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Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hòa cùng niềm hân hoan phấn khởi 
của toàn ngành giáo dục, sáng ngày 
20/11/2017, Trường ĐHCT long trọng 

tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 
(20/11/1982-20/11/2017). Tham dự buổi lễ có 
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban thường vụ Công 
đoàn trường, Ban Thường vụ Đoàn trường; 
lãnh đạo các khoa, viện, bộ môn, phòng ban, 
trung tâm trực thuộc trường; quý thầy, cô giáo; 
và đông đảo học viên, sinh viên cùng tham dự.

Tôn sư trọng đạo là truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc ta. Phát huy truyền thống đó, hơn 50 năm 
qua, các thế hệ thầy và trò của Trường ĐHCT 
đã phấn đấu không ngừng vì sự phát triển của 
Trường để từ đó đóng góp càng ngày nhiều hơn 
cho vùng ĐBSCL và cả nước. Bắt đầu từ một 
trường có quy mô đào tạo nhỏ, lực lượng cán 
bộ, giảng viên mỏng, cơ sở vật chất còn hạn 
chế, đến nay, Trường ĐHCT đã trở thành một 
trong những trường trọng điểm của cả nước, 
đào tạo 98 chuyên ngành bậc đại học (02 ngành 
đào tạo chương trình tiên tiến, 03 ngành đào tạo 
chất lượng cao), 43 ngành thạc sĩ (01 ngành 
liên kết nước ngoài, 03 ngành đào tạo bằng 
tiếng Anh) và 16 chuyên ngành tiến sĩ với tổng 
số sinh viên gần 53.000 và đội ngũ cán bộ, viên 
chức và người lao động gần 2.000 người.

Buổi lễ là dịp để ôn lại lịch sử ngày Nhà 
giáo Việt Nam và tôn vinh những giá trị tốt đẹp 
của truyền thống tôn sư trọng đạo, đồng thời, 
ghi nhận và biểu dương những thành tích mà 
Trường ĐHCT, từng đơn vị và cá nhân đã phấn 
đấu đạt được trong thời gian qua. Trong buổi lễ 
long trọng, toàn thể cán bộ, viên chức và người PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu 

trưởng phát biểu chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
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lao động của Trường vui 
mừng có 01 nhà giáo nhận 
danh hiệu Nhà giáo nhân 
dân và 11 thầy, cô giáo nhận 
danh hiệu Nhà giáo ưu tú. 
Các danh hiệu Chiến sĩ thi 
đua toàn quốc và Chiến sĩ 
thi đua cấp Bộ cũng được 
trao tặng cho 03 nhà giáo, 
21 đơn vị nhận danh hiệu 
Tập thể lao động xuất sắc 
của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, 09 tập thể và 39 cá 
nhân nhận Bằng khen của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. Năm thầy, cô giáo 
nhận Kỷ niệm chương “Vì 
sự nghiệp giáo dục”. Nhân 
buổi lễ, Trường ĐHCT đã 
tôn vinh 13 thầy, cô giáo, 
viên chức, người lao động có nhiều đóng góp 
cho sự phát triển của Nhà trường. 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Thị Thanh 
Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhiệt liệt 
biểu dương và chúc mừng những thành tích đạt 
được trong thời gian qua của quý thầy, cô giáo, 
công chức, viên chức, người lao động và sinh 
viên của Trường trong giảng dạy, học tập, nghiên 
cứu khoa học và trong các hoạt động phục vụ 
sự phát triển của Trường và của đất nước. Phó 

Hiệu trưởng kêu 
gọi toàn thể cán bộ, 
viên chức, người lao 
động không ngừng 
phấn đấu, rèn luyện, 
nâng cao năng lực 
và trình độ chuyên 
môn cùng nhau xây 
dựng Nhà trường, 
tự hào là những cán 
bộ viên chức của 
Trường ĐHCT để 
trở thành tấm gương 
sáng về đạo đức và 
lòng yêu nghề. 

Với truyền thống 
đoàn kết và tâm 
huyết trong sự 
nghiệp trồng người, 

Trường ĐHCT sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách 
thức, tiếp tục vươn lên tầm cao mới.

Như một thông lệ, hàng năm cứ vào dịp kỷ 
niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trường 
ĐHCT lại vui mừng đón tiếp các đoàn đến thăm 
hỏi và chúc mừng. Sự quan tâm của các cơ 
quan, tổ chức, những bó hoa tươi thắm cùng 
với những lời chúc tốt đẹp sẽ là nguồn động lực 
để tập thể cán bộ, viên chức của Trường ĐHCT 
càng thêm tin tưởng và phấn đấu không ngừng 
trong sự nghiệp trồng người cao cả.

Trong mùa hiến 
chương năm nay, Nhà 
trường vui mừng đón 
tiếp các đơn vị như: Cục 
Chính trị Quân khu 9, Bộ 
Chỉ huy Quân sự thành 
phố Cần Thơ, Công an 
thành phố Cần Thơ, Bệnh 
viện Quân y 121, Ban Bảo 
vệ chăm sóc sức khỏe 
cán bộ Thành ủy Cần 
Thơ, Hội Cựu chiến binh 
thành phố Cần Thơ,...

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền trao Danh hiệu Nhà giáo 
nhân dân cho PGS.TS. Đỗ Văn Xê.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền trao danh hiệu Nhà giáo ưu tú.
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Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình thành lập 
Hội đồng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2017-2022

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 07/11/2017, Trường ĐHCT tổ chức 
Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy 
trình thành lập Hội đồng Trường nhiệm 

kỳ 2017-2022. Tham dự Hội nghị có Đảng ủy-
Ban Giám hiệu; trưởng, phó các đơn vị; bí thư 
các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chủ tịch công đoàn 
bộ phận; trưởng, phó các bộ môn, giáo sư, phó 
giáo sư, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học.

Theo đề án xây dựng Hội đồng Trường 
ĐHCT nhiệm kỳ 2017-2022, nhân sự của Hội 

đồng Trường gồm 25 thành viên, trong đó, các 
thành viên Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn 
Trường và Bí thư Đoàn Thanh niên Trường là 
thành phần đương nhiên; bên cạnh đó, tham gia 
Hội đồng Trường ĐHCT còn có đại điện Bộ Giáo 
dục và Đào tạo (01 thành viên), và các thành 
viên ngoài Trường là lãnh đạo địa phương và 
các công ty có kinh nghiệm trong hoạt động 
quản lý giáo dục đại học, hoạt động khoa học, 
công nghệ, sản xuất, kinh doanh (05 thành viên) 
và 12 thành viên là đại diện giảng viên và nghiên 

cứu viên của các đơn vị 
trong Trường.

Nhằm hoàn thiện cơ 
cấu nhân sự cho Hội đồng 
Trường, Hội nghị cán bộ 
chủ chốt đã tiến hành bỏ 
phiếu tín nhiệm bầu ra 
các thành viên đại diện 
giảng viên và nghiên cứu 
viên của các đơn vị trong 
Trường tham gia Hội đồng 
Trường ĐHCT nhiệm kỳ 
2017-2022.

Đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm bầu ra đại diện giảng viên và nghiên cứu viên của 
các đơn vị tham gia Hội đồng Trường.
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Từ ngày 25 đến ngày 27/11/2017, Ban Chấp Công Đoàn Trường ĐHCT phối hợp với Đoàn 
Thanh niên và Phòng Công tác Chính trị tổ hoạt động thăm hỏi và giao lưu với cán bộ, chiến 
sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tại Phú Quốc, Kiên Giang.

Thăm hỏi, giao lưu với Bộ Tư 
lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 

và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong chuyến giao lưu này, Trường ĐHCT đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: 
giao lưu kéo co, bóng đá, bóng chuyền; tập huấn kiến thức trồng trọt, hướng dẫn sử dụng thuốc 
thú y; hướng nghiệp cho chiến sĩ sắp ra quân, tham quan tàu cảnh sát biển và hải quân; đặc biệt 
là chương trình giao lưu văn nghệ giữa tuổi trẻ Trường ĐHCT và các cán bộ, chiến sĩ tại Bộ Tư 
lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 (ngày 25/11/2017) và Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân ( ngày 26/11/2017).

Đây là hoạt động ý nghĩa được 
Nhà trường tổ chức hằng năm 
nhằm nâng cao ý thức của cán 
bộ và sinh viên đối với công cuộc 
xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đồng 
thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của 
cán bộ, sinh viên Trường ĐHCT 
đối với cán bộ, chiến sĩ đang làm 
nhiệm vụ bảo vệ biên giới tại vùng 
biển Tây Nam của tổ quốc. 

TIN NỔI BẬT

Thắp hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.
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Tình yêu biển, đảo được nhân lên trong đêm 
giao lưu văn nghệ với chủ đề “Hát về biển, đảo 
quê hương” ngay trên Đảo Ngọc-Phú Quốc, 
huyện đảo giàu truyền thống cách mạng, đang 
phát triển mạnh mẽ, tươi đẹp và mến khách. 
Thông qua những lời ca, tiếng hát, điệu múa, 
những tiết mục văn nghệ đặc sắc, trẻ trung, sôi 
động trong chương trình giao lưu, tuổi trẻ của 
hai đơn vị càng hiểu sâu sắc hơn về tầm quan 
trọng của biển, đảo Việt Nam; qua đó củng cố 
lòng yêu nước, yêu biển, đảo quê hương; đồng 
thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân-
dân; từ đó nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ 
vững chắc chủ quyền và thực thi pháp luật trên 
vùng biển Tây Nam của Tổ quốc.

