữ cơ bản phục vụ cho cuộc sống xã hội của học viên khi sang Nhật học tập như 
bộ chữ hiragana, katakana và một số hán tự. Diễn ra từ ngày 05/6 đến ngày 31/8/2017 với hơn 160 
giờ học tập với giáo viên bản xứ, kết thúc khóa học, học viên đạt được khả năng giao tiếp bằng 
tiếng Nhật, cùng với sự hiểu biết về văn hóa nước Nhật, làm nền tảng để tạo dựng các mối quan 
hệ hợp tác trong học tập và nghiên cứu tại Nhật Bản trong thời gian tới.
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Hội nghị Công chức, Viên chức và Người lao động 
các đơn vị năm học 2017-2018 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Từ ngày 11 đến ngày 17/9/2017, tất cả các 
đơn vị trực thuộc Trường ĐHCT bao gồm 
các đơn vị đào tạo (khoa, viện), và các 

đơn vị hỗ trợ đào tạo (phòng ban chức năng, 
trung tâm) tổ chức Hội nghị công chức, viên 
chức và người lao động (CCVC và NLĐ) năm 
học 2017-2018.

Hội nghị CCVC và NLĐ được tổ chức nhằm 
báo cáo tổng kết hoạt động của đơn vị trong 
năm học 2016-2017 và đề ra kế hoạch công tác 
năm học 2017-2018. Thông qua báo cáo, các 
CCVC và NLĐ tham gia góp ý về kết quả thực 
hiện nhiệm vụ trong năm qua, đánh giá những 
việc đã làm được và nêu ra những tồn tại, yếu 
kém; trao đổi, thảo luận các phương hướng, giải 
pháp để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chuyên 
môn trong năm học mới. Ngoài ra, các đơn vị 
cũng thảo luận góp ý cho Dự thảo báo cáo tổng 
kết năm học 2016-2017 và kế hoạch công tác 
năm học 2017-2018 của Nhà trường. Các đơn 
vị cũng bầu chọn ra các đại biểu đại diện tham 
dự Hội nghị CCVC và NLĐ cấp Trường năm học 
2017-2018 sẽ diễn ra trong thời gian tới. 

PGS.TS. Võ thành Danh, Trưởng Khoa Kinh tế báo cáo tổng kết năm học 2016-2017 và Kế hoạch công tác năm 
học 2017-2018.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu 
chỉ đạo tại Hội nghị CCVC và NLĐ tại Khoa Kinh tế.
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Hoạt động thể thao chào mừng năm học mới 2017-2018 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm chào mừng khai giảng năm học 
mới 2017- 2018, đồng thời tạo điều kiện 
thuận lợi cho cán bộ, viên chức rèn luyện 

thân thể nâng cao sức khoẻ phục vụ tốt cho 
công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa 
học, ngày 10/9/2017, Trường ĐHCT tổ chức 
Giải Bóng chuyền hơi nữ và Nhảy bao bố nam-
nữ tại Nhà Thi đấu. Đây là dịp để các đơn vị giao 
lưu học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết. Bên cạnh 
đó, giải thi đấu còn nhằm chọn ra các vận động 
viên xuất sắc 
vào đội tuyển 
của Trường để 
tập luyện, sẵn 
sàng thi đấu tại 
các giải thành 
phố, khu vực và 
toàn ngành. 

Hoạt động 
thể thao chào 
mừng năm học 
mới với sự tham 
dự tranh tài của 13 đội vận động viên từ 
các khoa, viện, khối phòng ban trực thuộc 
Trường. 

Sau một ngày thi đấu sôi nổi với quyết 
tâm cao và tinh thần “đoàn kết, trung thực, 
cao thượng”, sự nỗ lực của từng cá nhân 

và đoàn kết trong đội, đối với môn Bóng chuyền 
hơi nữ, giải Nhất thuộc về đội Khoa Thủy sản, 
giải Nhì thuộc về đội Phòng ban và giải Ba thuộc 
về đội Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng 
dụng, giải Khuyến khích thuộc về Khoa Công 
nghệ. Đối với môn thi Nhảy bao bố nam-nữ, giải 
Nhất, Nhì, Ba, Khuyến Khích lần lượt thuộc về 
Viện Nghiên cứu và Phát triển Đồng bằng sông 
Cửu Long, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng 
dụng, Khoa Công nghệ, Khoa Thủy sản.

