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TIN NỔI BẬT

Chương trình đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục 
theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Sáng 07/12/2017, Trường ĐHCT tổ chức khai mạc chương trình đánh giá chất lượng cấp cơ sở 
giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Trường ĐHCT. 
Tham dự chương trình có Đoàn chuyên gia Đánh giá ngoài của Trung tâm Kiểm định Chất lượng 
Giáo dục, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gồm 07 thành viên do TS. Trương Chí Hiền, 
Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
làm Trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn về phía Trường ĐHCT có Ban Giám hiệu, Hội đồng Tự 
đánh giá, đại diện lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trong Trường.

Được thành lập ngày 31/3/1966, Trường 
ĐHCT là trung tâm đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, chuyển giao công nghệ hàng 

đầu của quốc gia, đóng góp hữu hiệu vào sự 
nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao, bồi 
dưỡng nhân tài và phát triển khoa học phục vụ 
phát triển kinh tế xã hội của vùng và cả nước. 
Sau hơn 50 năm hình thành và phát  triển, đến 
nay Trường ĐHCT đã trở thành địa chỉ uy tín, 
đáng tin cậy, luôn giữ vị trí cao trong bảng xếp 
hạng trong nước và khu vực. Là thành viên của tổ 
chức AUN từ năm 2013, Trường từng bước tiếp 
cận chuẩn mực chất lượng quốc gia và quốc tế 
như: EFQM, Bộ Giáo dục và Đào tạo, AUN-QA, 
ABET. Năm 2009, Trường được Hội đồng quốc 

gia kiểm định chất lượng giáo dục thẩm định kết 
quả và công nhận đạt tỉ lệ 92,86%. Trường bắt 
đầu đánh giá ngoài cấp chương trình từ năm 
2013, kết quả có 03 chương trình đạt chuẩn 
AUN-QA. Năm 2016, QS University Rankings 
xếp hạng Trường trong nhóm 251-300 trường 
đại học hàng đầu Châu Á. Bên cạnh đó, Trường 
luôn được xếp trong nhóm 04 trường hàng đầu 
Việt Nam theo Webometrics trong 05 năm trở 
lại đây.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT chia sẻ đảm bảo chất lượng là hoạt động 
quan trọng của Trường ĐHCT. Trường đã triển 
khai tự đánh giá chất lượng trường (giai đoạn 

Buổi tiếp đoàn Đánh giá ngoài tại Nhà Điều hành, Trường ĐHCT.
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2012-2016) nhằm tự rà soát, xem xét toàn diện 
các mặt hoạt động để phát hiện điểm mạnh, 
điểm tồn tại, thực hiện kế hoạch cải tiến chất 
lượng; trên cơ sở đó, có điều chỉnh mục tiêu, 
lựa chọn giải pháp phát triển một cách phù hợp. 
Việc đăng ký đánh giá ngoài bởi tổ chức kiểm 
định chất lượng giáo dục thể hiện tính tự chủ, 
trách nhiệm đối với các hoạt động đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và phục vụ xã hội. Trường 
ĐHCT cam kết tuân thủ mọi quy định và tạo điều 
kiện thuận lợi để quá trình đánh giá ngoài được 
diễn ra theo kế hoạch, 
đáp ứng mọi yêu cầu 
của công tác khảo sát.

Tại buổi khai mạc, 
Đoàn đánh giá ngoài 
đã công bố Quyết định 
thành lập đoàn khảo 
sát, đồng thời, giới thiệu 
tổng quan quy trình kiểm 
định chất lượng giáo 
dục trường đại học của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
thống nhất kế hoạch và 
chương trình khảo sát 
của đoàn đánh giá ngoài 
tại Trường ĐHCT. Theo 
đó, thời gian khảo sát 
của Đoàn chuyên gia 

đánh giá ngoài tại Trường ĐHCT diễn ra 
từ ngày 06/12/2017 đến ngày 10/12/2017.

Sau 05 ngày làm việc, chương trình 
khảo sát chính thức của đoàn Đánh giá 
ngoài phục vụ công tác kiểm định chất 
lượng giáo dục Trường ĐHCT giai đoạn 
2012-2016 đã hoàn thành và được tổ 
chức bế mạc vào ngày 10/12/2017. 

Tại buổi bế mạc, đại diện đoàn Đánh 
giá ngoài, TS. Trương Chí Hiền đã báo 
cáo kết quả sơ bộ của đợt khảo sát chính 
thức. Kết quả khảo sát chính thức cũng 
như Báo cáo đánh giá ngoài được thực 
hiện bởi đoàn khảo sát sẽ dự kiến hoàn 
thành và công bố vào đầu năm 2018.

Chương trình đánh giá chất lượng cấp cơ 
sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định chất 
lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ hội quý 
giá để Trường ĐHCT rà soát, nhìn nhận kết quả 
hoạt động của Nhà trường một cách toàn diện, 
từ đó, đề ra những giải pháp nhằm tiếp tục nâng 
cao chất lượng các hoạt động của Trường, 
khẳng định hơn nữa uy tín và vị thế của Trường 
trong cả nước, trong khu vực và trên thế giới. 

TS. Trương Chí Hiền và PGS.TS. Hà Thanh Toàn ký kết biên bản 
hoàn thành đợt khảo sát chính thức.

Ảnh lưu niệm.
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Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường ĐHCT lần thứ XVII, 
nhiệm kỳ 2017-2022 thành công tốt đẹp

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong hai ngày 15 và 16/12/2017, Công đoàn Trường ĐHCT long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu 
Công đoàn Trường lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Đại hội rất vinh dự đón tiếp Đ/c Nguyễn 
Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn 
Giáo dục Việt Nam (CĐGDVN); đại diện 

Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ; đại 
diện Văn phòng Phía Nam của CĐGDVN; Bộ 
Tư lệnh vùng 5 Hải quân; Ban công đoàn quân 
khu 9; đại diện Công đoàn Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Trường Đại 
học Đồng Tháp. 

Về phía Trường ĐHCT có Đ/c Hà Thanh Toàn, 

Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Đ/c Trần Thị 
Thanh Hiền, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Phó 
Hiệu trưởng; các đồng chí nguyên là Chủ tịch, 
Phó chủ tịch Công đoàn trường qua các thời kỳ, 
các đại biểu lãnh đạo Đoàn thanh niên, Hội Cựu 
chiến binh và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 
Trường, cùng với 150 đại biểu đại diện cho ý 
chí, niềm tin và nguyện vọng của 1.847 đoàn 
viên Công đoàn trong toàn trường về dự. 

Đại hội đã thông qua báo cáo của Ban Chấp 
hành (BCH) Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2012-
2017 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động 
nhiệm kỳ 2017-2022. Đại diện BCH Công đoàn 
Trường nhiệm kỳ 2012-2017 đã báo cáo và giải 
đáp ý kiến đóng góp cho dự thảo Báo cáo của 
Công đoàn Trường, tổng hợp ý kiến đóng góp 
cho dự thảo Báo cáo của CĐGDVN. Tại Đại hội, 
các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp tích 
cực và đề xuất các giải pháp thiết thực để khắc 
phục những khó khăn, hạn chế giúp hoạt động 
của Công đoàn Trường ĐHCT trong nhiệm kỳ 
tới đạt hiệu quả hơn nữa. 

Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn Trường 
nhiệm kỳ mới 2017-2022 gồm 15 đồng chí tiêu 
biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực 

ThS. Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch CĐ Trường ĐHCT nhiệm 
kỳ 2012-2017 đọc Diễn văn khai mạc Đại hội.
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và tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm 
vụ nặng nề mà Đại hội và cán bộ đoàn viên, 
người lao động giao phó; bên cạnh đó bầu 04 
đại biểu dự Đại hội CĐGDVN lần thứ XV.

Tại phiên họp đầu tiên của BCH Công đoàn 
Trường khóa XVII, các thành viên BCH đã bầu 

ra 05 Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn gồm 
các đồng chí: (1) Dương Thị Tuyền, (2) Nguyễn 
Văn Duyệt, (3) Nguyễn Thị Kim Loan, (4) Lê 
Tấn Nghiêm, (5) Dương Thúy Yên; trong đó Đ/c 
Dương Thị Tuyền được bầu làm Chủ tịch, Đ/c 
Nguyễn Thị Kim Loan và Đ/c Nguyễn Văn Duyệt 
làm Phó Chủ tịch. Phiên họp này cũng bầu ra 
05 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra gồm: (1) Lê Tấn 
Nghiêm, (2) Nguyễn Văn Duyệt, (3) Sơn Búp 
Pha, (4) Đoàn Nguyễn Minh Thuận, (5) Đào Thị 
Thanh Tâm; trong đó đ/c Lê Tấn Nghiêm được 
bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, thay mặt Ban 
Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Đ/c  
Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn 
Giáo dục Việt Nam đánh giá cao và biểu dương 
những nỗ lực cũng như những thành tựu đạt 
được của Công đoàn Trường ĐHCT trong thời 
gian qua và mong rằng trong thời gian tới những 
kết quả đó sẽ phát huy và nâng lên tầm cao 
mới, đảm bảo sự thành công của việc thực hiện 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII. 

Đảng ủy-Ban Giám hiệu Trường ĐHCT đã 
ghi nhận sự đóng góp tích cực của Công đoàn 

Trường trong việc hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ 
chính trị của nhà trường, vai trò động viên, chăm 
lo đời sống công chức, viên chức và người lao 
động để tập thể Trường ĐHCT an tâm công tác, 
phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào 
tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ; Công đoàn Trường cũng đã đại diện Nhà 
trường thực hiện tốt các công tác xã hội, hỗ 
trợ cộng đồng gặp khó khăn; qua đó động viên 
Công đoàn Trường phấn đấu khắc phục những 
khó khăn, hạn chế để tiếp tục phát huy những 
thành tích đạt được, phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của CĐGD 
cấp trên, sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng 
ủy, sự phối hợp hành động của các cấp lãnh 
đạo chính quyền trong Trường cùng với sự ủng 
hộ và đồng thuận của công chức, viên chức và 
người lao động, Công đoàn Trường ĐHCT sẽ 
nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Trường 
lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022. Nhân dịp 
này, Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên Công 
đoàn trong toàn Trường đoàn kết một lòng, vượt 
mọi khó khăn, nắm được nhiệm vụ chính trị, sát 

cánh cùng BCH Công đoàn khóa XVII thực hiện 
tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Đại hội đã giao, góp 
phần thúc đẩy bước phát triển mới, để Trường 
ĐHCT xứng đáng với vị thế là đơn vị giáo dục 
trọng điểm của nước nhà.