Đại tá Phạm Quang Oánh, Chính ủy Bộ Tư 
lệnh đã giới thiệu về truyền thống và những 
chiến công của cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát 
biển 4 sau hơn 19 năm phát triển và trưởng 
thành. Đại tá cũng chia sẻ biển, đảo có vai trò, 
vị trí rất quan trọng, gắn bó mật thiết và ảnh 
hưởng to lớn đến sự phát triển kinh tế xã hội 
của đất nước… Do vậy, xây dựng và bảo vệ 
vững chắc chủ quyền biển, đảo là trách nhiệm 
cao cả; đồng thời là tình cảm thiêng liêng của 
mỗi người dân đất Việt. 

Đại tá Phạm Quang Oánh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 
Cảnh sát biển 4 giới thiệu về đơn vị.

Tập huấn kiến thức trồng trọt cho chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 4.

Một số tiết mục văn nghệ trong đêm giao lưu.
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Khai giảng Lớp bồi dưỡng chứng chỉ Giảng viên cao cấp 
hạng I, đợt 1, năm 2017 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Với mục đích nâng cao năng lực phát triển 
chuyên môn nghề nghiệp và thực hiện 
tốt nhiệm vụ của viên chức giảng dạy, 

đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 
Giảng viên cao cấp (hạng I), Trường ĐHCT đã 
phối hợp với Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức 
khai giảng Lớp bồi dưỡng chứng chỉ Giảng viên 
cao cấp hạng I vào ngày 03/11/2017.

 Tham dự buổi lễ có TS. Nguyễn Hải Thập, 
Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; TS. Vũ Duy Hiền, Phó Giám đốc 
Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo. Về phía Trường 
ĐHCT có sự tham dự của PGS.TS. Trần Thị 
Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng; cùng toàn thể 97 
học viên.

Khóa học được diễn ra từ ngày 03/11 đến 
ngày 30/11/2017 với 10 chuyên đề có nội dung 
về xu hướng quốc tế và đường lối, chiến lược, 
chính sách của Đảng; xu hướng đổi mới quản lý 
giáo dục và quản trị nhà trường; một số kỹ năng 
chung trong quản lý phát triển chuyên môn; phát 
triển đội ngũ chuyên gia trong đảm nhiệm sứ 

mạng phát triển công tác đào tạo của cơ sở giáo 
dục đại học; quản lý đào tạo và quản lý chất 
lượng đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; 
hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ trong nền kinh tế tri thức; xây dựng 
môi trường học thuật và môi trường văn hóa 
trong cơ sở giáo dục đại học…

Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS. Trần Thị 
Thanh Hiền đã thay mặt lãnh đạo Nhà trường 
gửi lời cảm ơn đến Học viện Quản lý Giáo dục 
đã tích cực phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng 
cho giảng viên Trường nói riêng và các trường 
đại học, cao đẳng nói chung. Nhà trường luôn 
quan tâm, chú trọng đến công tác bồi dưỡng, 
đào tạo nâng cao trình độ, năng lực quản lý của 
đội ngũ viên chức, từ đó góp phần phát triển 
công tác quản lý của Nhà trường. Ban Giám 
hiệu Trường và các đơn vị quản lý sẽ tạo điều 
kiện tốt nhất để các học viên tham gia hoàn 
thành tốt khóa học. Lãnh đạo Nhà trường cũng 
gửi lời động viên đến các học viên cố gắng sắp 
xếp thời gian tham gia học tập và hoàn thành tốt 
khóa học.

Lễ khai giảng diễn ra tại Nhà Điều hành, Trường ĐHCT.
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Lễ ra quân Kiến tập Sư phạm năm học 2017-2018 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 02/11/2017, Trường ĐHCT đã tổ chức Lễ ra quân Kiến tập Sư phạm năm học 2017-2018 
cho sinh viên (SV) khóa 41.

Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Đỗ Văn Xê, 
Phó Hiệu trưởng; các thành viên Ban Chỉ 
đạo Kiến tập Sư phạm; quý thầy, cô đại 

diện ban chủ nhiệm các bộ môn; cán bộ hướng 
dẫn đoàn và toàn thể SV kiến tập sư phạm.

Tổng số SV khóa 41 sẽ kiến tập sư phạm là 
842 SV thuộc các đơn vị: Khoa Sư phạm (557 
SV), Khoa Ngoại ngữ (148 SV), Bộ môn Giáo 
dục thể chất (64 SV), 59 SV Khoa Khoa học 
Chính trị đang học tại Trường và 14 SV hệ 
vừa làm vừa học. Các em SV sẽ tham gia kiến 
tập sư phạm tại 15 trường THPT và tiểu học 
ở thành phố Cần Thơ và Vĩnh Long, trong thời 
gian 03 tuần, từ ngày 06/11/2017 đến ngày 
27/11/2017.

Kiến tập sư phạm là học phần quan trọng 
trong quá trình đào tạo người giáo viên, được 
thực hiện vào năm thứ 3 của chương trình đào 
tạo. Mục đích của hoạt động này là giúp giáo 

sinh tiếp xúc trực tiếp với nghề nghiệp của mình 
sau này; bên cạnh đó, áp dụng những kiến thức 
và kỹ năng đã học được vào thực tế hoạt động 
giảng dạy, công tác chủ nhiệm và quản lý lớp 
học; thực hành kỹ năng xử lý các tình huống sư 
phạm; củng cố và nâng cao kiến thức chuyên 
môn, kỹ năng giao tiếp… đặc biệt là bồi dưỡng 
lòng yêu nghề cho các em SV trước khi chính 
thức bước vào nghề nghiệp tương lai của mình.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Đỗ Văn Xê đã nhấn 
mạnh ý nghĩa của hoạt động. Đây không những 
là quá trình để mỗi SV tự kiểm tra kiến thức mà 
còn là cơ sở để thầy cô tự đánh giá kết quả 
giảng dạy của mình. Phó Hiệu trưởng đã ân 
cần nhắc nhở, động viên các em SV sử dụng 
tốt thời gian thực tập của mình, có tinh thần cầu 
thị, khiêm tốn học hỏi, thể hiện tinh thần trách 
nhiệm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân 
công trong quá trình thực tập.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng với những chỉ bảo thân tình dành cho sinh viên sắp đi kiến tập.
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Lễ Trao bằng tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học 
và hệ Từ xa năm học 2017-2018 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Sáng ngày 04/11/2017, 
Trường ĐHCT tổ chức Lễ 
Trao bằng tốt nghiệp hệ vừa 
làm vừa học và hệ từ xa năm 
học 2017-2018 tại Hội trường 
Lớn. Tham dự buổi lễ có đại 
diện lãnh đạo các đơn vị liên 
kết, các tân cử nhân, kỹ sư 
và thân nhân đến mừng lễ 
tốt nghiệp. Về phía Trường 
ĐHCT có Ban Giám hiệu, 
đại diện lãnh đạo và cán 
bộ chuyên trách các đơn vị 
trong Trường.

Với bề dày lịch sử hơn 50 năm hình thành 
và phát triển, Trường ĐHCT đã trở thành 
trường đại học trọng điểm, đa ngành, đa 

lĩnh vực; là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh 
tế, xã hội và văn hóa vùng ĐBSCL và cả nước. 
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.

 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.

Tại buổi lễ năm nay, Trường ĐHCT vui mừng 

trao bằng tốt nghiệp cho hơn 700 tân cử nhân 
và kỹ sư của các khóa đào tạo năm 2013, 2014, 
2015 ở các loại hình liên thông, văn bằng thứ 2, 
vừa làm vừa học và từ xa do Trường ĐHCT phối 
hợp và tổ chức đào tạo tại các đơn vị liên kết.

Theo kết quả xét tốt nghiệp năm 2017-2018, 
số lượng sinh viên tốt nghiệp hệ vừa làm vừa 
học là 1.553 sinh viên, trong đó, loại Xuất sắc và 
Giỏi chiếm tỷ lệ 6,63%, loại Khá chiếm 48,17% 
và loại Trung bình chiếm 45,20%. Đối với hệ đào 
tạo từ xa, số sinh viên tốt nghiệp là 1.107, trong 
đó, loại Khá trở lên chiếm 42,38% và loại Trung 
bình chiếm 57,72%.

Để đạt được kết quả trên 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 các đơn 
vị liên kết đào tạo, đồng thời, kết quả trên cũng 
ngày càng khẳng định chất lượng đào tạo của 
Trường ĐHCT đối với hình thức đào tạo hệ vừa 
làm vừa học và từ xa. 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.

Trao khen thưởng cho sinh viên tốt nghiệp Xuất sắc và Giỏi.
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Họp mặt sinh viên tham gia học tập ở nước ngoài 
tháng 11 và tháng 12  năm 2017 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 21/11/2017, buổi họp mặt sinh viên tham gia học tập ở nước ngoài tháng 11 và tháng 12  
năm 2017 được diễn ra với sự tham dự của PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó 
Hiệu trưởng Nhà trường; và các em sinh viên sẽ tham gia học tập ở nước ngoài.

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận 
môi trường giáo dục quốc tế, góp phần 
nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân 

lực của Nhà trường, trong năm học 2015-2016, 
Ban Giám hiệu Trường  ĐHCT đã tổ chức hoạt 
động cấp học bổng cho sinh viên học 
tập ở nước ngoài. 

Một trong những điều kiện để sinh 
viên đăng ký xem xét cấp học bổng 
tham gia học tập ngắn hạn ở nước 
ngoài là: đạt Học bổng Khuyến khích 
học tập từ loại khá trở lên; có trình 
độ tiếng Anh tương đương trình độ B 
trở lên; được Trường, Khoa đồng ý 
cử đi và phía đối tác nước ngoài tiếp 
nhận... Thời gian sinh viên học tập ở 
nước ngoài tối đa là một học kỳ. Mức 
học bổng tối đa không quá 9 triệu 
đồng cho mỗi sinh viên/lần đi (tương 
đương khoảng 400 USD/suất).