Với sự tham gia thi đấu, sự cổ vũ nhiệt 
tình của cán bộ, viên chức, sinh viên, 
Giải Bóng chuyền hơi nữ và Nhảy bao 
bố nam-nữ thực sự là ngày hội thể thao 
khẳng định tinh thần yêu thích và sự 
ủng hộ cao độ cho phong trào rèn luyện 
thể dục thể thao trong toàn Trường.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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Hội nghị Liên kết Giáo dục Quốc phòng và An ninh 
năm học 2017-2018 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 30/8/2017, Trường 
ĐHCT tổ chức Hội nghị Liên 
kết Giáo dục Quốc phòng và 
An ninh nhằm đánh giá kết 
quả công tác giáo dục quốc 
phòng an ninh (QPAN) cho 
học sinh, sinh viên và công 
tác liên kết giáo dục QPAN 
năm học 2017-2018, đồng 
thời thảo luận thống nhất 
kế hoạch liên kết giáo dục 
QPAN giữa các đơn vị.

Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Phạm 
Thành Tâm, Phó Tư lệnh Quân khu 9; Đại tá 
Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Chính 

trị Quân khu 9; Đại tá Vũ Anh Mạng, Phó Phòng 
Dân quân Bộ Tham mưu Quân khu 9 và đại diện 
các đơn vị liên kết. Về phía Trường ĐHCT có 
PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng, Giám đốc 
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh cùng 
đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, 
Trường ĐHCT nằm trong hệ thống các trung tâm 
giáo dục QPAN sinh viên toàn quốc, thực hiện 
nhiệm vụ giáo dục QPAN cho học sinh, sinh viên 
của Trường ĐHCT và các trường liên kết. Được 
sự quan tâm của Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị Quân 
khu 9 và lãnh đạo Trường ĐHCT, Trung tâm có 
được đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên đủ 
năng lực, phẩm chất chính trị và trình độ chuyên 
môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, giảng dạy 
môn học. Trung tâm luôn chú trọng công tác đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên thời gian 
qua.

Hiện nay, Trung tâm có 20 giảng viên, trong đó 
04 đồng chí có trình độ thạc sĩ; 01 đồng chí là 
nghiên cứu sinh; 06 đồng chí đã đào tạo cấp chiến 
dịch trong các nhà trường quân đội; 20/20 đồng 
chí đã có chứng chỉ dạy học đại học. Với đội ngũ 
cán bộ, giảng viên như trên trung tâm có đủ năng 
lực liên kết giảng dạy với các đơn vị.

Trong năm qua, Trung tâm đã liên kết giảng 
dạy cho tổng số 13.508 học sinh, sinh viên của 
Trường ĐHCT và các trường liên kết gồm: Đại học 
Y dược Cần Thơ, Đại học Kiên Giang, Cao đẳng 
Cộng đồng Hậu Giang, Cao đẳng Y tế Đồng Tháp, 
Cao đẳng Nghề Du lịch Cần Thơ, Cao đẳng Nông 
nghiệp Nam Bộ, Trung cấp miền Tây, Phổ thông 
Quốc văn Cần Thơ. Tỷ lệ học sinh, sinh viên đạt 
yêu cầu là 99,66%, trong đó, tỷ lệ học sinh, sinh 
viên đạt loại Giỏi là 28,02%, Khá là 63,95%, Trung 
bình đạt 07,69%.

Trong năm học mới, với lưu lượng sinh viên nội 
trú gần 10.000 sinh viên, Trung tâm đảm bảo về 
cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập, rèn luyện 
và vui chơi giải trí cho sinh viên; đảm bảo 100% 
sinh viên an tâm về tư tưởng, sức khỏe, an toàn 
trong huấn luyện. Bên cạnh đó, vấn đề an toàn 
vệ sinh thực phẩm đặc biệt được chú trọng, được 
phụ huynh và sinh viên đánh giá cao.