Ban Chấp hành mới ra mắt Đại hội.

Đại biểu bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa XVII.
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Lễ Trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2017
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Sáng ngày 01/12/2017, Trường ĐHCT long trọng tổ chức Lễ Trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 
2017 tại Hội trường Lớn. Tham dự lễ có ông Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy 
Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Về phía 
Trường ĐHCT có Ban Giám hiệu; đại diện lãnh đạo đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp trong 
Trường cùng các tân tiến sĩ, thạc sĩ và thân nhân đến tham dự.

Công tác đào tạo sau đại học của Trường 
ĐHCT được bắt đầu từ năm 1982 với 
nhiệm vụ đào tạo bậc 

tiến sĩ với 02 chuyên ngành (Vi 
sinh vật học và Nông hóa - Thổ 
nhưỡng). Đến năm 1993, đào 
tạo cao học mới được triển khai, 
khóa đầu tiên Trường được Bộ 
cho phép đào tạo bậc thạc sĩ 
với 04 chuyên ngành Nông học, 
Chăn nuôi, Thú y và Sinh thái 
học. Hiện nay, với sứ mệnh là 
trung tâm đào tạo, nghiên cứu 
khoa học hàng đầu của quốc 
gia, đóng góp hữu hiệu vào sự 
nghiệp đào tạo nhân lực chất 
lượng cao, bồi dưỡng nhân tài 
và phát triển khoa học phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của 

vùng và cả nước, Trường được Bộ cho 
phép đào tạo 45 chuyên ngành thạc sĩ 
trong đó có 01 chuyên ngành liên kết với 
Đại học Nantes, Pháp, 03 chương trình 
đào tạo tiếng Anh và 16 chuyên ngành tiến 
sĩ.

Quy mô đào tạo sau đại học của Trường 
hiện nay là 3.379, trong đó 384 nghiên cứu 
sinh và 2.995 học viên cao học. Tại buổi lễ 
trao bằng lần này, có tất cả 11 nghiên cứu 
sinh được trao bằng tiến sĩ và 529 học viên 
cao học được trao bằng thạc sĩ. Như vậy, 
tính đến thời điểm này, số lượng nghiên 
cứu sinh và học viên cao học của Trường 
đã tốt nghiệp là 107 tiến sĩ và 9.415 thạc 
sĩ. Đây tiếp tục là lực lượng nòng cốt tiên 

phong trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 
vùng ĐBSCL, đóng góp vào sự phát triển chung 
của đất nước.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, phát 
biểu chúc mừng các tân tiến sĩ và thạc sĩ.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn trao bằng tốt nghiệp cho tân tiến sĩ.
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Khai giảng Chương trình cao học quốc tế 
ngành Công nghệ thực phẩm 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 11/12/2017, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng - Trường ĐHCT tổ chức Lễ Khai 
giảng Chương trình cao học quốc tế ngành Công nghệ thực phẩm. Tham dự lễ, có PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT; lãnh đạo Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng cùng 
giảng viên, học viên cao học chương trình thạc sĩ quốc tế ngành Công nghệ thực phẩm.

Trong khuôn khổ Dự án VLIR-NETWORK 
P2 (2013-2018), chương trình đào tạo 
thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực 

phẩm (đào tạo bằng tiếng Anh) do Trường 
ĐHCT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam và Trường Đại học Nha Trang đã được 
khởi động giảng dạy. 

Chương trình đã tuyển sinh được 09 học viên 
đến từ các quốc gia Châu Phi và Châu Á như: 
Ethiopia, Kenya, Nigeria, Tanzania, Indonesia 
và Lào. Các học viên sẽ học tập tại Trường 
ĐHCT trong thời gian 02 năm từ tháng 11/2017 
đến tháng 11/2019. 

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành 
Công nghệ thực phẩm được xây dựng thông 
qua mạng lưới hợp tác giữa các viện, trường 

của Bỉ (Trường Đại 
học Ghent, Trường 
Đại học Leuven) 
và Việt Nam (các 
trường đại học: 
Cần Thơ, Nha 
Trang, Huế và Học 
viện Nông nghiệp 
Việt Nam) trong 
khuôn khổ Dự án 
VLIR Network. 
Chương trình học 
được xây dựng 
dựa trên tiêu chuẩn 
chương trình học 
của ngành Công 
nghệ thực phẩm 
của các trường, 

đặc biệt là chương trình Công nghệ thực phẩm 
phối hợp đào tạo bởi Trường Đại học Ghent và 
Leuven, tuy nhiên, được điều chỉnh phù hợp với 
điều kiện thực tế của quốc gia. 

Được giảng dạy bởi đội ngũ các giáo sư, 
giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong đào tạo 
tiến sĩ, thạc sĩ thuộc lĩnh vực này, tham gia 
chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Công nghệ 
thực phẩm, học viên được cung cấp kiến thức 
nền tảng và chuyên môn về công nghệ thực 
phẩm, đặc biệt chú trọng công nghệ sau thu 
hoạch và bảo quản thực phẩm, bên cạnh đó, 
được trang bị kiến thức và kỹ năng về quản lý, 
kỹ thuật góp phần giải quyết vấn đề liên quan 
đến an toàn thực phẩm thông qua sản xuất thực 
phẩm sạch, an toàn, chất lượng.

Ảnh lưu niệm của lãnh đạo Nhà trường, giảng viên và học viên.
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Hội thảo khoa học Giáo dục thường xuyên 
và Hội nghị Liên kết Đào tạo năm 2017 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 19/12/2017, Trung tâm Liên kết Đào tạo-Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị khoa học Giáo 
dục thường xuyên góp phần phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hiện nay và Hội nghị Liên 
kết Đào tạo năm 2017.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo và 
cán bộ chuyên trách các đơn vị liên kết gồm các 
trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề, trung 
tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề 
trong và ngoài khu vực ĐBSCL. Phía Trường 
ĐHCT có Đảng ủy, Ban Giám hiệu; đại diện lãnh 
đạo và cán bộ chuyên trách các đơn vị trong 
Trường.

Xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện, cơ 
hội học tập suốt đời nhằm trang bị, nâng cao 
kiến thức, trình độ cho nhân dân, đặc biệt là 
người lao động là nhiệm vụ cao cả và vô cùng 
quan trọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, 
nhất là đối với các cơ sở đào tạo trong giai đoạn 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội 
nhập quốc tế. Trung tâm Liên kết Đào tạo (tiền 
thân là Trung tâm Đào tạo từ xa) được thành 
lập vào tháng 5/2009 và đi vào hoạt động tuyển 
sinh từ tháng 4/2010 với chức năng và nhiệm 

vụ là tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo 
nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học 
theo hình thức vừa làm vừa học và hình thức 
đào tạo từ xa, liên thông, bằng đại học thứ hai 
và các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo 
yêu cầu người học, doanh nghiệp, địa phương.

Sau hơn 08 năm hoạt động, Trung tâm Liên 
kết Đào tạo-Trường ĐHCT đã có nhiều thuận lợi 
nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thử thách. 
Với tinh thần mong muốn được chia sẻ, cầu thị, 
luôn gắng nghe, học tập, Trường ĐHCT tổ chức 
Hội thảo khoa học Giáo dục thường xuyên góp 
phần phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh 
hiện nay nhằm ghi nhận những chia sẻ, trao đổi 
kinh nghiệm về giáo dục thường xuyên, cũng 
như được lắng nghe các ý kiến đóng góp, trao 
đổi thẳng thắn của đại biểu đến từ các đơn vị 
liên kết nhằm thảo luận, cùng tháo gỡ các khó 
khăn, vướng mắc, phát huy các thành tích đạt 

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
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được trong quá trình đào tạo, hợp tác.

Tại Hội nghị Liên kết Đào tạo năm 
2017, Trung tâm Liên kết Đào tạo-
Trường ĐHCT đã báo cáo tổng kết hoạt 
động liên kết đào tạo năm học 2016-
2017 và phương hướng hoạt động 
trong thời gian tới.

Đối với hoạt động liên kết đào tạo, 
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.

Trung tâm đang triển khai tốt các loại 
hình bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn như: 
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật dành cho 
giáo viên dạy môn Giáo dục công dân; 
Bồi dưỡng Quản trị văn phòng và công 
tác văn thư, lưu trữ; Bồi dưỡng ngoại ngữ 
theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 
dùng cho Việt Nam; Bồi dưỡng nghiệp vụ 

quản lý giáo dục cho đội ngũ cán bộ quản lý 
giáo dục.  Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi 
để sinh viên tiếp cận nguồn học liệu số, Trung 
tâm tiếp tục triển khai E-learning, song song với 
tiến hành thử nghiệm “giảng dạy trực tuyến”.

Với mong muốn được chia sẻ, cầu thị, luôn 
gắng nghe, học tập để điều chỉnh cho mục tiêu 
phát triển, Trường ĐHCT nói chung, Trung tâm 
Liên kết Đào tạo nói riêng đã tiếp thu các ý kiến 
đóng góp, trao đổi thẳng thắn của các đại biểu 
đến từ các đơn vị liên kết nhằm trao đổi kinh 
nghiệm, cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng 
mắc giúp công tác liên kết đào tạo giữa Trường 
với các đơn vị liên kết ngày càng phát triển bền 
vững, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu học 
tập đa dạng của người học và thắt chặt mối liên 
kết hợp tác giữa Nhà trường với các đơn vị liên 
kết.