Trong năm 2017, Trường 
ĐHCT sẽ hỗ trợ nguồn kinh phí 
là 1,8 tỷ đồng cho hoạt động cử 
sinh viên đi học tập ở nước ngoài. 
Trong tháng 11 và tháng 12 năm 
2017, ba mươi sinh viên đến từ 
04 đơn vị: Khoa Ngoại ngữ, Khoa 
Khoa học Chính trị; Khoa Phát 
triển Nông thôn; và Bộ môn Giáo 
dục Thể chất sẽ tham gia học tập 
ở Thái Lan và Campuchia trong 
khoảng thời gian là 7 ngày.

Đây sẽ là cơ hội cho sinh viên 
được học tập, giao lưu, chia sẻ 
kinh nghiệm, trau dồi các kỹ năng, 

nâng cao kinh nghiệm thực tiễn trong môi trường 
giáo dục quốc tế; tăng cường khả năng học và 
sử dụng ngoại ngữ, góp phần nâng cao chất 
lượng đào tạo; bên cạnh đó góp phần quảng bá, 
phát triển thương hiệu và nâng cao vị thế của 
Trường ĐHCT trên trường quốc tế.

Sinh viên Dương Tấn Minh Khôi, Khoa Ngoại Ngữ đại diện cho các 
sinh viên được đi học tập ở nước ngoài chia sẻ cảm xúc và gửi lời 
cảm ơn đến Nhà trường.

Toàn cảnh buổi Họp mặt sinh viên tham gia học tập ở nước ngoài tháng 11 và tháng 
12  năm 2017.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Nhằm thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực 
có kỹ năng, tính năng động và khả năng 
thích nghi với nền kinh tế và thị trường 

việc làm luôn thay đổi, ngày 02/11/2017, Trường 
ĐHCT phối hợp Trường Đại học Bang Arizona, 
Hoa Kỳ và Viện Khoa học và Đổi mới Công 
nghệ thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao 
đẳng Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về Giáo 
dục đại học STEM cho sự phát triển ĐBSCL. 
Hội nghị nhận được sự quan tâm của nhiều học 
giả, giảng viên, cán bộ quản lý và doanh nghiệp 
từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Indonesia, Anh Quốc và 
Việt Nam.

Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 
vùng ĐBSCL giai đoạn 2020 tầm nhìn đến năm 
2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
tại Quyết định số 245/QĐ-TTg ngày 12/02/2014, 
ĐBSCL đặt mục tiêu trở thành vùng kinh tế trọng 
điểm với mức phát triển cao theo kịp các vùng 
kinh tế dẫn đầu khác của đất nước, hội nhập 
hiệu quả vào nền kinh tế khu vực và quốc tế. Để 
thực hiện hóa mục tiêu đó, nhiệm vụ phát triển 
nguồn nhân lực có trình độ khoa học công nghệ 
là vô cùng quan trọng. Vì vậy, việc ưu tiên phát 
triển các ngành đào tạo liên quan đến khoa học, 
công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) ở các 
bậc cao đẳng và đại học là bước đi thiết thực 
để cung ứng nguồn nhân lực lành nghề và có 
trình độ.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT chia 
sẻ, với vị thế là trường đại học trọng điểm ở 
ĐBSCL, Trường ĐHCT đã có những bước tiến 
dài trong chiến lược phát triển và hội nhập quốc 
tế. Những năm qua, Nhà trường đã tích cực đổi 

mới và phát triển không ngừng về cơ chế tiếp 
cận lẫn chất lượng trong đào tạo. Riêng các 
chuyên ngành STEM được đầu tư trọng tâm, 
bài bản và hiện đại với hệ thống cơ sở vật chất, 
trang thiết bị phục vụ học tập, nghiên cứu hoàn 
thiện và chương trình đào tạo ngày càng tiếp 
cận với xu hướng của thế giới. Trong đó, 2/3 
chương trình đào tạo tiên tiến đã được công 
nhận đạt chuẩn quốc tế AUN-QA cũng thuộc 
lĩnh vực STEM. Trường ĐHCT còn là điểm đến 
uy tín của nhiều dự án quốc tế đầu tư vào các 
chương trình đào tạo STEM thuộc các lĩnh vực 
nông nghiệp, thủy sản, môi trường. Đây chính là 
nền tảng vững chắc và là tiền đề để Nhà trường 
tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của vùng 
trong thời gian tới.

Hội thảo đã diễn ra phiên toàn thể với hai 
báo cáo chính về giáo dục đại học STEM ở Hoa 
Kỳ và những gợi ý ứng dụng cho Việt Nam, và 
giáo dục đại học STEM: Góc nhìn từ các đối tác 
doanh nghiệp, cùng với 06 phiên tiểu ban với 23 
bài tham luận. Các tham luận, các nghiên cứu 
đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc về giáo dục đại 
học STEM để phát triển kinh tế xã hội không chỉ 
của vùng ĐBSCL mà của cả nước.

Bên cạnh việc tạo điều kiện để thúc đẩy 
nghiên cứu và nâng cao hiểu biết về vai trò của 
lĩnh vực giáo dục đại học STEM, Hội thảo là 
cơ hội để các nhà nghiên cứu và quản lý cùng 
đánh giá và phân tích thực trạng, những điểm 
mạnh và những thách thức của giáo dục STEM 
ở ĐBSCL nói chung để từ đó có những khuyến 
nghị chính sách thiết thực định hướng cho sự 
phát triển giáo dục đại học STEM cho vùng 
trong thời gian tới. 

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hội thảo quốc tế về 
Giáo dục đại học STEM 

cho sự phát triển ĐBSCL 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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Hội thảo khởi động Dự án 
“Chiến lược truyền thông Kế hoạch ĐBSCL”

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 15/11/2017, tại Trường ĐHCT, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Tổ chức Bảo 
tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) tại Việt Nam và Trường ĐHCT tổ chức Hội thảo khởi động Dự án 
“Chiến lược truyền thông kế hoạch ĐBSCL”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ thỏa thuận đối 
tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước giữa Chính phủ Việt Nam và Hà 
Lan, với nguồn tài trợ của Cơ quan Doanh nghiệp Hà Lan.

Mục tiêu chính của Hội thảo là giới thiệu 
về Dự án và chiến lược truyền thông 
toàn diện nhằm truyền tải các nguyên 

tắc của Kế hoạch ĐBSCL đến 13 tỉnh, thành 
thuộc ĐBSCL. Với thông điệp “Tương lai của 
đồng bằng nằm trong tay chúng ta”, chiến lược 
truyền thông được xây dựng nhằm định hướng 
thực hiện các chiến dịch truyền thông bao gồm 
các chương trình đào tạo giảng viên và hội thảo 
tập huấn cho 13 tỉnh, thành tại ĐBSCL.

Trong những thập kỷ qua, ĐBSCL đóng vai 
trò quan trọng trong phát triển kinh tế của Việt 
Nam. Tuy nhiên, tác động của biến đổi khí hậu, 
phát triển không theo quy hoạch và khai thác 
quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang 
là mối đe dọa nghiêm trọng đến tương lai của 
ĐBSCL. Chính phủ Việt Nam cũng như cộng 
đồng quốc tế đang xây dựng các chiến lược 
và chương trình khác nhau nhằm thích ứng và 

giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu 
và một trong những sáng kiến đó là Kế 
hoạch ĐBSCL. 

Được soạn thảo từ năm 2013 trong 
khuôn khổ thỏa thuận giữa Chính phủ Hà 
Lan và Việt Nam, Kế hoạch ĐBSCL là tài 
liệu tham khảo và định hướng cho Chính 
phủ, đề ra những nguyên tắc về phát triển 
bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, 
cân nhắc đến hai yếu tố phát triển kinh 
tế và bảo vệ môi trường. Kế hoạch đã 
nhận được sự ủng hộ từ các cơ quan cấp 
cao của Chính phủ Việt Nam và Chính 

phủ các quốc gia tài trợ như: Hà Lan, Phần Lan, 
Đức, Úc, Nhật Bản và các đối tác chiến lược 
như: Ngân hàng thế giới, Liên hiệp quốc, Ngân 
hàng phát triển Châu Á và Tổ chức IFAD. Tuy 
nhiên, nhận thức và hiểu biết của cấp cơ sở 
các cơ quan nhà nước và cộng đồng về nguyên 
tắc và khuyến nghị của Kế hoạch ĐBSCL còn 
nhiều hạn chế. Việc nâng cao nhận thức và tạo 
được sự đồng thuận của các cấp cơ sở đối với 
nguyên tác này sẽ góp phần tăng thêm hiệu quả 
của Kế hoạch đối với sự phát triển ĐBSCL.

Dự án “Chiến lược truyền thông kế hoạch 
ĐBSCL” do Bộ Tài nguyên và Môi trường 
chủ trì thực hiện phối hợp cùng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. Các đối tác thực hiện Dự án gồm:  
UNESCO-IHE, Trường ĐHCT, IUCN Việt Nam, 
Water NL, Fresh Studio, Hội Nông dân Việt Nam, 
Royal Haskoning DHV, Đại học Wageningen và 
KnowH2O.

PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT, phát 
biểu khai mạc.
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Hội thảo khoa học 
“Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu” 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm tổng kết các hoạt động, chia sẻ các 
kết quả có được cũng như định hướng 
nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực môi 

trường (MT), tài nguyên thiên nhiên (TNTN) 
và biến đổi khí hậu (BĐKH), ngày 24/11/2017, 
Khoa MT&TNTN phối hợp cùng Viện Nghiên 
cứu BĐKH-Trường ĐHCT tổ chức Hội thảo 
khoa học “Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên 
và Biến đổi khí hậu”. 

Diễn ra tại Trung tâm Học liệu-
Trường ĐHCT, Hội thảo có sự tham 
dự của các viện, trường, sở tài 
nguyên và môi trường, sở khoa học 
và công nghệ, sở nông nghiệp các 
tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Về phía 
Trường ĐHCT có PGS.TS. Lê Việt 
Dũng, Phó Hiệu trưởng; đại diện 
lãnh đạo các đơn vị cùng cán bộ, 
giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên 
cao học và sinh viên cùng tham dự.