Trong thời gian học tập và rèn luyện tại Trung 
tâm, sinh viên được sống trong môi trường quân 
sự, là điều kiện tốt để rèn luyện nếp sống có kỷ 
luật, tác phong làm việc nghiêm túc, khoa học, tinh 
thần đoàn kết, ý thức tập thể, trách nhiệm cộng 
đồng, làm hành trang cho những năm tiếp theo 
trên giảng đường đại học, góp phần tích cực vào 
mục tiêu đào tạo con người, nguồn nhân lực chất 
lượng cho xã hội.
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Hoạt động Về nguồn của Đoàn khối Phòng ban năm 2017
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Thực hiện kế hoạch công tác quý III năm 
2017 của Đoàn Khối Phòng ban, Chi đoàn 
Phòng Quản lý khoa học-Phòng Hợp tác 

quốc tế và Chi đoàn Phòng Công tác sinh viên-
Văn phòng Đoàn Thanh niên đã phối hợp tổ 
chức chuyến đi về nguồn năm 2017 ở huyện 
Tịnh Biên, tỉnh An Giang ngày 16/9/2017. Hoạt 

động mang ý nghĩa thiết thực tạo điều kiện cho 
các chi đoàn cùng tham gia giao lưu, thắt chặt 
tình đoàn kết đã nhận được 
sự nhiệt tình tham gia của gần 
30 đoàn viên của các chi đoàn 
trực thuộc Đoàn khối Phòng 
ban, đặc biệt, có sự tham gia 
của đoàn viên các đơn vị kết 
nghĩa thuộc Công an thành phố 
Cần Thơ.

Đoàn đã giao lưu với các 
chiến sĩ đơn vị kết nghĩa Đại 
đội 15DKZ, Trung đoàn BB1 
và tham quan Phòng truyền 
thống của Trung đoàn BB1, Sư 
đoàn BB330. Tại đây, đoàn đã 
được nghe lịch sử hình thành, 

quá trình chiến đấu và trưởng thành của Trung 
đoàn. Được Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu 
9 thành lập ngày 23/9/1963 tại căn cứ U Minh 
thuộc xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà 
Mau, Trung đoàn BB1 trung đoàn chủ lực đầu 
tiên của Quân giải phóng Tây Nam Bộ còn có 
tên là Trung đoàn U Minh. Qua hơn 50 năm xây 

dựng, chiến đấu và trưởng 
thành, Trung đoàn BB1 đã 
được Đảng, Nhà nước 03 
lần tuyên dương danh hiệu 
Anh hùng lực lượng vũ trang 
nhân dân vào các năm 1973, 
1975 và 1989. Ngoài ra, 
Trung đoàn có 3 tiểu đoàn 
và 6 đại đội được tuyên 
dương danh hiệu Anh hùng 
lực lượng vũ trang nhân 
dân, trong đó Tiểu đoàn 309 
và Đại đội 11 được tuyên 
dương 02 lần, có 19 cá nhân 
được phong tặng danh hiệu 
Anh hùng lực lượng vũ trang 

nhân dân. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập 
(23/9/1963 - 23/9/2013), Trung đoàn được tặng 

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng các anh chiến sĩ Trung đoàn BB1.

Cán bộ trình bày diễn biến tập kích Chi khu Chà Là và đánh địch đổ bộ đường 
không, trận thắng tiêu biểu của Trung đoàn.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của 
Chủ tịch nước nhằm ghi nhận những đóng góp 
tích cực trong suốt thời gian qua.

Nhằm thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm 
của cán bộ đoàn đối với các gia đình, cá nhân 

khó khăn, đoàn viên thanh niên các chi 
đoàn trực thuộc Đoàn Khối Phòng ban 
đã đi thăm và tặng quà cho em học sinh 
có hoàn cảnh khó khăn là Bùi Thị Bích 
Loan, học sinh Trường Trung học phổ 
thông Hà Huy Giáp, huyện Cờ Đỏ, thành 
phố Cần Thơ. Đoàn khối Phòng ban 
nhận hỗ trợ chi phí học tập hàng tháng 
cho em đến hết năm học cuối cấp, đồng 
thời, với món quà cho năm học mới như 
một lời chúc mừng và khích lệ tinh thần 

học tập để em gặt hái được thành tích cao trong 
năm học cuối cấp và tiếp tục trên con đường 
học vấn ở bậc cao hơn. 

Chuyến về nguồn đã tạo điều kiện cho đoàn 
viên hiểu thêm truyền thống cách mạng của dân 
tộc, tinh thần yêu nước của các chiến sĩ trước 
kẻ thù, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, lòng 
tự hào dân tộc về truyền thống vẻ vang của 
quân và dân ta. Đó là động lực thúc đẩy đoàn 
viên trong các chi đoàn ra sức phấn đấu học 
tập, nâng cao trình độ chuyên môn, vượt qua 
mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao, đồng thời, nâng cao tinh 
thần đoàn kết, yêu thương, gắn bó trong mỗi 
đoàn viên.

Nhân chuyến về nguồn lần này, đoàn đã 
có dịp trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên của quê 
hương An Giang.  