Nhân dịp này, đại diện Trung tâm GIáo dục Thường xuyên tỉnh Cà Mau 
trao quà lưu niệm đến Trường ĐHCT và Trung tâm Liên kết Đào tạo.

ThS. Mai Thị Yến Lan, Trường CĐ Sư phạm Sóc Trăng, chia sẻ 
kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng thường xuyên của ngành 
giáo dục tỉnh Sóc Trăng.

Lãnh đạo Trường ĐHCT và các đơn vị liên kết thảo luận và 
trao đổi.
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Nhận học bổng Microsoft YouthSpark
 Phòng Công tác Sinh viên

Nhằm kịp thời hỗ trợ cho các Nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có niềm đam mê trong 
lĩnh vực Công nghệ thông tin, Công ty Microsoft Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Giáo 
dục và Phát triển (CED) cấp học bổng Microsoft YouthSpark cho 80 sinh viên thuộc 09 

trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc. 

Lễ trao học bổng Microsoft YouthSpark năm 2017 đã diễn ra từ ngày 15-17/12/2017 tại Đại học 
Bách Khoa Hà Nội. Đây là năm thứ hai các sinh viên của Trường ĐHCT được xét cấp học bổng 
Microsoft YouthSpark với số lượng là 10 suất (năm 2016 là 08 suất), mỗi suất học bổng trị giá 
tương đương 12.000.000 đồng.

Bên cạnh sự hỗ trợ tài chính, chương trình học bổng Microsoft YouthSpark còn hỗ trợ cho các 
nữ sinh về định hướng nghề nghiệp, cải thiện ngoại ngữ, tin học và kỹ năng mềm cùng các chuyên 
gia là CEO, chuyên gia công nghệ từ Microsoft và các công ty, tập đoàn công nghệ hàng đầu ở 
Việt Nam giúp các em sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động trong ngành Khoa học máy tính 
và Công nghệ thông tin.

Đoàn cán bộ và sinh viên tham dự lễ trao học bổng Microsoft YouthSpark năm 2017.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hội nghị Hóa học hữu cơ toàn quốc lần thứ 8 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hội nghị hóa học hữu cơ toàn quốc lần thứ 
8 (8th Vietnam Conference on Organic 
Chemistry - VCOC08) diễn ra từ ngày 

01 - 03/12/2017, tại Trường ĐHCT do Hội Hóa 
học Hữu cơ Việt Nam và Trường ĐHCT đồng 

tổ chức. Hội nghị có sự tham dự của GS.TS. 
Chang Hee Lee, Chủ tịch Hội Hóa học Hàn 
Quốc; GS.TS. Hak Won Kim, Phó Chủ tịch Hội 
Hóa học Hàn Quốc; PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT; GS.TS. Nguyễn 
Việt Bắc, Phó Chủ tịch Hội Hóa học Việt Nam, 
cùng hơn 200 nhà khoa học đến từ các trường 
đại học, viện nghiên cứu trong cả nước.

Hội nghị Hóa Hữa cơ VCOC-08 
là Hội nghị hàng đầu trong nước 

thuộc lĩnh vực Hóa Hữu cơ. Hội nghị VCOC08 
với chủ đề “Hóa học hữu cơ cho sự phát triển 
bền vững” nhằm tạo diễn đàn để các nhà nghiên 
cứu, học viên, sinh viên từ các trường đại học, 
các viện nghiên cứu cũng như khu vực công 

nghiệp chia sẻ kinh nghiệm và kết quả nghiên 
cứu về lĩnh vực Hóa Hữu cơ. Ngoài ra, hội 
nghị cũng nhằm hướng đến mục tiêu tăng 
cường mối quan hệ giữa các nhà khoa học, 
đồng thời thúc đẩy các hợp tác nghiên cứu 
về phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ nói 
riêng và cả nước nói chung trong bối cảnh 
toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Ban tổ chức Hội nghị đã nhận được 148 bài 
báo khoa học của các nhà khoa học trên cả 
nước. Hội đồng chuyên môn đã thẩm định và 
chọn được 120 bài chất lượng để đăng toàn 
văn trong Tạp chí Hóa học số đặc biệt của 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam. Tại Hội nghị, có 40 báo cáo được trình 
bày bao gồm 10 bài tham luận và 30 bài báo cáo 
poster. Nội dung của các báo cáo bao trùm các 
lĩnh vực: Hóa dược và hóa học các hợp chất tự 
nhiên; Hóa học phục vụ nông nghiệp, thủy sản, 
môi trường; Hóa học các hợp chất hữu cơ và 
hóa dầu; Hóa học vật liệu mới, năng lượng tái 
tạo; Hóa học lượng tử; Hóa tính toán.

GS.TS. Chang Hee Lee, Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc, báo 
cáo tham luận tại Hội nghị.

Đại biểu tham quan trưng bày các sản phẩm khoa học.
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Hội thảo Đánh giá kết quả khảo sát người học và 
Xu thế phát triển giáo dục đại học (Dự án ComO-QM) 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Dự án ComO-QM (Quality Management 
in Complex Organizations-Quản lý chất 
lượng tại các trường đại học phức 

hợp) được tài trợ bởi Cơ quan Trao đổi Hàn lâm 
Đức (DAAD) với sự tham gia của 02 trường đại 
học Việt Nam (ĐHCT và Đại học Kinh tế thành 
phố Hồ Chí Minh) và 02 trường đại học của Đức 
(Đại học Potsdam và Đại học Johannes Guten-
berg). 

Được triển khai từ năm 2015 và dự kiến hoàn 
thành vào năm 2018, Dự án ComO-QM với mục 
tiêu nhằm phát triển cơ cấu quản lý chất lượng, 
phát triển các hệ thống quản lý cụ thể gắn liền 
với hệ thống quản lý chất lượng của các trường 
đại học trong dự án, thiết kế và kiểm chứng tính 
hiệu quả của các công cụ quản lý và công cụ 
đảm bảo chất lượng trong các điều kiện khác 
nhau của các trường.

Là hoạt động trong khuôn khổ của Dự án, 
ngày 04/12/2017, phối hợp với các trường đại 
học đối tác trong dự án, Trường ĐHCT tổ chức 
Hội thảo Đánh giá kết quả khảo sát người học 

nhằm xem xét, thảo luận kết quả khảo sát sơ 
bộ về động cơ học tập của người học. Đây là 
hoạt động khảo sát nhằm tìm hiểu quan điểm 
trong giảng dạy và học tập; xây dựng công cụ 
và thống kê cho hoạt động đảm bảo chất lượng, 
thu thập dữ liệu cho công tác so sánh, thảo luận 
và trao đổi cán bộ trong khuôn khổ dự án, phân 
tích những điểm tương đồng và khác nhau giữa 
hai quốc gia,...

Cũng nằm trong khuôn khổ Dự án, ngày 
05/12/2017, Trường ĐHCT tổ chức Hội thảo 
Xu thế phát triển giáo dục đại học. Bên cạnh 
sự tham dự của đại biểu đến từ các trường đại 
học Đức, Hội thảo còn có sự tham dự của đại 
diện các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại 
học, cao đẳng trong khu vực ĐBSCL. Về phía 
Trường ĐHCT có đại diện Ban Giám hiệu, lãnh 
đạo các đơn vị và giảng viên, sinh viên cùng 
tham dự.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe 03 báo cáo 
về Phát triển trường đại học theo định hướng 
nghiên cứu, Quốc tế hóa giáo dục đại học và tác 

động đối với xếp hạng 
đại học, Trường ĐHCT 
và định hướng trở thành 
trung tâm đào tạo và 
nghiên cứu xuất sắc.

Hội thảo là cơ hội 
để các trường trao đổi, 
chia sẻ kinh nghiệm xây 
dựng trường đại học 
theo định hướng nghiên 
cứu và phát triển công 
tác đảm bảo chất lượng 
các trường đại học trong 
bối cảnh quốc tế hóa 
giáo dục đại học.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo.
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Hội thảo 
Xây dựng năng lực thích ứng Biến đổi môi trường ở ĐBSCL

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 28/12/2017, Khoa Sư phạm, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên - Trường ĐHCT phối 
hợp cùng Diễn đàn Môi trường Mekong (MEF), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), 
Viện Quản lý Đông Tây (EWMI) tổ chức Hội thảo Xây dựng năng lực thích ứng Biến đổi môi trường 
ở ĐBSCL.

Hội thảo có sự tham dự của hơn 50 đại 
biểu đại diện các ban, ngành, hội liên hiệp 
phụ nữ, hội khoa học và kỹ thuật, hợp tác 

xã từ các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, các chuyên 
gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên từ các 
viện nghiên cứu, trường cao đẳng, đại học trong 
vùng.

Biến đổi môi trường đang hiện hữu và đe dọa 
đời sống, sinh kế của 18 triệu dân vùng ĐBSCL 
mà các nguyên nhân chủ yếu là do ô nhiễm từ 
phát triển công nghiệp, ô nhiễm từ chất thải nông 
nghiệp và sinh hoạt, biến đổi khí hậu, đập thủy 
điện,... Thực trạng đáng lo ngại trước tình hình 
biến đổi môi trường ở ĐBSCL làm cho cộng 
đồng, cơ quan chức năng nhận thấy rằng đã 
đến lúc cần nhìn nhận lại những phương pháp 
ứng phó mang tính bền vững, lâu dài thông qua 
những việc làm cụ thể, thiết thực. Vì vậy, Hội 
thảo Xây dựng năng lực thích ứng Biến đổi môi 
trường ở ĐBSCL với mục đích tăng cường nhận 
thức và xây dựng năng lực ứng phó với biến đổi 
môi trường cho cộng đồng, nhận diện và đánh 

giá các mô hình thích ứng với khí hậu khả thi và 
hiệu quả, hỗ trợ và nâng cao năng lực cho các 
chuyên gia trẻ có đam mê nghiên cứu về bảo tồn 
thiên nhiên và thích ứng biến đổi khí hậu.