Hội thảo khoa học “Môi trường, 
Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi 

khí hậu” được tổ chức định kỳ hai năm một lần 
nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu khoa học 
về lĩnh vực MT, TNTN và BĐKH của các nhà 
khoa học đang công tác tại các viện, trường 
trong cả nước. Hội thảo đã tiến hành phiên toàn 
thể với báo cáo tổng kết thành tựu nghiên cứu 
khoa học và hợp tác của Khoa MT&TNTN và 
Viện Nghiên cứu BĐKH, đồng thời, giới thiệu 
hướng nghiên cứu về MT và BĐKH trong Dự án 
Nâng cấp Trường ĐHCT. Bên cạnh đó, tại ba 
tiểu ban chuyên môn, có 18 báo cáo tham luận 
về quan trắc, dự báo và xử lý ô nhiễm; quản lý 
đất đai, tài nguyên và môi trường; tài nguyên 
nước và BĐKH.

Hội thảo đã nhận được 128 báo cáo tóm tắt 
gửi đến, trong số 72 bài toàn văn được gửi thẩm 
định, có 44 bài được chọn đăng trong số đặc 
biệt “Môi trường và Biến đổi khí hậu” của Tạp 
chí Khoa học Trường ĐHCT. 

Những kết quả nghiên cứu trên góp phần 
cung cấp thông tin khoa học cho nghiên cứu 
ứng dụng vào điều kiện thực tế của địa phương 
hoặc làm cơ sở tham khảo cho các công trình 
nghiên cứu ở địa phương và các cấp.

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT, 
phát biểu khai mạc Hội thảo.

Ảnh lưu niệm tại Hội thảo.
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Hội thảo toàn quốc về Công nghệ thông tin năm 2017 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong những năm qua, Trường ĐHCT 
không ngừng nâng cao chất lượng đào 
tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế 

và chuyển giao công nghệ nhằm phát triển kinh 
tế-xã hội của khu vực ĐBSCL và cả nước. Tầm 
nhìn đến năm 2020, Trường ĐHCT trở thành 
một trong những đơn vị hàng đầu thuộc khu vực 
Châu Á-Thái Bình Dương về chất lượng đào tạo 
và nghiên cứu khoa học. 

Nhằm thể hiện vai trò trong lĩnh vực Công 
nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) ở 
khu vực ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung, 
đặc biệt là thách thức của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư, ngày 03/11/2017, Trường 
ĐHCT tổ chức Hội thảo toàn quốc về Công 
nghệ thông tin năm 2017 với mong muốn tạo 
diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản 
lý trong nước gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kết 
quả nghiên cứu mới nhất về lĩnh vực CNTT&TT.

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm tham gia của 
các chuyên gia, nhà quản lý từ các sở, ngành, 
các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu; 
các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh 
viên từ các viện, trường ở các tỉnh, thành trong 
cả nước.

Hội thảo đã nhận được 43 bài viết do các nhà 
khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên 
từ các viện, trường của khu vực ĐBSCL, thành 
phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng với nội dung bao 
hàm các lĩnh vực như: công nghệ tri thức, công 
nghệ đa phương tiện, tính toán hiệu năng cao, 
khai phá dữ liệu và máy học, mô hình hóa, mô 
phỏng, xử lý ngôn ngữ, nhận dạng và xử lý ảnh, 
an ninh mạng, điện toán đám mây, công nghệ 
phần mềm, IoT, các hệ thống thông minh và hệ 
thống hỗ trợ quyết định. Có 33 bài viết được 
chọn đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo, đặc biệt 
23 bài viết tốt nhất được chọn đăng trong Tạp 
chí Khoa học Trường ĐHCT.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 
lần thứ tư đang diễn ra một cách sôi động, nhiều 
cơ hội và thách thức đặt ra cho các cơ sở giáo 
dục đại học. Thách thức đầu tiên là việc đổi mới 
nội dung, chương trình, phương pháp giảng 
dạy, trong đó, phương pháp giảng dạy theo 
STEM (đào tạo liên quan đến khoa học, công 
nghệ, kỹ thuật và toán học) được cho là phù 
hợp. Bên cạnh đó, việc nghiên cứu khoa học 
trong lĩnh vực CNTT cần bám sát các trụ cột của 
cuộc cách mạng này, bao gồm: trí tuệ nhân tạo, 
IoT và phân tích dữ liệu lớn. Trong các bài viết 
gửi về Hội hảo, nhiều công trình nghiên cứu liên 
quan đến các lĩnh vực này kết hợp với GIS và 
ứng dụng vào giải quyết các thách thức ĐBSCL 
đang đối mặt như: biến đổi khí hậu, quản lý, sử 
dụng tài nguyên hiệu quả.

Với tinh thần mở rộng giao lưu, hợp tác cho sự 
phát triển, Hội thảo được kỳ vọng sẽ góp phần 
thúc đẩy cơ hội hợp tác trong đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về lĩnh 
vực CNTT&TT ở khu vực ĐBSCL nói riêng và 
cả nước nói chung, nhằm nâng cao chất lượng 
đào tạo và nghiên cứu khoa học, góp phần giải 
quyết các thách thức đặt ra của vùng ĐBSCL và 
của cuộc cách mạng công nghệ hiện nay.

Hội thảo toàn quốc về CNTT năm 2017 diễn ra tại Hội trường 
Khoa CNTT&TT-Trường ĐHCT ngày 03/11/2017.
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Hội thảo tập huấn “Đánh giá trên lớp học trong dạy và học 
ngoại ngữ: Từ lý thuyết đến thực hành” 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 10/11/2017, Trường ĐHCT phối hợp với Hội đồng Anh Việt Nam tổ chức Hội thảo tập huấn 
“Đánh giá trên lớp học trong dạy và học ngoại ngữ: Từ lý thuyết đến thực hành” dưới sự tư vấn và 
hỗ trợ của Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Hội thảo có sự tham dự của 
đại diện Ban Quản lý Đề 
án Ngoại ngữ quốc gia 

2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
Hội đồng Anh Việt Nam; đại diện 
lãnh đạo, giảng viên các trường 
đại học, cao đẳng trong và ngoài 
khu vực ĐBSCL.

Đánh giá là một phần không 
thể thiếu trong chương trình giảng 
dạy ngoại ngữ, những nhận xét, 
kết luận từ việc đánh giá là cơ sở 
cho cả người dạy lẫn người học 
có thể điều chỉnh kế hoạch sao 
cho đạt được một cách hiệu quả 
mục tiêu trong giảng dạy và học 
tập ngoại ngữ. Việc sử dụng những kỹ thuật 
đánh giá khác nhau giúp giáo viên có thể xác 
định trình độ người học, từ đó, đưa ra những 
phản hồi tích cực góp phần động viên người học 
học một cách hiệu quả hơn. Do đó, Hội thảo tập 
huấn “Đánh giá trên lớp học trong dạy và học 
ngoại ngữ: Từ lý thuyết đến thực hành” nhằm 
cung cấp kiến thức sâu hơn về đánh giá trên 
lớp học, đồng thời tạo cơ hội cho người giảng 
dạy ngoại ngữ chia sẻ kinh nghiệm thực tế tại 
cơ sở giáo dục. 

Hội thảo diễn ra với một phiên toàn thể và 04 
lớp tập huấn song song. Trong đó, tại phiên toàn 
thể, đại biểu tham dự đã nghe hai bài tham luận 
về Đánh giá trên lớp học: Cơ sở, lợi ích và thách 
thức, và Phát triển thang đánh giá - Trường hợp 
của bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ bậc 3 
đến bậc 5 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 
dùng cho Việt Nam. Các chủ đề được tập huấn 

gồm: Đánh giá kỹ năng nói; Sử dụng các hoạt 
động liên quan đến đánh giá để tăng cường hiệu 
quả tương tác trong lớp học; Đánh giá thông 
qua dự án: Từ lý thuyết tới ứng dụng; và Đánh 
giá thay thế: Ứng dụng và nhận định.

Năm 2017 đánh dấu mười năm mối quan hệ 
hợp tác giữa Trường ĐHCT và Hội đồng Anh. 
Trong mười năm qua, Trường ĐHCT luôn là đối 
tác quan trọng của Hội đồng Anh. Với sự hợp 
tác hiệu quả trong quá khứ, cũng như sự quan 
tâm của cả hai bên trong việc tạo thêm nhiều 
cơ hội cho sinh viên và giáo viên ở Cần Thơ nói 
riêng và ĐBSCL, Hội đồng Anh tại Việt Nam và 
Trường ĐHCT đã tiến tới ký kết Biên bản ghi 
nhớ hợp tác nhằm xây dựng khung các hoạt 
động hợp tác sẽ được hai bên tích cực phối hợp 
thực hiện trong giai đoạn 2017-2020 và trong 
thời gian tiếp theo, trong các lĩnh vực đánh giá, 
phát triển khảo thí và bồi dưỡng năng lực tiếng 
Anh. 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn và bà Victoria Clark đại diện Trường ĐHCT và 
Hội đồng Anh ký kết Bản ghi nhớ hợp tác.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI THẢO KHOA HỌC “SỬ DỤNG ĐẤT BỀN VỮNG THÍCH ỨNG 
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÙNG TÂY NGUYÊN VÀ TÂY NAM BỘ”

Phòng Quản lý Khoa học

Trên cơ sở Biên bản thỏa thuận hợp tác 
ba bên giữa Trường ĐHCT, Trường Đại 
học Tây Nguyên (ĐHTN) và Sở Khoa 

học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Đắk Lắk tháng 
12/2015, sáng ngày 10/11/2017, Trường ĐHCT 
phối hợp với Trường ĐHTN tổ chức Hội thảo 
khoa học “Sử dụng đất bền vững thích ứng biến 
đổi khí hậu vùng Tây Nguyên và Tây Nam Bộ” 
tại Trường ĐHTN.