Đoàn đi thăm và tặng quà cho em Bùi Thị Bích Loan.
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TRAO ĐỔI VĂN HÓA VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
CÙNG SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN HÀN QUỐC

Khoa Công nghệ

Trong tháng 8/2017, Bộ môn Điện tử Viễn thông, Khoa Công nghệ, Trường ĐHCT đã đón tiếp 
đoàn sinh viên tình nguyện của chương trình Tình nguyện viên Công nghệ thông tin (Korea ICT 
Volunteers - KIV), Hàn Quốc. Trong lần ghé thăm này, đoàn sinh viên Hàn Quốc đã tham gia giao 
lưu văn hóa và mở lớp daỵ lập trình Java và Android trong bốn tuần. 

Chương trình Tình nguyện viên Công nghệ 
Thông tin KIV là một dự án của Cơ quan Xã 
hội-Thông tin Quốc gia Hàn Quốc (National 
Information Society Agency-NIA) nhằm gửi các 
nhóm tình nguyện viên về công nghệ thông tin 
đến các quốc gia đối tác trong khoảng thời gian 

từ một đến hai tháng. Đây là lần thứ 
hai nhóm tình nguyện viên Hàn Quốc 
đến giao lưu và làm việc tại bộ môn 
Điện tử Viễn thông. Trong lần giao 
lưu thứ nhất vào tháng 07/2016, 
nhóm sinh viên tình nguyện đã để 
lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với 
sinh viên Khoa Công nghệ nói chung 
cũng như sinh viên Bộ môn Điện tử 
Viễn thông nói riêng về văn hóa và 
con người Hàn Quốc. Đồng thời, 
các bạn sinh viên tình nguyện cũng 
hướng dẫn tận tình về lập trình Java 

trong hai tuần ngắn ngủi. Trong chuyến thăm 
lần thứ hai này, nhóm tình nguyện viên bao gồm 
bốn bạn sinh viên là những người trẻ, tài năng 
được chọn lọc trong ngành công nghệ thông 
tin, văn hóa và ngôn ngữ của trường Đại học 
Sookmyung Hàn Quốc đến Bộ môn Điện tử Viễn 

Các sinh viên được tham gia lớp lập trình Java và Android của nhóm 
tình nguyện.
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thông với chương trình IT & Culture Exchange 
Program. 

Trong suốt bốn tuần làm việc tại Bộ môn, 
nhóm tình nguyện viên đã tổ chức hai hoạt động 
lớn, đó là tổ chức hướng dẫn lập trình Java, 
Android và đặc biệt là giao lưu văn hóa Hàn-
Việt. Lớp lập trình Java và Android gồm 15 buổi 
đã thu hút hơn 30 sinh viên thuộc các ngành Kỹ 
thuật điện tử truyền thông và Kỹ thuật máy tính. 
Các bạn tình nguyện viên đã mang đến những 
bài giảng ngắn gọn, dễ hiểu với rất nhiều ví dụ 
minh họa. Khóa học đã diễn ra một cách tích 
cực và hiệu quả trong suốt quá trình học. Nhóm 
đã mang đến một phong thái hướng dẫn gần 
gũi với bài giảng linh hoạt dễ hiểu trong 4 tuần, 
những kết quả đạt được đã thể hiện được phần 
nào những nỗ lực, cố gắng của các bạn sinh 
viên và nhóm tình nguyện viên. Những phản 
hồi tích cực của các bạn sinh viên chính là sự 
đánh giá chính xác nhất cho những cố gắng của 
nhóm tình nguyện dù gặp khó khăn về rào cản 
ngôn ngữ.

Bên cạnh đó rất nhiều hoạt động thú vị cũng 
đã diễn ra trong phần trao đổi văn hóa Việt-
Hàn, chẳng hạn như học văn hóa Hàn Quốc, 
học tiếng Hàn, ẩm thực Hàn Quốc, văn nghệ, 

thể thao đã được tổ 
chức trong các buổi giao 
lưu văn hóa Hàn-Việt, 
thông qua những  hoạt 
động thú vị như: thiết kế 
tập sách sử dụng thư 
pháp, thiết kế túi sách 
xanh, thi nấu ăn... Song 
song đó, nhóm cũng có 
nhiều buổi sinh ngoại 
khóa cùng nhau như: 
thăm Thiền viện Trúc 
lâm Phương Nam, bến 
Ninh kiều, chợ Nổi Cái 
Răng... Tất cả các hoạt 
động luôn diễn ra trong 
bầu không khí đoàn kết, 

hữu nghị, gắn bó thân 
thiết và thu hút được nhiều sinh viên của Bộ 
môn tham gia. 