Tại Hội thảo, bên cạnh những chia sẻ về kinh 
nghiệm mô hình sinh kế thành công, đại biểu 
đã nghe các báo cáo tham luận về biến đổi môi 
trường ở ĐBSCL - Nguyên nhân, thực trạng và 
tác động; Tác động của hoạt động phát triển 
và đầu tư lên ĐBSCL, đặc biệt, đại biểu được 
tập huấn về nhận thức và ứng phó biến đổi môi 
trường ở ĐBSCL, cụ thể: nhận thức về những 
tác động của biến đổi khí hậu và các hoạt động 
kinh tế đến đời sống, mùa màng và môi trường 
sinh thái ở địa phương; nhận diện những nguy 
cơ hiện tại và trong tương lai từ các dự án kinh 
tế, sản xuất ở địa phương; đề xuất mô hình kinh 
tế chung và tạo dựng mạng lưới kết nối,...

Những bài tham luận, những ý kiến đóng 
góp, chia sẻ, thảo luận tại Hội thảo là sự đúc kết 
của quá trình nghiên cứu kinh nghiệm thực tiễn 
cùng những tâm huyết của các nhà nghiên cứu, 
người nông dân, các ban, ngành có liên quan 
nhằm truyền tải những kiến thức, kinh nghiệm 
liên quan đến lĩnh vực xây dựng năng lực thích 
ứng biến đổi môi trường cho cộng đồng vùng 
ĐBSCL. Hội thảo đã thêm tiếng nói, hành động 
thiết thực trong việc nâng cao ý thức cho cộng 
đồng cũng như đưa vấn đề này đến những tổ 
chức, cơ quan, ban, ngành có trách nhiệm để 
tăng cường hơn nữa các biện pháp giúp đỡ cho 
người dân vùng ĐBSCL ứng phó với những biến 
đổi môi trường, đảm bảo vấn đề an toàn cuộc 
sống, phát triển kinh tế hiệu quả và bền vững.

Toàn cảnh Hội thảo Xây dựng năng lực thích ứng Biến đổi môi 
trường ở ĐBSCL.
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Khám phá tri thức Công nghệ thông tin năm 2017 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong hai ngày 07-08/12/2017, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT), Trường 
ĐHCT tổ chức sự kiện Khám phá tri thức Công nghệ thông tin năm 2017. Tham dự chương trình 
có đại diện các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT); đại diện lãnh đạo 
Trường ĐHCT, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; giảng viên, sinh viên của Trường và các 
trường đại học, cao đẳng trong khu vực ĐBSCL cùng tham gia. 

Khoa CNTT&TT, Trường ĐHCT là đơn 
vị đào tạo và nghiên cứu khoa học về 
CNTT&TT có vai trò nòng cốt trong đào 

tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho 
vùng ĐBSCL và khu vực phía 
Nam. Khoa cam kết luôn nỗ 
lực để cung cấp nguồn nhân 
lực có chất lượng, ngày càng 
đông đảo và mong muốn kí 
kết các thỏa ước hợp tác 
với các doanh nghiệp với nội 
dung cụ thể về sinh viên thực 
tập tại doanh nghiệp, tuyển 
dụng và đánh giá chất lượng 
sinh viên ra trường. 

Với kinh nghiệm hợp tác, 
cũng như mối quan hệ đã xây 
dựng được trong thời gian 
qua, Khoa CNTT&TT mong 
muốn quý công ty, doanh 

nghiệp tiếp tục ủng hộ, đồng hành cùng Khoa 
nói riêng và Nhà trường nói chung một cách 
bền vững trong xây dựng chất lượng đào tạo. 
Đặc biệt, trước xu thế phát triển của cuộc cách 

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

Đại diện doanh nghiệp tài trợ trao học bổng cho sinh viên.
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mạng công nghiệp 4.0, Khoa CNTT&TT, Trường 
ĐHCT sẽ nỗ lực cùng các đối tác doanh nghiệp 
để cải tiến chương trình đào tạo, xây dựng các 
chương trình chất lượng cao nhằm đáp ứng tốt 
sự mong đợi của thị trường lao động. 

Sự kiện “Khám phá tri thức CNTT” nhằm trao 
đổi, cập nhật thông tin, kiến thức về lĩnh vực 
CNTT&TT cho sinh viên, giảng viên nhằm nâng 

cao chất lượng dạy và học cũng 
như khả năng thực hành của 
sinh viên để đáp ứng nhu cầu 
về nguồn nhân lực CNTT&TT 
của các doanh nghiệp. Ngoài ra, 
sự kiện cũng tạo cầu nối giữa 
doanh nghiệp CNTT với trường 
đại học, giữa nhà tuyển dụng với 
sinh viên đang học trong lĩnh vực 
CNTT.

Tiếp nối sự thành công của các 
năm qua trong việc tăng cường 
hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên cũng 
như rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp 
và Nhà trường, sự kiện Khám phá tri thức Công 
nghệ thông tin năm 2017 được diễn ra với sự 
hợp tác giữa Trường ĐHCT và 06 đơn vị tiên 
tiến trong lĩnh vực CNTT gồm: FPT Software 
HCM, RENESAS, TMA, DEK Technologies, 
TECHBASE, FUJINET.

Tại lễ khai mạc, Công ty TMA Solutions đã 

trao 10 suất học bổng (2 triệu đồng/suất) và 
Công ty Fujinet trao 05 suất học bổng (3 triệu 
đồng/suất) cho các em sinh viên vượt khó, 
vươn lên trong học tập. Tiếp nối chương trình 
là buổi tọa đàm giữa các doanh nghiệp và sinh 
viên với chủ đề “Cơ hội và thách thức của sinh 
viên IT trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. 
Đại diện lãnh đạo Khoa CNTT&TT, các diễn giả 
cùng với sinh viên đã có những trao đổi, chia 

sẻ liên quan đến các vấn đề như: 
có hay không cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0, các công nghệ chủ chốt 
của cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0, thách thức của cuộc cách mạng 
công nghiệp đến việc làm và đào tạo, 
các kỹ năng cần thiết để đáp ứng thị 
trường việc làm hiện nay,...

Các chuyên đề giới thiệu về công 
nghệ mới trong lĩnh vực CNTT của 

các doanh nghiệp cũng được tổ chức với các 
nội dung về: Nâng cao băng thông truy cập bộ 
nhớ dùng bộ nén và giải nén, Áp dụng hệ thống 
kiểm thử tự động Fuego vào quá trình phát triển 
phần mềm cho hệ thống nhúng, Vai trò và sự 
phát triển các ứng dụng AI trong cách mạng 
công nghiệp 4.0, Ứng dụng IoT và Xu hướng, 
Ứng Dụng ChatBot và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, 
WEB Thực Tế Ảo - Nền tảng phát triển du lịch 
ảo, Giới thiệu AWS và AWS Lambda,...

Giao lưu, trao đổi giữa các diễn giả và sinh viên.
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Bội thu thành tích tại Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên 
Việt Nam lần thứ 26 và Kỳ thi Lập trình viên sinh viên 

quốc tế 2017 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam 
(OLP) là sáng kiến của Hội Tin học 
Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam 

và Bộ giáo dục và Đào tạo nhằm động viên 
phong trào học tập tin học và khuyến khích 
các tài năng tin học trẻ. Bắt đầu từ năm 
1992, Kỳ thi đã được tổ chức định kỳ hàng 
năm với sự tham gia của đông đảo sinh 
viên các trường đại học và cao đẳng trong 
cả nước. 

Từ năm 2006, Việt Nam chính thức được 
chấp thuận tổ chức Kỳ thi lập trình sinh 
viên quốc tế ACM/ICPC (ACM International 
Collegiate Programming Contest) khu vực Châu 
Á. Từ năm 2007, Olympic Tin học sinh viên Việt 
Nam đã kết nối tổ chức cùng thời điểm với Kỳ 
thi ACM/ICPC thành một Hội thi tin học cho sinh 
viên Việt Nam và khu vực Châu Á. Quy mô và 
phạm vi của Kỳ thi mở rộng theo quy định chung 
của Chính phủ và bảo trợ của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS 

Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
đăng cai.

Kỳ thi OLP’17 và Kỳ thi ACM/ACPC 2017 được 
tổ chức tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố 
Hồ Chí Minh từ ngày 05 đến 08/12/2017. Trong 
Kỳ thi năm nay, Trường ĐHCT đã thành lập 
đội tuyển sinh viên tham dự gồm 15 thành 
viên tham gia 04 khối thi: Khối Siêu cúp, Khối cá 
nhân Chuyên Tin, Khối cá nhân không Chuyên 
Tin, Khối Phần mềm nguồn mở và Khối tập thể 

ACM/ICPC. Kết quả, đội tuyển Trường ĐHCT 
xuất sắc đạt được 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 
giải Khuyến khích (Khối Chuyên tin); 01 giải 
Nhì, 01 giải Ba (Khối không Chuyên tin); 01 giải 
Nhì (Khối Phần mềm nguồn mở); và 01 giải Ba 
(Khối tập thể ACM/ICPC).

Đối với sinh viên Trường ĐHCT, Kỳ thi Olympic 
Tin học Sinh viên Việt Nam là một sân chơi rất 
bổ ích và đầy ý nghĩa. Thành tích tham gia cuộc 
thi năm nay sẽ là động lực cho các em phấn đấu 
hơn trong học tập, nghiên cứu và nâng cao trình 
độ chuyên môn, cũng như trau dồi kiến thức, 
tích lũy thêm kinh nghiệm để chuẩn bị cho sự 
phát triển nghề nghiệp trong tương lai. 

Đội tuyển Olympic Tin học sinh viên năm 2017 của Trường 
Đại học Cần Thơ.