Tham gia Hội thảo có ông Y Giang Gry Krơng, 
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; 
PGS.TS. Trần Trung Dũng, Phó Hiệu trưởng 
Trường ĐHTN; PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT; TS. Vương Hữu Nhi, Phó 
Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Đắk Lắk; đại diện các 
sở, ban, ngành, công ty và các chuyên gia trong 
lĩnh vực nông nghiệp của một số tỉnh thành khu 
vực Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; các nhà khoa 
học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên cao 
học và sinh viên các trường đại học, viện, trung 
tâm nghiên cứu.

Hội thảo nhằm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm 
quản lý và sử dụng tài nguyên đất bền vững 
vùng Tây Nguyên và Tây Nam Bộ; đồng thời, 
định hướng phát triển, 
thảo luận, đưa ra mục 
tiêu chiến lược nghiên 
cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ trong thời 
gian tới nhằm phát triển 
kinh tế - xã hội hai vùng.

Tài nguyên đất của 
Tây Nguyên và Tây Nam 
Bộ khá đa dạng với sự 
góp mặt hầu hết của các 
nhóm đất có ở Việt Nam 
và phù hợp với nhiều loại 
cây. Tuy nhiên, biến đổi 

khí hậu trong thời gian qua diễn biến phức tạp 
ảnh hưởng rất lớn đến tài nguyên đất và đời 
sống con người khu vực Tây Nguyên và Tây 
Nam Bộ. Chính vì thế, Hội thảo đã trình bày các 
vấn đề nhằm tìm ra các giải pháp hữu hiệu để 
đối phó với tình hình biến đổi khí hậu đảm bảo 
cho sự phát triển nông nghiệp bền vững.

Tại Hội nghị, các nhà khoa học, chuyên 
gia trong lĩnh vực nông nghiệp đã đề cập đến 
những tác động cũng như đề xuất một số giải 
pháp nhằm phát triển nông nghiệp bền vững 
vùng Tây Nguyên và Tây Nam Bộ trước biến 
đổi khí hậu thông qua một số dự án nghiên cứu.

Kết luận của Chủ trì Hội thảo đã khẳng định 
đây là cơ hội vàng để các nhà quản lý, nhà khoa 
học gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những khó khăn 
và kinh nghiệm trong việc sử dụng đất và ứng 
dụng những thành tựu mới trong khoa học phù 
hợp với biến đổi của khí hậu cho các tỉnh Tây 
Nguyên và khu vực Tây Nam Bộ. Ông Vương 
Hữu Nhi đã chân thành tiếp nhận các nghiên 
cứu tại Hội thảo và mong muốn phối hợp triển 
khai dựa trên Chương trình Nông thôn miền núi 
hoặc đề tài do Sở KH&CN chủ quản năm 2018.

Đoàn Trường ĐHCT chụp hình lưu niệm tại Hội thảo.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa 
sông nước ĐBSCL trong quá trình hội nhập và phát triển”

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm tìm hiểu về văn hóa sông nước 
vùng ĐBSCL, ngày 28/11/2017, Khoa 
Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường 

ĐHCT tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và 
phát huy các giá trị văn hóa sông nước ĐBSCL 
trong quá trình hội nhập và phát triển”. Tham 
dự Hội thảo có GS. Suppakorn, Trường Đại học 
Chulalongkorn, Thái Lan; PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT; đại diện khoa, 
phòng ban và trung tâm của Trường; đại diện 
các sở văn hóa, thể thao và du lịch, cùng một số 
trường đại học.

Hội thảo đã nhận được 72 bản đăng ký tóm 
tắt báo cáo tham luận và 44 bài báo cáo toàn 
văn từ các nhà khoa học, giảng viên, nghiên 
cứu viên ở nhiều trường đại học, viện nghiên 
cứu và các tổ chức khoa học trên khắp cả nước. 
Hội đồng thẩm định đã tuyển chọn và chấp nhận 
32 báo cáo đăng kỷ yếu Hội thảo. Các báo cáo 
tập trung vào chủ đề của Hội thảo dưới các góc 
độ như: lịch sử, văn hóa, văn học nghệ thuật, 
tôn giáo tín ngưỡng, hoạt động kinh tế, cư trú, 
đời sống xã hội và du lịch sông nước…

Văn hóa sông nước ĐBSCL là một chủ đề lớn 
với nhiều khía cạnh khoa học rất đa dạng, cần 

được tiếp tục quan tâm nghiên cứu. Hội thảo sẽ 
là sự mở đầu cho các công trình nghiên cứu sâu 
hơn và có tính hệ thống hơn về văn hóa sông 
nước ĐBSCL, văn hóa sông nước Việt Nam và 
các nước Đông Nam Á, nhất là bảo tồn và phát 
huy những giá trị văn hóa sông nước dưới tác 
động của biến đổi khí hậu, của cuộc cách mạng 
công nghiệp và quá trình hội nhập quốc tế đang 
diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu hiện nay.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn chia sẻ ĐBSCL nổi tiếng là một xứ sở sông 
nước với mạng lưới sông ngòi kênh rạch chằng 
chịt và các hệ sinh thái ngập nước, các vùng 
cửa sông và “mùa nước nổi” rất đặc sắc mà 
không nơi nào có được. Môi trường sông nước 
là cơ sở để hình thành nền văn hóa sông nước 
giàu bản sắc ở ĐBSCL. Đây chính là di sản quý 
báu cần được bảo tồn và phát huy. Với vai trò là 
trung tâm đào tạo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội và nhân văn, hiện nay, Trường ĐHCT đang 
vận động xây dựng Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên 
ĐBSCL với sự giúp đỡ của các viện, trường, 
các doanh nghiệp, các tổ chức trong và ngoài 
nước.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu tại Hội thảo.
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Ký kết Chương trình hợp tác với Uỷ ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng 
giai đoạn 2018 - 2023 

Phòng Quản lý Khoa học

Trong khuôn khổ các hoạt động của Lễ hội 
Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo Sóc Trăng 
lần thứ III, khu vực ĐBSCL năm 2017, 

ngày 02/11/2017, tại Trung tâm Văn hóa và 
Hội nghị tỉnh Sóc Trăng, Sở Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Lễ Ký 
kết Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Sóc 
Trăng và Trường ĐHCT giai đoạn 2018 - 2023.

Chủ trì Lễ Ký kết có ông Lâm Văn Mẫn, Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND; ông Ngô Hùng, 
Phó Chủ tịch UBND và bà Vũ Thị Hiếu Đông, 
Giám đốc Sở KH&CN. Về phía Trường ĐHCT 
có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng và 
đại diện các đơn vị khoa, viện, phòng ban thuộc 
Trường tham dự.

Tại Lễ Ký kết, đại diện Lãnh đạo Sở KH&CN 
tỉnh Sóc Trăng đã trình bày tóm tắt nội dung 
Chương trình hợp tác giữa hai đơn vị. Cụ thể, 
trong thời gian tới, UBND tỉnh Sóc Trăng và 
Trường ĐHCT cùng hợp tác để phát huy và sử 

dụng hiệu quả nguồn lực của hai bên, nhằm 
đạt được các mục tiêu: Đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao và đẩy mạnh nghiên cứu, 
ứng dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất và 
đời sống, góp phần vào sự phát triển kinh tế 
- xã hội tỉnh Sóc Trăng; nâng cao trình độ về 
chuyên môn, kỹ thuật cho đội ngũ chuyên môn 
của tỉnh, trong đó ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp 

theo hướng bền vững; 
thực hiện nhiệm vụ của 
Chính phủ, của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo giao cho 
Trường ĐHCT hỗ trợ 
phát triển các tỉnh, thành 
phố vùng ĐBSCL về lĩnh 
vực giáo dục, đào tạo và 
khoa học công nghệ.

Sau khi thông qua 
nội dung chương trình 
thỏa thuận ký kết, dưới 
sự chứng kiến của các 
thành viên tham dự, 
PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT và ông 

Ngô Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng 
đã tiến hành ký kết Chương trình hợp tác giữa 
UBND tỉnh Sóc Trăng và Trường ĐHCT giai 
đoạn 2018 - 2023. 

 Trong điều kiện nguồn lực KH&CN của vùng 
ĐBSCL nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng 
còn hạn chế, việc ký kết hợp tác với Trường 
ĐHCT có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đào tạo 
nguồn nhân lực KH&CN có chất lượng cao, góp 
phần giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra 
trước tình hình biến đổi khí hậu của vùng diễn 
biến ngày càng phức tạp.  

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT và ông Ngô Hùng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Sóc Trăng ký kết bản thỏa thuận hợp tác.
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

Khóa đào tạo “Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo” 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 07/11/2017, Khoa Công nghệ-Trường ĐHCT phối hợp với Cục Phát triển Thị trường và 
Doanh nghiệp Khoa học công nghệ, Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ Phát triển Thị trường Công nghệ 
tổ chức khóa đào tạo “Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo” nhằm giúp sinh viên xác định con đường 
khởi nghiệp đúng đắn. 

Khóa học với sự tham gia giảng dạy của 
TS. Nguyễn Phan Kiên, Giảng viên 
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và 

ThS. Nguyễn Văn Trúc, Giám đốc Trung tâm 
Đào tạo và Hỗ trợ Phát triển Thị trường Công 
nghệ. 