Chỉ với bốn tuần lễ ngắn ngủi, nhóm tình 
nguyện viên và các sinh viên của Bộ môn Điện 
tử Viễn thông đã dành cho nhau khoảng thời 
gian tuyệt vời, sự hiểu biết lẫn nhau thông qua 
trao đổi văn hóa. Bỏ qua hết những rào cản 
ngôn ngữ, các bạn xích lại gần nhau hơn sau 
các buổi học, các buổi giao lưu văn hóa. Họ đã 
tạm biệt nhau vào ngày 30/08/2017 trong niềm 
lưu luyến và mong rằng hoạt động này sẽ diễn 
ra thường niên.  

Sinh viên hào hứng trong giao lưu ẩm thực.

Sinh viên hào hứng tham gia cuộc thi thiết kế túi xách xanh.
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Tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó 
đầu năm học

Phòng Công tác Chính trị

Trong hai ngày 23/8 và 24/8/2017, Công 
đoàn Trường ĐHCT phối hợp với Liên 
đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ 

chức đoàn cán bộ đi thăm và tặng quà cho 
học sinh nghèo vượt khó tại Trường Tiểu 
học Đông Hiệp và Trường Tiểu học Đông 
Thắng (02 trường thuộc quận Ô Môn, thành 
phố Cần Thơ) và Trường Tiểu học Hòa Mỹ 2 
(huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang). Tại các 
điểm trường, đoàn đã thăm và trao tặng tổng 
cộng 150 phần quà (mỗi trường 50 phần), 
mỗi phần quà trị giá 220.000đ/học sinh (gồm 
cặp học sinh và 10 quyển tập) cho 150 học sinh có hoàn cảnh nghèo khó. 

Như thường lệ, mỗi năm Trường ĐHCT 
đều tổ chức hoạt động thăm và tặng quà cho 
học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm 
học mới. Đây là việc làm thiết thực, nhằm tạo 
động lực học tập cho các em học sinh nghèo 
hiếu học, bên cạnh đó góp phần hạn chế thực 
trạng học sinh nghèo bỏ học và chia sẻ một 
phần khó khăn đối với những hộ dân nghèo ở 
địa phương.



22 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HOẠT ĐỘNG KHÁC

LỄ RA QUÂN PHÁT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG 
“THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN GIAO THÔNG” NĂM 2017

TẠI TRƯỜNG ĐHCT
Phòng Công tác Chính trị

Ngày 16/9/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) 
Quốc gia, Công ty Honda Việt Nam và Trường ĐHCT tổ chức Chương trình Lễ ra quân phát động 
hưởng ứng “Tháng hành động ATGT” năm 2017. 

Tham dự Lễ có sự hiện diện của bà Nguyễn 
Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ 

tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia; Cục 
Cảnh sát giao thông, Bộ Công an; các 
Sở Giáo dục và Đào tạo khu vực Tây 
Nam Bộ và hơn 1.000 HSSV trên địa 
bàn thành phố Cần Thơ.

Trong những năm qua, có thể khẳng 
định Việt Nam đã hạn chế được tai 
nạn giao thông (TNGT), các tiêu chí 
về số vụ, số người chết và số người 
bị thương đều được giảm qua từng 
năm. Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT 
vẫn diễn biến phức tạp, việc kéo giảm 
TNGT chưa thật bền vững, đặc biệt, 
số người chết và số người bị thương 
vì TNGT vẫn ở mức cao. Mỗi năm, tổn 
thất do TNGT gây ra ở Việt Nam gần 

50.000 tỷ đồng, bằng 30% ngân sách giáo dục 
và 60% giá trị xuất khẩu lúa gạo, tương đương 
1,5 triệu người không có thu nhập trong một 
năm. Vấn đề nói trên xuất phát từ nhiều nguyên 

Ký cam kết giữa 5 sở GD&ĐT.
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nhân, trong đó yếu tố con người là chủ yếu. Vì 
vậy, công tác giáo dục, nâng cao nhận thức và 
ý thức cho người dân, đặc biệt đối với HSSV là 
hết sức quan trọng và cần thiết.

Nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra, tại 
buổi lễ, đại diện 05 Sở Giáo dục và Đào tạo khu 
vực Tây Nam Bộ đã ký cam kết “Tăng cường 
thực hiện công tác giáo dục ATGT trong trường 
học năm học 2017-2018”. 