Đội Phần mềm nguồn mở (thứ hai từ phải sang) nhận giải Nhì.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Sinh viên Trường giành 07 giải thưởng 
“Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” năm 2017 

Phòng Quản lý Khoa học 

Ngày 16/12/2017, tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo (GD&ĐT) đã tổ chức Lễ Tổng kết và Trao giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” 
năm 2017, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Năm 2017, có 336 đề tài nghiên cứu khoa học xuất 
sắc nhất (do 946 sinh viên thực hiện) tham gia xét 
giải. Các đề tài được lựa chọn từ hàng nghìn đề tài 

nghiên cứu khoa học của sinh viên đến từ 77 trường đại 
học, học viện trong cả nước. Nội dung đề tài xoay quanh 
6 lĩnh vực, cụ thể gồm Khoa học Tự nhiên, Khoa học Kỹ 
thuật và Công nghệ, Khoa học Y Dược, Khoa học Nông 
nghiệp, Khoa học Xã hội và Khoa học Nhân văn. Hội đồng 
Khoa học chuyên môn đã xét chọn theo các tiêu chí của 
giải thưởng qua vòng sơ khảo và vòng chung khảo, kết 
quả có 09 giải Nhất, 46 giải Nhì, 88 giải Ba và 106 giải 
Khuyến khích.

Trường ĐHCT đã gửi 09 công trình xét tặng 
giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học từ kết 
quả giải thưởng Nghiên cứu Khoa học Trẻ Trường 
ĐHCT năm 2017. Sau vòng sơ khảo có 07 đề tài 
đạt giải, trong đó có 04 đề tài (03 đề tài thuộc 
lĩnh vực Khoa học Xã hội và 01 đề tài thuộc lĩnh 
vực Khoa học kỹ thuật và Công nghệ) tham gia 
báo cáo tại Hội đồng Chung khảo xét tặng giải 
thưởng được tổ chức ngày 26/11/2017 tại Trường 
Ngoại thương (Hà Nội). Trong đêm trao giải, sinh 
viên Trường ĐHCT đã vinh dự nhận được 07 giải 
thưởng, trong đó có 04 giải Nhì, 02 giải Ba và 
01giải Khuyến khích.

Với thành tích đạt được, Phòng Quản lý Khoa học, Trường ĐHCT là đơn vị đạt thành tích xuất 
sắc trong tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2017, được tặng bằng khen 
của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Đây sẽ là động lực mạnh mẽ thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học 
trong sinh viên Trường ĐHCT.

Ảnh lưu niệm tại gian trưng bày các công trình nghiên cứu khoa học 
của sinh viên.

Nhóm sinh viên Nguyễn Hữu Gia Bảo nhận giải Nhì.
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

Lễ Kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao 
Việt Nam-Hàn Quốc và 

Lễ hội Hỗ trợ gia đình Việt-Hàn 2017 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập 
quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc 
(22/12/1992-22/12/2017), Liên hiệp các 

tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt-Hàn thành 
phố Cần Thơ phối hợp với Tổng Lãnh sự Hàn 
Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh và Trường 
ĐHCT tổ chức Lễ Kỷ niệm 25 năm thiết lập quan 
hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc tại Trường 
ĐHCT vào tối ngày 09/12/2017.

Tham dự lễ có đoàn đại biểu Tổng Lãnh sự 
quán Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh cùng 
đại diện các công ty, doanh nghiệp, chuyên gia 
đang làm việc tại Việt Nam; lãnh đạo thành phố 
Cần Thơ, các trường đại học, cao đẳng và đông 
đảo người dân, sinh viên trên địa bàn thành phố.

Lễ Kỷ niệm có ý nghĩa quan trọng nhằm thắt 
chặt tình đoàn kết, hữu nghị và sự hiểu biết lẫn 
nhau giữa nhân dân thành phố Cần Thơ với 
nhân dân Hàn Quốc, đồng thời ghi nhận những 
hỗ trợ và đóng góp của Chính phủ, nhân dân, 
các đối tác Hàn Quốc cho sự phát triển của 
Trường ĐHCT, thành phố Cần Thơ nói riêng và 
vùng ĐBSCL nói chung. Bên cạnh đó, Lễ hội Hỗ 
trợ gia đình Việt-Hàn-Trái tim yêu thương nhằm 
hỗ trợ gia đình Việt-Hàn, góp phần thúc đẩy sự 
quan tâm hơn nữa của Việt Nam và Hàn Quốc 
đến những em bé trong gia đình Hàn-Việt để 
các em sẽ trưởng thành và tiếp tục là cầu nối 
cho sự phát triển của hai nước. 

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Lê Việt Dũng, 
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT chia sẻ là trường 
đại học lớn nhất ở vùng ĐBSCL, Trường ĐHCT 

Ông Park Noh Wan, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại thành 
phố hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng.
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

đã và đang hợp tác với các trường đại học, các 
cơ quan giáo dục Hàn Quốc trong nhiều lĩnh 
vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai 
các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi cán 
bộ, sinh viên giữa các trường, hỗ trợ học bổng, 
chia sẻ nguồn thông tin khoa học, tổ chức hội 
thảo, hội nghị chuyên đề,... Xác định việc phát 
triển quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa 
hai nước nói chung và đặc biệt ở khu vực Tây 
Nam Bộ là hết sức cần thiết, từ cuối năm 2014, 

Trường ĐHCT chủ động 
tiếp xúc làm việc với 
Lãnh sự quán Hàn Quốc 
tại thành phố Hồ Chí 
Minh, đề xuất các khả 
năng hợp tác. Những 
thiện ý này đã được hiện 
thực hóa thông qua Lễ 
khánh thành Trung tâm 
Hàn Quốc học và Viện 
Vua Sejong vào năm 
2015.

Với sự hỗ trợ nhiệt 
tình của Tổng Lãnh sự 
Hàn Quốc, các hoạt 
động giao lưu giữa Nhà 

trường và các đối tác Hàn 
Quốc đã gia tăng đáng kể. Trung bình hàng 
năm có 10 chuyến gặp gỡ và làm việc với lãnh 
đạo Nhà trường, điều này thể hiện rõ mối quan 
tâm đặc biệt không chỉ của các viện, trường mà 
còn các công ty, doanh nghiệp Hàn Quốc với 
Trường ĐHCT. Đặc biệt, lớp tiếng Hàn tổ chức 
bởi Viện Vua Sejong không chỉ giảng dạy ngôn 
ngữ mà còn giới thiệu nét văn hóa Hàn Quốc 
với các học viên. Các hoạt động này đang tích 
cực thắt chặt mối quan hệ giữa hai đất nước.

Những cánh diều bay cao mang theo ước mơ của các em nhỏ.

Trao quỹ hỗ trợ gia đình Việt - Hàn.
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DỰ ÁN ODA

Thảo luận hợp tác với đoàn đại diện các Công ty Nhật Bản 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng 

Ngày 05/12/2017, Trường ĐHCT đã đón tiếp và làm việc với đoàn đại diện các công ty Nhật Bản 
nhằm trao đổi các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Dự án ODA. Tiếp đoàn có PGS.TS Trần 
Trung Tính, Phó Hiệu trưởng; Ban Quản lý, Ban Điều phối Dự án ODA; đại diện lãnh đạo, giảng 
viên và cán bộ các đơn vị trực thuộc.

Với mong muốn trao đổi, thảo luận các cơ 
hội hợp tác trong khuôn khổ Dự án Nâng 
cấp Trường ĐHCT, đoàn đại diện của 

Tập đoàn Takeshofood và Ingredients, Công ty 
Takai food và Công ty Hydro Powtech, Nhật Bản 
đã làm việc với Ban Quản lý Dự án ODA và Ban 
Điều phối các lĩnh vực Nông nghiệp và Thủy sản 
về các đề án: hợp tác nghiên cứu, hỗ trợ 
đào tạo sinh viên và hợp tác xây dựng food 
valley tại Cần Thơ. 

Theo đó, phía Nhật Bản đề xuất cùng 
hợp tác thực hiện chương trình nghiên cứu 
về công nghệ thủy phân để gia tăng giá trị 
của sản phẩm; khoa học hóa độ ngon của 
sản phẩm dựa trên đánh giá tổng hợp giữa 
cảm nhận giác quan của con người và thiết 
bị phân tích; và nghiên cứu thực phẩm dành 
cho người cao tuổi. Đối với đề án hỗ trợ 
đào tạo sinh viên, các công ty Nhật Bản sẽ 
tiếp nhận sinh viên Trường đến thực tập tại 
Nhật Bản, tuyển dụng sinh viên làm việc tại 

công ty ở Nhật Bản hoặc công 
ty Nhật Bản được thành lập ở 
Việt Nam, và hỗ trợ sinh viên 
trong việc thành lập công ty chế 
biến lương thực, thực phẩm.

Thông qua giới thiệu quy 
trình hình thành và phát triển 
food valley tại tỉnh Niigata, 
Công ty Takai food đề xuất hợp 
tác nghiên cứu xây dựng food 
valley tại Cần Thơ với mong 
muốn thúc đẩy sự phát triển 
của các công ty chế biến lương 

thực, thực phẩm tại địa phương.

Tại buổi làm việc, Trường ĐHCT đã góp ý và 
đưa ra các ký kiến đề xuất ban đầu cho các cơ 
hội hợp tác. Hai bên sẽ tiếp tục trao đổi để gợi 
mở hướng đi và hoàn chỉnh chương trình hợp 
tác nhằm đảm bảo tính khả thi với mục tiêu đóng 
góp cho lợi ích của đôi bên và cho sự phát triển 
của địa phương.  

Đại diện các công ty Nhật Bản giới thiệu thông tin và đề xuất hợp tác 
tại buổi làm việc.

PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu chào 
mừng đoàn công tác.
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

Họp mặt kỷ niệm 73 năm ngày thành lập 
Quân đội nhân dân Việt Nam, 26 năm ngày thành lập 

Hội Cựu chiến binh Trường ĐHCT 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng 

Ngày 18/12/2017, Hội Cựu chiến binh (CCB) Trường ĐHCT tổ chức họp mặt kỷ niệm 73 năm 
ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2017), 28 năm ngày quốc phòng 
toàn dân, 28 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (06/12/1989-06/12/2017) và 26 năm ngày 
thành lập Hội CCB Trường ĐHCT.  

Đến dự buổi họp mặt có đại diện Hội CCB 
thành phố Cần Thơ (TPCT); Phòng 
Quân huấn Quân Khu 9; Công an tỉnh 

Hậu Giang; đảng ủy, UBND xã Hòa An; Trường 
THPT Châu Văn Liêm. Về phía Trường ĐHCT 
có Đảng ủy-Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo 
các đơn vị trực thuộc cùng lãnh đạo và hội viên 
Hội CCB Trường.

Tại buổi họp mặt, các hội viên Hội CCB 
Trường ĐHCT đã cùng ôn lại truyền thống lịch 
sử ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 
ngày quốc phòng toàn dân và ngày thành lập 
Hội CCB Việt Nam. Đây là dịp để các CCB cùng 
nhau điểm lại các mốc son trong lịch sử nước 
nhà, từ đó, phát huy truyền thống yêu nước, 
biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, 
quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
trong thời kỳ mới.

Trong thời gian qua, Hội CCB Trường luôn 
phát huy bản chất và truyền thống tốt đẹp của 
Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, 
đoàn kết, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chỗ 
dựa đáng tin cậy của Nhà trường, quyết tâm 
chấp hành nghiêm chỉnh và thực hiện các mục 
tiêu, nhiệm vụ mà Nhà trường giao cho, thực 
hiện tốt nghị quyết mà các kỳ Đại hội Hội CCB 
Trường đã đề ra.

Nhân buổi họp mặt, 02 hội viên Hội CCB 
Trường ĐHCT vinh dự được Hội CCB TPCT 
khen thưởng cho thành tích hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2012-2017. Ngoài 
ra, Hội CCB Trường ĐHCT và 01 hội viên được 
tặng Bằng khen của Hội CCB TPCT vì đã có 
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 
CCB gương mẫu năm 2017.

Những thành tích nêu trên thể hiện sự phấn 
đấu không ngừng của Hội viên 
Hội CCB Trường trong việc 
phát huy truyền thống tốt đẹp 
của Bộ đội Cụ Hồ trong nhiệm 
vụ mới, tích cực hưởng ứng 
các phong trào giữ gìn an 
ninh quốc phòng, vững vàng 
tư tưởng chính trị, đồng thời, 
không ngừng nỗ lực học tập 
vươn tới mục tiêu phát triển 
toàn diện, bền vững trong thời 
đại mới để góp phần xây dựng 
Nhà trường ngày càng  phát 
triển.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
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Thăm và chúc mừng các đơn vị lực lượng vũ trang 
nhân dân nhân kỷ niệm ngày thành lập 

Quân đội Nhân dân Việt Nam 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập của lực 
lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, hằng 
năm, Trường ĐHCT đều đến thăm, chúc 

mừng và bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các anh 
bộ đội đã nỗ lực hết mình giữ gìn an ninh chính 
trị, an toàn trật tự xã hội để toàn dân an tâm học 
tập, công tác, phát triển kinh tế, ổn định và nâng 
cao đời sống vật chất và tinh thần, góp phần 
phát triển đất nước giàu mạnh.

Năm 2017, nhân dịp Kỷ niệm 73 năm thành 
lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, Trường  
ĐHCT đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, chúc 
mừng và giao lưu với các đơn vị lực lượng vũ 
trang nhân dân nhân đóng quân trên địa bàn 
thành phố Cần Thơ, gồm: Bộ Tư lệnh Quân 
khu 9 và Cục Chính trị Quân khu 9 vào ngày 
20/12/2017. 

Trong chuyến thăm này, lãnh đạo Trường 
ĐHCT đã vui mừng chia sẻ với các đơn vị lực 
lượng vũ trang nhân dân nhân về tình hình và 

những hoạt động nổi bật của Trường 
trong thời gian qua, đồng thời lắng 
nghe các đơn vị chia sẻ về quá trình 
thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, 
giữ gìn an ninh chính trị, an toàn trật 
tự trên địa bàn đóng quân. 

Các đồng chí bày tỏ niềm vui 
mừng, phấn khởi với những tình cảm 
chân thành, sâu sắc của Trường 
ĐHCT, tấm lòng hậu phương luôn 
hướng về nơi tiền tuyến. Bên cạnh 
đó, các đồng chí cũng đánh giá cao 
các hoạt động của Nhà trường luôn 
hướng về các anh bộ đội, chiến sĩ 
nơi biên giới, hải đảo với nhiều hoạt 
động giao lưu thắm đượm nghĩa 

tình quân-dân; sự quan tâm thăm hỏi và hỗ trợ 
chuyển giao công nghệ của Trường góp phần 
nâng cao chất lượng công tác hậu cần; hỗ trợ 
công tác hướng nghiệp cho bộ đội xuất ngũ,... 

Nhân dịp này, lãnh đạo Trường ĐHCT đã gửi 
lời cảm ơn trân trọng, sâu sắc đến Bộ Tư lệnh 
Quân khu 9, Cục Chính trị Quân khu 9 với những 
nghĩa tình nồng thắm, đặc biệt là sự đóng góp, 
hỗ trợ Trường ĐHCT thực hiện công tác giáo 
dục quốc phòng-an ninh cho công chức, viên 
chức và sinh viên Trường. 

Lãnh đạo Trường ĐHCT khẳng định Nhà 
trường tiếp tục thực hiện những hoạt động giao 
lưu, động viên các chiến sĩ nhằm thể hiện sự 
trân trọng, chia sẻ những khó khăn và khích lệ 
tinh thần để các anh luôn hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, đồng thời Nhà trường tiếp tục nghiên cứu, 
chuyển giao công nghệ mới nhằm cải thiện đời 
sống sinh hoạt của đồng bào, đồng chí vùng 
sâu, vùng khó khăn.

Đoàn Công tác Trường ĐHCT đến thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh 
Quân khu 9.
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Lễ Bế mạc Diễn đàn thủ lĩnh sinh viên Đông Nam Á lần thứ 6 và 
Hội nghị mạng lưới công tác sinh viên AUN lần thứ 2 năm 2017 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Với mong muốn tạo nên một mạng lưới 
sinh viên rộng khắp trong khối ASEAN 
để các bạn là thủ lĩnh sinh viên được 

gặp gỡ, trao đổi, và chia sẻ những ý tưởng của 
mình, Diễn đàn thủ lĩnh sinh viên Đông Nam 
Á lần đầu tiên được diễn ra tại Singapore vào 

năm 2012. Vào năm 2015, tại Diễn đàn thủ lĩnh 
sinh viên Đông Nam Á lần thứ 4 ở Trường Đại 
học Chulalongkorn, Thái Lan, Ban Thư ký AUN, 
các thầy cô phụ trách về công tác 
sinh viên đã quyết định tổ chức 
Hội nghị mạng lưới công tác sinh 
viên lần đầu tiên vào năm 2016 
tại Philippines, song song cùng 
với diễn đàn thủ lĩnh sinh viên lần 
thứ 5 năm 2016. Hội nghị Mạng 
lưới Công tác sinh viên AUN mong 
muốn sẽ là nơi để quý lãnh đạo 
về công tác sinh viên sẽ cùng với 
thủ lĩnh sinh viên thực hiện những 
ý tưởng, hành động thiết thực cho 
một ASEAN thịnh vượng.

Năm 2017, Đại học Quốc 
gia Thành phố Hồ Chí Minh 

(ĐHQGTPHCM) và Trường ĐHCT đồng đăng 
cai tổ chức Diễn đàn Thủ lĩnh sinh viên Đông 
Nam Á lần thứ 6 (The 6th ASEAN Student 
Leaders Forum - ASLF) và Hội nghị Mạng lưới 
Công tác sinh viên AUN lần thứ 2 (The 2nd AUN 
Student Affairs Network Meeting - AUN SAN) tại 

ĐHQGTPHCM (ngày 05/12/2017 đến 
07/12/2017) và Trường ĐHCT (ngày 
08/12/2017 đến 09/12/2017) với sự 
tham gia của 92 đại biểu đến từ Ban 
thư ký AUN và 22 trường đại học hàng 
đầu của 09 quốc gia trong khu vực 
Đông Nam Á. 

Diễn đàn thủ lĩnh sinh viên Đông 
Nam Á lần thứ 6 và Hội thảo lần thứ hai 
về Mạng lưới sinh viên AUN năm 2017 
đã trải qua ba ngày làm việc thành 
công với chủ đề “Cam kết và hành 
động hướng tới cộng đồng ASEAN 
thịnh vượng”.

Tại cuộc họp của Hội nghị Mạng lưới Công 
tác sinh viên AUN lần thứ 2, đại diện của Ban 
thư ký AUN và các trường đại học thành viên đã 

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

PGS.TS Hà Thanh Toàn và PGS.TS. Vũ Hải Quân đại diện hai đơn vị 
chủ nhà năm 2017 trao cờ cho đơn vị đăng cai Diễn đàn thủ lĩnh sinh 
viên Đông Nam Á lần thứ 7 và Hội nghị mạng lưới công tác sinh viên lần 
thứ 3 năm 2018 tại Indonesia.
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thảo luận và thống nhất với các chính sách và 
các chương trình hoạt động nhằm thúc đẩy sinh 
viên trong việc di chuyển lao động trong cộng 
đồng ASEAN cũng như lên kế hoạch cho các 
hoạt động và chương trình cho AUN năm 2018.