Tham gia khóa đào tạo, học viên được cung 
cấp kiến thức về các nội dung: Đổi mới sáng 
tạo-Tư duy thiết kế, tinh thần doanh nhân, khởi 
nghiệp tinh gọn, các cấu phần của mô hình kinh 
doanh, đồng thời, được chia sẻ kinh nghiệm 
kinh doanh và mô hình khởi nghiệp. Bên cạnh 
đó, học viên tham gia khóa học được thực hành 
mô hình kinh doanh, thực hành thuyết trình 
trước nhà đầu tư.

Khởi nghiệp không còn là một chủ đề xa lạ, 
khóa học không chỉ cung cấp kiến thức rất cơ 
bản, điều kiện tiên quyết trong xây dựng mô 
hình khởi nghiệp, tạo cơ hội cho các bạn trẻ 
thử sức mình trong các lĩnh vực khởi nghiệp 
với nhiều mô hình kinh doanh khác nhau, mong 
rằng học viên có thể thay đổi tư duy, vận dụng, 
hoạch định và xây dựng dự án khởi nghiệp cho 
mình trong tương lai.

TS. Nguyễn Phan Kiên với bài giảng khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo và mô hình kinh doanh.

TS. Nguyễn Văn Cương, Phó Trưởng Khoa Công nghệ, trao quà cho 
giảng viên tham gia đào tạo.
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Hội chợ việc làm sinh viên đợt 2 năm 2017 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm tạo cầu nối cho sinh viên chuẩn bị 
tốt nghiệp và mới tốt nghiệp gặp gỡ các 
doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; 

tìm hiểu thị trường, nhu cầu lao động, tính cạnh 
tranh và các cơ hội việc làm phù hợp với năng 
lực, ngày 19/11/2017, Phòng Công tác Sinh 
viên, Khoa Công nghệ, Khoa Thủy sản, Trường 
ĐHCT tổ chức Hội chợ việc làm đợt 2 năm 2017.

Hội chợ việc làm đợt 2 năm 2017 thu hút 25 
doanh nghiệp tham gia. Các hoạt động diễn ra 
tại Hội chợ như: tự giới thiệu, quảng bá của các 
doanh nghiệp tham gia; tư vấn, hướng dẫn ứng 
viên chuẩn bị hồ sơ việc làm, văn hóa công sở, 
kỹ năng nghề nghiệp; và phỏng vấn, tuyển dụng 
lao động trực tiếp.

Không chỉ mang đến cơ hội việc làm cho sinh 

viên, thông qua hội chợ việc làm, Nhà trường 
còn khảo sát và ghi nhận các góp ý, đánh giá 
của các đơn vị sử dụng lao động về năng lực, 
chuyên môn của người học, qua đó, có cơ 
sở điều chỉnh và bổ sung thêm các nội dung 
cần thiết trong chương trình đào tạo của Nhà 
trường, tạo sự gắn kết và các cơ hội hợp tác 
lâu dài giữa Nhà trường và các doanh nghiệp, 
đơn vị sử dụng lao động trong công tác đào 
tạo, nghiên cứu khoa học, hỗ trợ sinh viên và 
cung ứng nguồn lao động chất lượng tốt cho thị 
trường.
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Bùng nổ đêm Chung kết Cuộc thi tiếng Anh 
trong sinh viên - Giải thưởng STAR AWARDS 2017 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm tạo môi trường cho sinh viên rèn 
luyện ngoại ngữ, kỹ năng xã hội và tăng 
cường sự hiểu biết về các vấn đề chung, 

Đoàn Trường ĐHCT phối hợp cùng Đoàn các 
trường đại học quốc gia, đại học vùng, các 
trường đại học trọng điểm và Tập đoàn Wilmar 
CLV tổ chức Cuộc thi tiếng Anh trong sinh viên - 
Giải thưởng STAR AWARDS 2017.

Cuộc thi được tổ chức với mục tiêu thắt chặt 
tình hữu nghị hợp tác giữa các đại học quốc 
gia, đại học vùng, các trường đại học trọng 
điểm của cả nước; tăng cường cơ hội hợp tác, 
kết nối giữa doanh nghiệp và nhà trường trong 
nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên-nguồn 
lao động tương lai; tạo sân chơi trao đổi học tập 
ngoại ngữ giữa sinh viên các trường đại học, 
cao đẳng; tiếp tục nâng cao nhận thức của sinh 
viên về tầm quan trọng của ngoại ngữ trong học 
tập và việc làm trong tương lai, củng cố hệ thống 
kiến thức xã hội và rèn luyện kỹ năng Hội nhập 
cho sinh viên, đặc biệt là những hiểu biết về bản 
sắc văn hóa Việt Nam, cộng đồng ASEAN, văn 

hóa doanh nghiệp thời hội nhập.

Cuộc thi diễn ra từ tháng 9 đến tháng 11/2017 
với sự tham gia của hơn 22.000 sinh viên các 
trường đại học trong cả nước qua 04 vòng thi: 
vòng online Starship, vòng offline Star Wars, 
vòng Chung kết khu vực Starlight. Vòng Chung 
kết toàn quốc Star Union được tổ chức tại Hội 
trường Lớn-Trường ĐHCT với sự tham dự của 
đại diện Thành đoàn và Hội sinh viên thành phố 
Cần Thơ; Tập đoàn Wlimar CLV; đại diện lãnh 
đạo các trường đại học quốc gia, đại học vùng; 
và sự tham gia cổ vũ đông đảo của sinh viên 
dành cho 12 thí sinh xuất sắc có mặt tại đêm 
Chung kết.

Tại đêm Chung kết, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời cảm ơn 
chân thành đến Đoàn thanh niên các đại học 
quốc gia, đại học vùng và các trường đại học 
trọng điểm đã phối hợp cùng Nhà trường tổ 
chức thành công cuộc thi thu hút đông đảo sinh 
viên toàn quốc tham gia, đồng thời cảm ơn sự 
đồng hành của Tập đoàn Wilmar CLV trong 
phong trào học thuật của sinh viên Nhà trường 
nói riêng và sinh viên cả nước nói chung trong 

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

PGS.TS. Hà Thanh Toàn và bà Nguyễn Thị Lê Chi, đại diện nhà 
tài trợ, tặng hoa cho các cụm tham gia cuộc thi.
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nhiều năm qua tạo cơ hội cho các em 
trau dồi ngoại ngữ và các kỹ năng nghề 
nghiệp cần thiết cho tương lai.

Cuộc thi Star Awards 2017 được 
tổ chức tại 6 cụm: Trường ĐHCT, Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 
Đại học Đà Nẵng, Đại học Huế, Đại 
học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thái 
Nguyên. Hai thí sinh xuất sắc nhất của 
mỗi cụm thi đã vượt qua hàng nghìn 
sinh viên khác để góp vào tổng số 12 
thí sinh có mặt tại vòng Chung kết toàn 
quốc. Theo đó, các thí sinh trải qua 03 
phần thi. Bước vào phần thi Khởi động-
Tự giới thiệu, mỗi thí sinh có 01 phút để tự giới 
thiệu về bản thân. Thí sinh có thể minh họa 
bằng hình ảnh, video clip, tranh ảnh,… Phần thi 
thứ hai là Tăng tốc, các thí sinh trả lời gói 10 câu 
hỏi trắc nghiệm theo hình thức giơ bảng A, B, C, 
hoặc D. Ở vòng thi thứ ba-Thuyết trình, 12 thí 
sinh được chia thành 4 đội, mỗi đội gồm 3 thành 
viên và có 5 phút để trình bày về chủ đề được 
chọn. Sau phần thuyết trình, đội thi chính có 10 
phút để trả lời các câu hỏi do các đội thi còn lại 
đặt ra xoay quanh chủ đề đã trình bày.

Với kiến thức sâu rộng, sự am hiểu về các lĩnh 
vực đời sống xã hội, sự bản lĩnh, tự tin trên sân 
khấu và khả năng nói tiếng Anh lưu loát, thí sinh 
Nguyễn Lê Quyền-Trường Đại học Ngoại ngữ, 
Đại học Đà Nẵng đã giành giải Nhất một cách 
thuyết phục; giải Nhì thuộc về thí sinh Nguyễn 
Võ Hữu Thức-Trường Đại học Bách khoa, Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; thí sinh 
Dương Kỳ Anh - Trường Đại học Tây Nguyên 
đạt giải 3 tại cuộc thi. 

Cuộc thi STAR AWARDS 2017 đã khép lại 
nhưng dư âm vẫn còn và đó sẽ là nguồn động 
lực cho các bạn sinh viên khác với mong muốn 

khám phá và chinh phục 
những đỉnh cao tri thức trong 
thế giới hội nhập nơi mà 
ngoại ngữ là phương tiện 
quan trọng để tiếp cận. Mong 
rằng các bạn sinh viên hãy nỗ 
lực từng ngày trong học tập 
ngoại ngữ và rèn luyện các 
kỹ năng cần thiết, làm hành 
trang vững chắc vào con 
đường nghề nghiệp tương 
lai.

Cuộc thi tiếng Anh trong sinh viên - Giải thưởng STAR AWARDS 2017 kết 
thúc thành công tốt đẹp.

Phần thi thuyết trình và tranh luận giữa các đội.
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Chương trình Thắp sáng ước mơ Sinh viên 
Trường ĐHCT năm 2017 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 19/10/2017, Ban Thường vụ Đoàn Trường ĐHCT tổ chức chương trình “Thắp sáng ước 
mơ sinh viên Trường ĐHCT” năm học 2017 tại Hội trường Lớn với sự đồng hành của Mobifone 
Thành phố Cần Thơ, Công ty TNHH MTV Beton Hồng Hà và Chi nhánh Tổng công ty Đầu tư và 
Kinh doanh vốn Nhà nước (Chi nhánh khu vực phía Nam) tham gia tài trợ học bổng cho sinh viên 
của Trường.