Trong suốt những năm qua, Honda Việt Nam, 
Công ty Cổ phần xe điện toàn cầu Pega luôn 
đồng hành cùng các chương trình tuyên truyền, 

giáo dục ATGT, thực hành lái xe an toàn trên 
phạm vi cả nước, đặc biệt là những hoạt động 
gắn liền với HSSV. Tại buổi Lễ Honda Việt Nam, 
Công ty Cổ phần xe điện toàn cầu Pega đã trao 

tặng 750 mũ bảo hiểm cho HSSV để sử dụng, 
hưởng ứng “Tháng hành động ATGT” năm 
2017, góp phần khẳng định quyết tâm tự giác 
thực hiện nghiêm túc Luật Giao thông, luôn đội 
mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện, xe máy và có 
ý thức bảo đảm ATGT, tham gia giao thông một 
cách có văn hóa của lực lượng HSSV. Kết thúc 
chương trình là hoạt động Diễu hành và Lái xe 
an toàn.

Ban tổ chức mong muốn 
thông qua buổi Lễ này, chất 
lượng và hiệu quả công tác 
giáo dục ATGT trong HSSV 
được nâng cao, giúp các 
em có ý thức gương mẫu, 
tự giác chấp hành luật giao 
thông, đảm bảo an toàn khi 
tham gia giao thông, từng 
bước ngăn chặn, đẩy lùi tình 
trạng vi phạm giao thông 
trong HSSV, góp phần thực 
hiện hiệu quả công tác đảm 
bảo ATGT chung trên địa 
bàn và toàn xã hội.                                                        

15 SV, 05 HS đại diện cho trên 1.000 HSSV nhận mũ bảo hiểm.

Ông Vũ Quang Tâm – P.Tổng Giám đốc Thứ nhất Công ty Honda Việt Nam 
thay mặt Honda trao biển tượng trưng về việc tặng 10 mô hình động cơ Honda 
phục vu hỗ trợ giảng dạy cho Trường ĐHCT.
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Quỹ hỗ trợ Tài năng Lương Văn Can-Người Bạn đồng hành 
cùng sinh viên 

Nguyễn Ngọc Diệp, Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Khóa 40 

Những ngày đầu tháng 9 vừa qua quả thật là những ngày đầy ấp niềm vui và bất ngờ đối với 
em khi trở thành thành viên của đại gia đình Quỹ Hỗ trợ tài năng Lương Văn Can.

Ngày 1/9/2017, 
tại Văn phòng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo thành 
phố Hồ Chí Minh, Quỹ 
Hỗ trợ tài năng Lương 
Văn Can đã tổ chức lễ 
trao học bổng cho 85 
sinh viên các trường đại 
học, cao đẳng trên cả 
nước trong niên khóa 
2017-2018. Trong đó, 
Trường ĐHCT có 05 
sinh viên được trao học 
bổng và em may mắn là 
một trong 05 bạn sinh 
viên nhận được học 
bổng toàn phần. Tổng giá trị học bổng cho sinh viên Lương Văn Can năm nay là trên 2,5 tỉ đồng. 
Suất học bổng cao nhất có thể lên đến 60 triệu đồng cho một năm học. Gói học bổng bao gồm học 
phí bậc đại học, chi phí nâng cao năng lực ngoại ngữ và sinh hoạt phí hằng tháng; bên cạnh đó là 
cơ hội tham gia nhiều khóa tập huấn trau dồi kỹ năng mềm, hoàn thiện bản thân. 

Sau buổi lễ trao học bổng trang trọng, chúng em được tham gia hội trại chào đón tân sinh viên 
Lương Văn Can từ trưa ngày 01/9 đến ngày 03/9/2017. Tại đây, em được tham gia nhiều hoạt 
động giúp định hướng mục tiêu bản thân, được gặp gỡ và giao lưu với nhiều bạn bè, anh chị tài 
giỏi, họ là những tấm gương sáng đầy nghị lực để em học tập và noi theo. 

Từ nay, trong quãng đường đại học của em sẽ luôn có một người bạn đồng hành mang tên Quỹ 
Hỗ trợ tài năng Lương Văn Can. Em xin chân thành cảm ơn Quỹ hỗ trợ đã trao suất học bổng cho 
em, em không còn phải lo về gánh nặng tài chính mà có thể yên tâm học tập và hoàn thành ước 
mơ của mình một cách trọn vẹn nhất. 
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