Tại các cuộc họp Diễn đàn Thủ lĩnh sinh viên 
Đông Nam Á lần thứ 6, các đại biểu từ 22 trường 
đại học thành viên AUN đã chia sẻ và thảo luận 
với các chuyên gia Việt Nam và các nhà lãnh 
đạo sinh viên khác về những cơ hội và thách 
thức của lao động trong cộng đồng ASEAN, 
yêu cầu về kỹ năng và kiến   thức về lao động để 
thích ứng với thị trường khu vực và vai trò của 
Liên minh Sinh viên trong việc hỗ trợ và chuẩn bị 
các kỹ năng cần 
thiết cho sinh 
viên theo xu 
hướng này. Bên 
cạnh đó, các đại 
biểu đã có dịp 
trải nghiệm lịch 
sử, văn hoá và 
đời sống xã hội 
Việt Nam thông 
qua các hoạt 
động văn hoá tại thành phố Hồ Chí Minh và 
thành phố Cần Thơ.

Kết quả của hai cuộc họp sẽ là những khuyến 
nghị cho các trường đại học AUN và AUN thực 
hiện các chính sách và chương trình hoạt động 
cần thiết như cam kết đào tạo nguồn nhân lực 
trí tuệ, có năng lực và khéo léo nhằm xây dựng 
Cộng đồng ASEAN thịnh vượng.

Trường ĐHCT tin tưởng rằng thông qua các 
cuộc họp, thảo luận và trao đổi văn hoá, các đại 
biểu sẽ xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa 
các nhà lãnh đạo và sinh viên của các trường 
đại học AUN, qua đó thúc đẩy sự hợp tác giữa 
các trường đại học thành viên trong việc đào tạo 
và phát triển công dân ASEAN.

Diễn đàn thủ lĩnh sinh viên Đông Nam Á lần 
thứ 6 và Hội nghị mạng lưới công tác sinh viên 
lần thứ 2 năm 2017 tổ chức tại Việt Nam sẽ là 
một kỷ niệm đáng nhớ cho mỗi đại biểu, đánh 
dấu một hoạt động mang tầm vóc quốc tế, và 
hơn hết đó chính là cơ hội được giao lưu, gặp 
gỡ các thủ lĩnh sinh viên của các trường. 

Tại Trường ĐHCT, các đại biểu 
đã tham gia Ngày hội Văn hóa 
ASEAN với nhiều hoạt động mang 
đậm nét văn hóa của các quốc 
gia Đông Nam Á; tham quan, trải 
nghiệm những nét đặc sắc trong 
cuộc sống hàng ngày của người 
dân ĐBSCL; những địa danh văn 
hóa, lịch sử Cần Thơ nói riêng và 
miền Nam Việt Nam nói chung.
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Lễ Bế mạc Hội thao truyền thống Công đoàn 
năm học 2017-2018 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm lập thành tích 
chào mừng ngày Nhà 
giáo Việt Nam 20/11, 

chào mừng Đại hội Công 
đoàn Trường ĐHCT nhiệm 
kỳ 2017-2022, đồng thời phát 
động phong trào rèn luyện thể 
thao trong cán bộ viên chức 
góp phần nâng cao sức khỏe 
đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, nghiên 
cứu khoa học và quản lý điều hành, Công đoàn 
Trường ĐHCT tổ chức Hội thao truyền thống 
Công đoàn Trường lần thứ 37 năm học 2017-
2018. Hội thao được tiến hành với 11 môn thi 
đấu và hơn 900 vận động viên của 36/39 đơn vị 

Công đoàn Bộ phận Khoa, Phòng ban tham gia.

Sau hơn 07 tuần tranh tài sôi nổi từ ngày 
15/10/2017, Hội thao truyền thống Công đoàn 
Trường ĐHCT đã kết thúc thành công và xác 
định được các tập thể và cá nhân giành được 
các giải thưởng cao nhất. Sau khi kết thúc môn 
thi cuối cùng là kéo co đội nam và đội nữ, Lễ Bế 

mạc Hội thao 
đã được diễn ra 
vào sáng ngày 
03/12/2017 tại 
Nhà Thi đấu Thể 
dục thể thao. 

Chất lượng 
chuyên môn 
hàng năm đều 
có sự tiến bộ 
rõ rệt. Kết quả, 
Ban Tổ chức 
Hội thao đã trao 

78 giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các 
vận động viên và tập thể xuất sắc nhất. Đặc 
biệt, giải Nhất toàn đoàn năm nay đã thuộc về 
đội Khoa Kinh tế. Đội Phòng ban tiếp tục giữ vị 
trí Nhì toàn đoàn và Khoa Công nghệ đứng vị 
trí thứ 3.

Hội thao thực sự đã trở thành ngày 
hội thể dục thể thao có sức lôi cuốn 
mạnh mẽ cán bộ, viên chức tham gia, 
là sân chơi bổ ích để các vận động 
viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn 
nhau, thắt chặt tình đoàn kết, giúp 
nhau cùng tiến bộ. Hội thao tuy khép 
lại nhưng đã đọng lại trong lòng các 
vận động viên nhiều niềm vui và khơi 
gợi khát vọng giành chiến thắng cho 
những thành tích tốt hơn ở những 
năm sau.Các đội chụp ảnh lưu niệm một mùa Hội thao đạt nhiều thành tích.
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Hội thảo góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm trực tiếp lắng nghe ý kiến 
đóng góp của các chuyên 
gia, nhà khoa học và đối 

tượng chịu sự tác động trực tiếp của 
Dự thảo luật, ngày 14/12/2017, tại 
Trường ĐHCT, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo tổ chức Hội thảo góp ý Dự thảo 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Giáo dục đại học. Chủ trì 
Hội thảo có PGS.TS. Phạm Mạnh 
Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT; PGS.TS. 
Nguyễn Thị Kim Phụng, Vụ trưởng 
Vụ Giáo dục đại học.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo văn 
phòng các cục, vụ, viện thuộc Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; Ban soạn thảo Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Giáo dục đại học; đại diện 
trường đại học Luật Hà Nội, thành phố Hồ Chí 
Minh; lãnh đạo 14 trường đại học và đại diện 
các doanh nghiệp trên địa bàn vùng ĐBSCL.

Mục đích sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại 
học nhằm xây dựng và ban hành dự án Luật 
khắc phục những hạn chế, bất cập về pháp luật 
đối với giáo dục đại học trong thời gian qua; 
hoàn thiện khung pháp lý về giáo dục đại học, 
giải quyết những vấn đề mới phát sinh của giáo 
dục đại học hiện tại và đáp ứng yêu cầu đổi 
mới giáo dục đại học trong thời gian tới; đảm 
bảo phù hợp với đường lối của Đảng và Nhà 
nước về phát triển giáo dục đại học, phục vụ 
yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, chất lượng 
nguồn nhân lực trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập 
kinh tế quốc tế. Những chính sách cần sửa đổi, 
bổ sung được thảo luận tại Hội thảo như: mở 
rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả tự chủ đại 

học, đổi mới quản trị đại học, đổi mới quản lý 
đào tạo, đổi mới quản lý nhà nước trong điều 
kiện tự chủ đại học.

Thông qua việc lấy ý kiến của chuyên gia, 
nhà quản lý, nhà giáo và những đối tượng chịu 
sự tác động của Luật sẽ giúp người hoạch định 
chính sách đưa ra những quy định phù hợp với 
cuộc sống, đồng thời, việc lấy ý kiến còn giúp 
cho Bộ và Ban soạn thảo có cơ sở khoa học và 
có cách tiếp cận, đánh giá chuyên môn đối với 
Luật, từ đó, xem xét, cân nhắc và có điều chỉnh 
cần thiết đảm bảo cho Dự thảo Luật mang tính 
cụ thể, sát thực tế và đi vào cuộc sống.

Tại Hội thảo, các đại biểu từ các trường đại 
học trong vùng ĐBSCL đã tích cực, thẳng thắn 
đóng góp ý kiến cho Dự thảo luật, những trao 
đổi cởi mở về các vấn đề dự kiến sửa đổi, bổ 
sung trong Dự thảo, đồng thời, những đề xuất 
các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất 
lượng giáo dục cũng được nhiệt tình chia sẻ. 
Ban soạn thảo đã lắng nghe, ghi chép và tiếp 
thu tất cả các ý kiến đóng góp của các đại biểu 
để nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo 
Luật.

Toàn cảnh Hội thảo góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Giáo dục đại học.
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Đội công tác xã hội Viện Nghiên cứu và Phát triển 
Công nghệ Sinh học “Nồng nàn hơi ấm tình thân”

Phạm Hoàng Phúc, sinh viên ngành Văn học, Khóa 40

Công tác xã hội và các hoạt động tình 
nguyện vì lợi ích cộng đồng từ lâu đã 
gắn liền với màu áo của sinh viên Viện 

Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 
nói riêng và sinh viên Trường ĐHCT nói chung. 
Hơn 06 năm kể từ ngày được thành lập, Đội 
Công tác xã hội Viện Nghiên cứu và Phát triển 
Công nghệ Sinh học đã có nhiều chương trình 
cũng như các hoạt động hướng đến giúp đỡ 
những mảnh đời cơ nhỡ, không may mắn trong 
cuộc sống cả về vật chất lẫn tinh 
thần với sự tham gia của gần 
400 tình nguyện viên là đoàn 
viên thanh niên Viện Nghiên 
cứu và Phát triển Công nghệ 
Sinh học.

Mỗi tháng, Đội Công tác xã 
hội đều tổ chức hai hoạt động 
thiện nguyện dựa trên nguyên 
tắc tự nguyện và tình nguyện. 
Thông qua các hoạt động dạy 
chữ, tổ chức các trò chơi, đến 
sinh hoạt các kỹ năng cho trẻ 
em đường phố cũng như trẻ 

đang sinh sống tại các chùa, Đội 
Công tác xã hội đã góp phần giúp trẻ 
có thêm nhiều niềm vui và phát triển 
một cách toàn diện.