Thắp sáng ước mơ sinh viên Trường ĐHCT là 
một chương trình hết sức ý nghĩa để tôn vinh những 
ước mơ đẹp, những tấm gương tiêu biểu giàu nghị 
lực, biết vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong 
cuộc sống; tiếp thêm niềm tin, động lực cho các bạn 
trẻ vững bước trên con đường lập thân, lập nghiệp. 
Mong rằng chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự 
quan tâm, tài trợ của quý công ty, doanh nghiệp, 
tổ chức, cá nhân, sự đồng hành của các cơ quan 
truyền thông để hoạt động được thực hiện định kỳ 
và nhiều mảnh đời khó khăn, những tấm gương học 
sinh, sinh viên được giúp đỡ, vượt qua số phận, 
vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Chương trình đã giao lưu trực tiếp với 05 bạn 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên 
khuyết tật nhưng giàu nghị lực với quyết tâm 

vươn lên trong cuộc sống và học tập. Nhằm hỗ trợ 
phần nào về kinh tế để giúp đỡ các em có thêm 
động lực, niềm tin trong cuộc sống, Mobifone Thành 
phố Cần Thơ và Công ty TNHH MTV Beton Hồng 
Hà đã trao tặng 05 suất học bổng cho 05 sinh viên 
tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt nêu trên với mỗi 
suất trị giá 10.000.000 đồng; ngoài ra, Mobifone 
Thành phố Cần Thơ còn tặng thêm cho mỗi sinh 
viên 01 chiếc điện thoại.

Sinh viên Nguyễn Đặng Chánh Thái (Khoa Sư phạm) bị bệnh nặng 
ở mắt, khoảng cách nhìn thấy rất ngắn và còn 01 em gái cũng có 
căn bệnh tương tự.

Trao học bổng và quà tặng cho 05 bạn sinh viên.
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Giới thiệu chương trình học bổng và 
cơ hội nghề nghiệp của Công ty East-West Seed 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 15/11/2017, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng-Trường ĐHCT phối hợp cùng Công 
ty East-West Seed tổ chức buổi chia sẻ với chủ đề “Doanh nghiệp mong muốn gì từ sinh viên tốt 
nghiệp ngành Nông nghiệp?”. Tham dự chương trình có ông Joost van Elzakker, Tổng Giám đốc 
Công ty East-West Seed; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường và khoảng 200 sinh viên 
Trường ĐHCT. 

Buổi gặp gỡ nhằm 
giúp sinh viên nắm 
được cơ hội nghề 

nghiệp trong ngành nông 
nghiệp tại Việt Nam, hiểu 
được những yêu cầu 
của doanh nghiệp đối với 
sinh viên tốt nghiệp, giới 
thiệu thông tin về học 
bổng du học thạc sĩ toàn 
phần tại Trường Đại học 
Wageningen, Hà Lan, và 
lựa chọn ứng viên tốt nhất 
để trao học bổng cũng như 
tạo cơ hội nghề nghiệp cho 
sinh viên sau này.

Công ty East-West Seed 
được thành lập năm 1982 
tại Philippines và hoạt động 
trong lĩnh vực lai tạo, sản xuất và cung cấp hạt 
giống chất lượng tốt cho nông dân sản xuất quy 
mô nhỏ. Công ty hoạt động tại Việt Nam với tên 
gọi Hai Mũi Tên Đỏ. Nhân kỷ niệm 35 năm thành 
lập Tập đoàn East-West Seed, với mong muốn 
khẳng định cam kết với Việt Nam và những 
người nông dân sản xuất quy mô nhỏ cũng 
như tầm quan trọng của giáo dục và chuyển 
giao kiến thức và công nghệ, học bổng Simon 
N. Groot được tổ chức để hỗ trợ con em nông 
dân Việt Nam theo học thạc sĩ chuyên ngành 
nông nghiệp tại Trường Đại học Wageningen, là 
đơn vị nghiên cứu học thuật hàng đầu về nông 
nghiệp tại Hà Lan.

Theo đó, ứng viên phải đáp ứng các tiêu chí 

xét chọn gồm: sinh viên đã tốt nghiệp ngành 
nông nghiệp (Nông học, Di truyền, Bảo vệ thực 
vật, Công nghệ sinh học, Công nghệ giống cây 
trồng, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, 
Khoa học cây trồng) tại các trường đại học Việt 
Nam; ưu tiên sinh viên có điểm học lực trung 
bình từ 8/10 (tương đương GPA 4.0 A) trở lên; 
quốc tịch Việt Nam và là con nông dân; cam kết 
làm việc cho ngành nông nghiệp Việt Nam sau 
khi tốt nghiệp; giao tiếp tiếng Anh tốt, ưu tiên ứng 
viên có điểm IELTS 6.5 trở lên; dưới 35 tuổi. Ứng 
viên tải mẫu đơn tại http://vi.eastwestseed.com/
news/sng-scholarships-application và gửi về địa 
chỉ email: sngscholarship@eastwestseed.com. 
Thời hạn nộp đến ngày 31/12/2017.

Ông Joost van Elzakker, Tổng Giám đốc Công ty East-West Seed chia sẻ với 
sinh viên.
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Thăm, tặng quà và giao lưu với trẻ em mồ côi 
tại chùa Bửu Trì

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Sáng ngày 19/11/2017, Chi đoàn Phòng Kế hoạch Tổng hợp-Thanh tra Pháp chế-Trung tâm 
Thông tin và Quản trị mạng của Đoàn khối Phòng ban kết hợp với Công đoàn đơn vị đã tổ chức 
hoạt động thăm, tặng quà và giao lưu với trẻ em mồ côi tại chùa Bửu Trì (Số 67, đường Mậu Thân, 
Xuân Khánh, thành phố Cần Thơ). Hoạt động có sự tham gia của đoàn viên Đoàn khối Phòng ban; 
đoàn viên Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu, Công an Thành phố Cần Thơ.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng 
ứng Tháng hành động “Chung tay chấm 
dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái”; 

giáo dục tinh thần nhân ái, sự quan tâm, chia sẻ 
đối với những trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó 
khăn; tạo sân chơi lành mạnh và giao lưu đoàn 
kết giữa các thành viên trong Chi đoàn. 

Trong chuyến thăm và giao lưu này, Chi đoàn 
đã trao tặng gạo, sữa và bánh… cho các em 

nhỏ mồ côi đang được nuôi dưỡng tại chùa 
Bửu Trì. Tổng trị giá của các phần quà khoảng 
7 triệu đồng được quyên góp từ các đoàn viên 
trong Đoàn khối Phòng ban; sự hỗ trợ của Công 
đoàn Trường, Công đoàn đơn vị; và Chi đoàn 
kết nghĩa Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu, Công 
an Thành phố Cần Thơ.

Hy vọng rằng thông qua hoạt động này, các 
đoàn viên đã mang đến những phút giây yêu 
thương thật ấm áp và vui tươi cho các em nhỏ 

đang được nuôi dưỡng tại chùa Bửu 
Trì; góp phần xoa dịu những khó 
khăn, vất vả và những mất mát, thiệt 
thòi của các em; bên cạnh đó, thể 
hiện sự quan tâm, lo lắng của xã hội, 
tạo động lực để các em cố gắng học 
tập vươn lên trong cuộc sống.

Toàn cảnh buổi giao lưu với các em nhỏ.

Toàn cảnh buổi giao lưu với các em nhỏ.
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TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN TRƯỜNG ĐHCT NĂM 2017
Phạm Hoàng Phúc, ngành Văn học, khóa 40

Nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về 
lý thuyết và kỹ năng thực hành nghiệp vụ 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên 

cho đội ngũ cán bộ Đoàn cấp trường và cơ sở; 
trang bị những kiến thức xã hội liên quan đến các 
vấn đề của đoàn viên, thanh niên, tăng cường khả 
năng phản biện cũng như định hướng giáo dục ý 
thức cho đoàn viên, thanh niên trong thời đại mới, 
từ ngày 19/10/2017 đến ngày 01/11/2017, Đoàn 
Thanh niên Trường ĐHCT đã tổ chức thành công 
Lớp Tập huấn cán bộ Đoàn Trường ĐHCT năm 
2017 với sự tham gia của 158 học viên là cán bộ 
Đoàn đến từ các đơn vị Đoàn cơ sở và các Ban 
chuyên môn trực thuộc Đoàn trường.

Trong thời gian 10 ngày tham gia lớp tập huấn, 
các bạn học viên đã được triển khai Nghị quyết 
Đại hội Đoàn trường ĐHCT lần thứ 18 nhiệm kì 
2017-2019 và Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố 
Cần Thơ lần thứ 10 nhiệm kỳ 2017-2022; được 
trang bị các kỹ năng như: thiết kế và sử dụng dấu 
đường, mật thư; kỹ năng thắt nút dây, liều trại; kỹ 
năng nói chuyện tự tin trước tập thể đông người; 
kỹ năng tổ chức và điều khiển sinh hoạt tập thể, 
nhảy dân vũ...

Ngoài việc được trang bị thêm các kỹ năng, 
nghiệp vụ công tác Đoàn, học viên lớp tập huấn 
còn được tiếp cận với các vấn đề nổi trội của đời 
sống, xã hội thông qua các buổi báo cáo chuyên 
đề. Các chuyên đề như: phòng chống HIV/AIDS, 
các vấn đề về bình đẳng giới, bạo lực học đường, 
tình yêu, tình dục trước hôn nhân và sống thử 

trong giới trẻ hiện nay đều được trình bày rõ ràng 
qua các buổi học. 

Ngoài ra, sự nhạy bén, tính năng động, óc sáng 
tạo và tinh thần đoàn kết của cán bộ Đoàn được 
các bạn học viên lớp tập huấn thể hiện rất sôi 
nổi trong chuỗi các hoạt động của “Trò chơi lớn” 
giao lưu với sinh viên trường Cao đẳng Y tế Đồng 
Tháp. Trong chuyến đi thực tế, tại khu di tích mộ 
cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Thành phố Cao 
Lãnh – Đồng Tháp), các bạn học viên đã được ôn 
lại những truyền thống hào hùng của dân tộc, ôn 
lại những trang sử vẻ vang về tinh thần bất khuất, 
ý chí quật cường của con người Việt Nam trong 
chiến đấu cũng như trong lao động.

“Sau khi học xong Lớp Tập huấn cán bộ Đoàn 
trường ĐHCT năm 2017, em cảm thấy các chuyên 
đề được báo cáo tại lớp tập huấn rất bổ ích và thiết 
thực đối với cán bộ Đoàn cũng như với các bạn 
sinh viên. Không chỉ được nâng cao các kỹ năng, 
kiến thức về công tác Đoàn mà em còn được rèn 
luyện, trau dồi thêm rất nhiều về các kỹ năng sống 
đặc biệt là trong quá trình cả nước đang thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Các kiến 
thức, kỹ năng em được học tập ở lớp tập huấn 
trong thời gian tới sẽ bổ trợ cho em rất nhiều về 
học tập cũng như hoạt động Đoàn, góp phần 
củng cố, phát triển công tác Đoàn ở cơ sở và toàn 
trường nói chung”  Lê Minh Chánh, sinh viên khóa 
41, ngành Chăn nuôi Thú y, Khoa Nông nghiệp và 
Sinh học Ứng dụng chia sẻ.
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

SINH VIÊN NGÀNH LUẬT THỰC HÀNH “PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH” 
TẠI KHU HÒA AN

Khoa Phát triển Nông thôn

Gắn đào tạo lý thuyết với thực tiễn là một 
trong những giải pháp nâng cao chất 
lượng đào tạo của các trường đại học. 

Vì vậy, mô hình Phiên tòa Giả định dành cho 
sinh viên ngành Luật được đào tạo tại Khu Hòa 
An đã được ra đời từ năm 2014. Đây là một 

trong những hoạt động truyền 
thống của Câu lạc bộ Thực hành 
nghề Luật tại Khu Hòa An. Phiên 
tòa được tổ chức hàng năm với 
mục đích tuyên truyền kiến thức 
pháp luật cho các bạn sinh viên 
đang học tập tại Khoa Phát triển 
Nông thôn nói chung. Bên cạnh 
đó, Phiên tòa còn là sân chơi học 
thuật cho các sinh viên chuyên 
ngành Luật được đào tạo tại Khu 
Hòa An.

Ngày 19/11/2017, Câu lạc bộ 
Thực hành nghề Luật thuộc Đoàn 
Khoa Phát triển Nông thôn đã tổ 

chức Phiên tòa Giả định tại Trung tâm Giáo dục 
Quốc phòng và An ninh, Trường ĐHCT. Thông 
qua Phiên tòa, các bạn có cơ hội được nghiên 
cứu sâu về quy định của pháp luật, việc áp dụng 
các quy định đó trong thực tế, tạo cơ hội ứng 
dụng kiến thức pháp luật vào thực tiễn, trau dồi 

thêm kỹ năng, đồng thời nâng cao ý thức 
phụng sự cộng đồng và đạo đức nghề 
nghiệp. 

Phiên tòa Giả định năm 2017 được xây 
dựng dựa trên bản án của một vụ án hình 
sự với tội cố ý gây thương tích được quy 
định tại điểm a khoản 104; Điểm b, h, p 
khoản 1 Điều 46; Điều 69; Điều 74 Bộ luật 
Hình sự trong Phiên tòa xét xử Sơ thẩm.

Hoạt động này đã thu hút hơn 100 sinh 
viên tham dự. Nhân dịp này, Ban Thường 
vụ Đoàn Khoa cũng trao Quyết định kiện 
toàn Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thực 
hành nghề Luật nhiệm kỳ 2017 – 2018. Đại diện Viện kiểm sát truy tố hành vi phạm tội của bị cáo.

Chủ tọa phiên tòa đọc bản tuyên án.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

“Trà Vinh tình đất tình người” lần thứ XII năm 2017-
Nồng đượm ân tình nâng cánh ước mơ

Phạm Hoàng Phúc, ngành Văn học, khóa 40

“Trà Vinh Tình Đất Tình Người” là chương 
trình Hội diễn Văn nghệ kết hợp trao học 
bổng do Liên Chi hội Sinh viên Trà Vinh trực 

thuộc Hội Sinh viên Trường ĐHCT tổ chức. 
Chương trình đã diễn ra liên tiếp trong hơn 10 
năm qua, các thế hệ sinh viên đất Trà vẫn tiếp 
tục kế thừa và phát huy những thành công đã 
đạt được trong những năm qua, cùng nhau tổ 
chức “Trà Vinh tình đất tình người” lần thứ XII 
năm 2017 – Nồng đượm ân tình nâng cánh ước 
mơ.

Ngày 04/11/2017, tại sân 
khấu Đoàn Thanh niên-Hội 
Sinh viên, Trường ĐHCT đã 
diễn ra chương trình Hội diễn 
Văn nghệ và trao học bổng 
Trà Vinh tình đất tình người 
lần thứ XII với sự sắp xếp, 
dàn dựng kỹ lưỡng cả về nội 
dung và hình thức. 

Chương trình có sự tham 
gia thi diễn của 4 đội với 
nhiều tiết mục hấp dẫn và 
hoành tráng. Chủ đề thi diễn 

là những bài hát, bài múa truyền thống, đậm 
chất hào hùng của dân tộc, có nội dung ngợi 
ca vùng đất và con người Trà Vinh. Đặc biệt 
các đội thi đã lòng ghép những nghĩa cử cao 
đẹp, những bài học mang tính nhân văn, tính 
giáo dục cao vào các tiết mục thi diễn. 

Bằng cả trái tim với những cảm xúc thật 
nhất cùng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ 
và sự chuẩn bị chu đáo từ phục trang cho 
tới đạo cụ, các đội đã diễn hết mình trên 
sân khấu, đã cống hiến đúng nghĩa “vì nghệ 
thuật”, đem đến những trận cười và cũng lấy 
đi không ít nước mắt của gần 200 khán giả. 

Để khích lệ cũng như động viên các bạn sinh 
viên vượt khó học tốt Hội Khuyến học ở các địa 
phương trong tỉnh Trà Vinh đã dành tặng 87 
suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng. 
Hi vọng những suất học bổng sẽ là niềm tin, 
là động lực góp phần nâng cánh ước mơ cho 
nhiều bạn trong tương lai; sau khi ra trường các 
bạn sẽ cùng nhau xây dựng và phát triển giàu 
đẹp quê hương, giữ mãi hơi ấm nồng nàn của 
tình người, tình đất Trà Vinh.
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GÓC SINH VIÊN

Người lái đò trên dòng sông tri thức
Phạm Hoàng Phúc, ngành Văn học, khóa 40

Mỗi khi cơn gió bấc ùa về và mang theo cái se se lạnh của những ngày tháng 11, lòng chúng 
em lại xôn xao với nhiều cảm xúc khó tả khi nhớ về mái trường xưa, nhớ về những kỉ niệm 
ngọt ngào của thời học sinh, và đặc biệt là nhớ về những người thầy, người cô-người lái 

đò trên dòng sông tri thức.

Thầy cô là người không quản ngại những khó khăn, vất vả đã đưa biết bao thế hệ học sinh, sinh 
viên đến với bến bờ tri thức, bến bờ tươi sáng của tương lai. Nhớ lại ngày đầu tiên đi học, nước 
mắt ngấn dài khóc đòi mẹ, chính cô là người đã dỗ dành, đã dạy cho chúng em tập viết những 

nét chữ đầu tiên của đời mình. Năm 
tháng trôi qua chúng em được dạy 
về cách sống, cách đối nhân xử thế, 
cách hoàn thiện bản thân mình… Có 
lẽ, sẽ không có mỹ từ nào có thể bao 
quát hết tất cả những tình cảm thân 
thương mà thầy cô đã dành hết cho 
chúng em.

Chúng em là sinh viên và được 
học tập trên giảng đường đại học 
hôm nay tất cả là nhờ sự dìu dắt tận 
tình của thầy, cô. Đó là những đêm 
thầy, cô thức trắng miệt mài bên từng 
trang giáo án, là những lần đội mưa 
tới trường vì sợ chúng em trông, sợ 
chúng em đợi chờ và lo lắng. 

Người ta có thể thống kê và biết 
được số lượng học sinh, sinh viên ra trường hằng năm với những con số nhất định, rõ ràng nhưng 
sẽ không có ai đếm được công ơn của những người thầy, người cô đối với từng lớp học trò đã 
sang bờ bến mới. Chúng em nào dám phân biệt thầy, cô học đại học với thầy, cô phổ thông hay 
trung học cơ sở, tiểu học vì thầy, cô luôn là người cha, người mẹ thứ hai của chúng em, là người 
chiến sĩ kiên cường trên mặt trận Văn hóa – Giáo dục, là người luôn hết lòng vì thế hệ trẻ, hết lòng 
vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Với lòng kính mến và biết ơn chân thành, nhân ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, 
thế hệ trẻ, thế hệ học sinh, sinh viên chúng em xin gửi đến quý thầy cô trên khắp mọi miền tổ quốc 
lời cảm ơn và lòng tri ân sâu sắc nhất. Kính chúc quý thầy, cô luôn dồi dào sức khỏe, vui vẻ, hạnh 
phúc và luôn luôn thành công với sự nghiệp “trồng người”. Chúng em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện 
thật tốt để xứng đáng trở thành chủ nhân tương lai của đất nước và không phụ công ơn, tấm lòng 
của quý thầy, cô-những người lái đò trên dòng sông tri thức. 

Ảnh minh họa.





ĐẠI HỌC CẦN THƠ
CAN THO UNIVERSITY
Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Website: www.ctu.edu.vn