Trước thềm năm mới đang cận 
kề, hiểu được cái lạnh của từng cơn 
gió bấc, tất cả các thành viên trong 
Đội Công tác xã hội đã cùng nhau tự 
quyên góp quần áo để trao tặng cho 
người già neo đơn, không nơi nương 
tựa và người vô gia cư. Ngoài ra, Đội 
Công tác xã hội còn tham gia các 
buổi cấp phát thuốc Nam ở các chùa 
trong địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Vào các dịp Trung thu, Quốc tế Thiếu nhi, 
Đội Công tác xã hội đã liên hệ và tổ chức các 
chương trình văn nghệ kết hợp trao tặng quà 
cho các em nhỏ tại các trường tiểu học ở vùng 
sâu, vùng xa. Hiện tại, Đội Công tác xã hội Viện 
Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học 
đang tổ chức vận động quyên góp 1.000 áo sơ 
mi trắng để trao tặng cho các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Hậu Giang trong học 
kì tới. 

Các bạn tình nguyện viên tự làm lồng đèn tặng cho các em học sinh trong 
chương trình “Vui hội trăng rằm” tháng 09/2017.

Các bạn tình nguyện viên xếp quần áo chuẩn bị trao tặng cho người 
già neo đơn, người vô gia cư.
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Chương trình trao đổi viên chức thư viện năm 2017
Trung tâm Học liệu

Tiếp tục thực hiện chương trình trao đổi 
viên chức giữa các thư viện trường đại 
học thuộc AUNILO (Tổ chức thư viện các 

trường đại học thuộc mạng lưới đại học Đông 

Nam Á), Trung tâm Học liệu-Trường ĐHCT đã 
cử viên chức đến trao đổi học tập kinh nghiệm 
và làm việc tại Trung tâm Học liệu Khunying 
Long Athakravisunthorn, trường Đại học Hoàng 
tử Songkhla, Thái Lan từ ngày 25/11 đến ngày 
02/12/2017. 

 Chương trình trao đổi viên chức là cơ hội 
để viên chức thư viện giữa các đơn vị giao lưu, 
trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, 
nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ 
lẫn nhau, cùng cập nhật xu hướng 
phát triển cũng như tiếp xúc trực 
tiếp với môi trường, điều kiện làm 
việc của đơn vị bạn. 

Trong chuyến công tác lần này, 
cán bộ thư viện Trung tâm Học 
liệu được các bạn đồng nghiệp 
Thái Lan chào đón rất thân tình 
và nồng hậu; cùng với lịch trình 
làm việc cụ thể, khoa học và công 
tác chuẩn bị chu đáo, cẩn thận đã 
tạo môi trường làm việc rất vui vẻ, 

thoải mái, tích cực và đặc biệt hiệu quả. Thông 
qua các buổi làm việc, cán bộ đôi bên đã cùng 
nhau thảo luận sôi nổi về nghiệp vụ như công 
tác bổ sung, biên mục, chính sách phát triển vốn 

tài liệu; các dịch vụ thông tin tiện ích, 
công tác truyền thông, quảng bá trong 
và ngoài thư viện; ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động thư viện; các 
tiêu chí, công cụ đánh giá công việc và 
đảm bảo chất lượng theo đúng định 
hướng phát triển của nhà trường.

Ngoài thời gian làm việc, viên chức 
Trường ĐHCT được tham quan dã 
ngoại để hiêu thêm về vùng đất, con 
người và bản sắc văn hóa dân tộc 
của miền Nam, Thái Lan, đặc biệt là 
bảo tàng trường Đại học Hoàng tử 

Songkhla-người đã có công kiến tạo 
những nền móng sơ khai cho việc thành lập 
ngôi trường đại học đầu tiên ở miền Nam nước 
Thái. 

Chuyến đi khép lại với nhiều kỷ niệm đẹp, 
những bài học giá trị, những câu chuyện nghề 
tâm đắc, những lời chúc mừng, dĩ nhiên không 
thể thiếu những hứa hẹn cho mối quan hệ phát 
triển bền vững, lâu dài giữa hai đơn vị. 

Đồng nghiệp Thái Lan tặng quà tạm biệt.

Tham quan bảo tàng trường ĐH Hoàng tử Songkhla.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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Chương trình Dấu chân tình nguyện năm 2017
Phạm Hoàng Phúc, sinh viên ngành Văn học, Khóa 40

Dấu chân Tình nguyện là 
một chương trình gồm 
chuỗi các hoạt động vì 

cộng đồng được Câu lạc bộ 
Tương Lai Xanh ĐHCT trực thuộc 
Hội Sinh viên Trường tổ chức 
thường niên nhằm hướng tới các 
em học sinh ở vùng sâu, vùng xa, 
vùng đặc biệt khó khăn. 

Từ ngày 02 và 03/12/2017, Câu 
lạc bộ Tương Lai Xanh ĐHCT đã 
tổ chức chương trình Dấu chân 
Tình nguyện năm 2017 tại trường 
Tiểu học Kế Sách 2 (thị trấn Kế 
Sách, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) với sự 
tham gia của tất cả các em học sinh trường Tiểu 
học Kế Sách 2 và gần 50 bạn tình nguyện viên 
là sinh viên Trường ĐHCT.

Tham gia chương trình, ngoài việc trang bị 
các kỹ năng như: thuyết trình trước đám đông, 
hướng dẫn sơ cấp cứu tại chỗ… các bạn tình 
nguyện viên phải di chuyển bằng đạp xe hơn 
40 km từ Trường ĐHCT đến trường Tiểu học 
Kế Sách 2.

Bên cạnh việc dàn dựng các tiết mục múa, 

hát phục vụ cho đêm văn nghệ kết hợp trao quà 
cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
vượt khó học tốt; Câu lạc bộ còn tổ chức quét 
dọn, sơn lại hàng rào, phát quang bụi rậm và 
trồng hoa xung quanh khuôn viên trường Tiểu 
học Kế Sách 2.

Ngoài ra, Câu lạc bộ còn tổ chức Ngày hội sắc 
màu tuổi thơ, tại đây các em học sinh được các 
bạn tình nguyện viên hướng dẫn cách rửa tay 
sạch và xử lý vết thương khi bị trầy xước. Bên 
cạnh đó, các em còn được hướng dẫn cách làm 

đồ tái chế từ các chai nhựa, được hướng 
dẫn cách xử lý rác thải trong sinh hoạt và 
bảo vệ môi trường. 

Tại gian hàng Làm bánh các em được tự 
tay nhồi bột, tự tay làm ra từng chiếc bánh 
qua đó giúp các em trân trọng hơn những 
thành quả lao động trong cuộc sống. Ở 
gian hàng Tương lai, các em được giới 
thiệu thêm về những ngành nghề mới, từ 
đó hun đúc cho các em những ước mơ, 
hoài bão trong tương lai, tạo điều kiện để 
các em cố gắng, phấn đấu nhiều hơn trong 
học tập cũng như rèn luyện.

Các bạn tình nguyện di chuyển bằng xe đạp đến trường TH Kế Sách 2.

Ảnh lưu niệm của các bạn tình nguyện và các em học sinh trong 
“Ngày hội sắc màu tuổi thơ”. 
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 ĐÔI CÁNH CỦA NHỮNG ƯỚC MƠ 
Phạm Hoàng Phúc, sinh viên ngành Văn học, Khóa 40

Tháng 12, gió bấc ùa về và mang theo cái 
cảm giác se lạnh của những ngày cuối 
năm, cái cảm giác mà ở khắp các ngã 

đường, góc phố ai ai cũng đều cảm nhận được. 
Nhưng với chúng tôi-những cô, cậu sinh viên 
năm cuối thì tháng 12 là chuỗi những cảm giác 
là lạ, lạ đến khó tả, khi buổi báo cáo Luận văn 
tốt nghiệp của ngành dành cho những bạn có 
chương trình học 3,5 năm kết thúc. Cái cảm 
giác vừa bùi ngùi vừa xao xuyến tạm biệt giảng 
đường, tạm biệt vài người bạn cùng lớp nhưng 
lại vừa vui vừa hạnh phúc vì bạn mình đã được 
ra trường với các kết quả tốt nhất cùng những 
mơ ước trong tương lai.

Được là sinh viên, được học cùng lớp rồi cùng 
nhau tham gia các hoạt động như: công tác xã 
hội, Lao động “Tuần Lễ Xanh”, Xuân Sẻ Chia… 
với biết bao câu chuyện buồn vui qua từng năm 
học, quả là một đều may mắn đối với chúng tôi. 
Nhưng giờ đây tất cả mọi thứ về trường lớp, 
giảng đường, thầy cô, bạn bè sẽ mãi là những kỉ 
niệm đẹp nhất về thời sinh viên. Và những ước 

mơ mà tất cả các bạn đã ấp ủ từ những ngày 
đầu tiên được cấp sách đến trường, sẽ được 
chắp một đôi cánh vô hình nhưng rất vững chắc 
từ khối kiến thức của ngành và những ước mơ 
ấy sẽ vững vàng bay cao và bay xa hơn nữa.

Nhớ lại những ngày đầu nhập học ai cũng 
ngập ngừng không dám gọi tên nhau. Qua từng 
học phần, tiết học mỗi bạn như rèn thêm cho 
mình một độ rắn rỏi nhất định, ngày càng năng 
động hơn, sôi nổi hơn trong học tập cũng như 
trong rèn luyện.

Hành trình nào rồi cũng sẽ khép lại nhưng 
trong chúng tôi luôn có một hành trình đi tìm 
tri thức và chinh phục những ước mơ của đời 
mình để trở thành những công dân tốt, xứng 
đáng là chủ nhân tương lai của đất nước. Dẫu 
biết rằng có bạn hoàn thành chương trình học 
và ra trường 3,5 năm, có bạn thì 4 năm nhưng 
chúng tôi luôn tự hào là sinh viên của Trường 
ĐHCT - nơi chúng tôi được chắp đôi cánh cho 
những ước mơ của đời mình.

Ảnh lưu niệm của lớp Văn học 1 – K40
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