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Thư Chúc Tết 
CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐHCT 

Nhân dịp chào đón năm mới-Tết Mậu Tuất 2018, thay mặt Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường 
ĐHCT, tôi thân ái gửi đến toàn thể công chức, viên chức-người lao động (CCVC-NLĐ), học 
viên, sinh viên đã và đang công tác, học tập tại Trường lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất!

Với những nỗ lực, phấn đấu của các thầy cô giáo, CCVC-NLĐ và sinh viên Trường ĐHCT, năm 2017 
khép lại với nhiều thành tích rất đáng trân trọng và tự hào, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trên hầu hết các 
lĩnh vực hoạt động, nối tiếp tiến trình 52 năm hình thành và phát triển vững mạnh của Trường ĐHCT 
để trở thành trường đại học chất lượng cao, tiếp cận đẳng cấp khu vực và quốc tế. 

Trong năm qua, Trường tiếp tục hoàn thiện hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ, đẩy mạnh thực 
hiện đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dạy 
và học. Trường đã hoàn thành công tác đánh giá ngoài với kết quả khả quan. Năm 2017 cũng là năm 
thành công trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường với việc triển 
khai thực hiện và nghiệm thu nhiều đề tài hợp tác quốc tế, đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường 
và nhiều hợp đồng, dự án chuyển giao công nghệ. Hợp tác trong và ngoài nước được Trường triển 
khai mạnh mẽ, việc hợp tác toàn diện với một số tỉnh, thành vùng ĐBSCL và hợp tác với một số tỉnh 
miền Trung và Tây Nguyên đã từng bước mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, Trường đang tập 
trung mọi nỗ lực để tiếp nhận và triển khai Dự án “Nâng cấp Trường ĐHCT” sử dụng vốn vay ODA của 
Chính phủ Nhật Bản và Dự án Hợp tác Kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật 
Bản. Cơ sở vật chất của Trường được tiếp tục cải thiện; công tác quản lý và phục vụ không ngừng 
nâng cao về chất. Bộ máy tổ chức của Trường được bổ sung, hoàn thiện và hoạt động hiệu quả; thu 
nhập của CCVC-NLĐ tiếp tục được cải thiện; tinh thần đoàn kết, nhất trí cao của CCVC-NLĐ Trường 
vì mục tiêu chung tiếp tục được củng cố và phát huy.

Với những thành tích nêu trên, Trường ĐHCT đã được Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo công 
nhận Tập thể lao động xuất sắc và tặng Cờ thi đua, nhiều tập thể và cá nhân của Trường nhận được 
khen thưởng từ các cơ quan, ban ngành. Những thành tích mà Trường đạt được là nhờ vào sự đóng 
góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không ngừng của các tập thể, cá nhân trong Trường dưới sự lãnh 
đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu. Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt biểu dương, đánh giá cao những đóng 
góp và nỗ lực vượt bậc đó. 

Đạt được những thành tích nêu trên, chúng ta hoàn toàn hãnh diện, tự hào về Trường ĐHCT. Đây 
là động lực để tập thể Nhà trường tiếp tục phấn đấu đưa Trường bước vào năm mới 2018 và những 
năm tiếp theo với định hướng phát triển mạnh mẽ và toàn diện. 

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của mùa xuân mới và niềm tin thắng lợi mới, một lần nữa, tôi 
gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng đến các thế hệ thầy cô, CCVC-NLĐ, các 
cựu sinh viên cùng gia đình; chúc toàn thể học viên và sinh viên của Trường đạt nhiều thành tích xuất 
sắc trong học tập và rèn luyện. Xin gửi lời chúc mừng năm mới với nhiều niềm vui và hạnh phúc đến 
quý thầy cô, CCVC-NLĐ của Trường đang học tập, làm việc ở nước ngoài phải xa gia đình trong dịp 
xuân về và mong các bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về cùng xây dựng Trường ĐHCT ngày 
càng phát triển vững mạnh.

Chào thân ái!
Hà Thanh Toàn
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Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và 
Triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Đảng ủy Trường 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 16/01/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHCT 
tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và Triển khai 

nhiệm vụ năm 2018. Tham dự Hội nghị, có các đại diện 
Ban Tuyên giáo, Ban tổ chức, Ủy ban kiểm tra Thành ủy 
Cần Thơ; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ và 
Ban Giám hiệu Trường ĐHCT; các đồng chí đại diện các tổ 
chức cơ sở đảng; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 

Trường; các đồng chí là thành viên các cơ quan tham mưu, 
giúp việc của Đảng ủy; báo cáo viên Đảng ủy; các đồng chí 

được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và các đồng chí được 
khen thưởng năm 2017.

Hội nghị đã thông qua dự thảo 
báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 
2017 và Nghị quyết nhiệm vụ 

năm 2018 với phương hướng, nhiệm 
vụ, những chỉ tiêu và giải pháp cụ thể, 
thiết thực trên tất cả các lĩnh vực công 
tác như: đào tạo, đảm bảo chất lượng, 
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 
nghệ, hợp tác quốc tế, quản lý dự án, 
xây dựng đảng, lãnh đạo các tổ chức 
đoàn thể,... Trên cơ sở đó, Hội nghị đã 
lắng nghe, tiếp thu và phản hồi những 
ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự 
về những vướng mắc trong quá trình  

thực hiện nghị quyết trong năm qua nhằm 
tạo sự đồng thuận và góp phần thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ năm 2018. 

Bên cạnh đó, nhằm ghi nhận các tập thể 
và cá nhân đạt thành tích tốt trong năm 
2017, Hội nghị đã tiến hành khen thưởng 
các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong 
sạch vững mạnh” tiêu biểu của năm 2017, 
khen thưởng tổ chức đảng hoàn thành 
xuất sắc công tác phát triển đảng viên  năm 
2017, tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 
tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm 
tra của Đảng", "Vì sự nghiệp văn phòng 
cấp ủy".

Đ/c Hà Thanh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, trao Giấy 
khen cho đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liên tục 
(2013-2017).

Đ/c Trần Việt Trường, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban 
tuyên giáo Thành ủy, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các 
đồng chí.



Thực hiện Công văn 838-CV/TU ngày 
09/11/2017 của Thành ủy Cần Thơ "Về 
việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm 
kỳ 2015-2020", từ ngày 10/01/2018 đến ngày 
31/01/2018, các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực 
thuộc Đảng bộ Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị 
sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại 
hội cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị 
có sự tham dự của tất cả đảng viên của chi bộ, 
đảng bộ, đại diện lãnh đạo các tổ chức đoàn 
thể và có sự tham gia chỉ đạo của đại diện Ban 
Thường vụ Đảng ủy Trường.

Hội nghị đã thông qua báo cáo thực 
hiện nhiệm vụ năm 2017 và sơ kết thực 
hiện Nghị quyết hội nghị đảng bộ, chi 
bộ giữa nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo 
tập trung đánh giá những kết quả đạt 
được cũng như những thuận lợi khó 
khăn của đơn vị trong quá trình triển 
khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết; 
tìm ra nguyên nhân và rút ra bài học 
kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Hội nghị 
xác định nhiệm vụ trọng tâm và khâu 
đột phá để tiếp tục thực hiện các mục 
tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết 
đại hội đã đề ra, đồng thời, bổ sung và 
điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu 
đến năm 2020. Cũng tại Hội nghị, các 
đại biểu đã nghe báo cáo kiểm điểm 
sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy toàn 
diện trên các lĩnh vực công tác từ đầu 

nhiệm kỳ đến nay.

Bên cạnh những ý kiến phát biểu chỉ đạo của 
đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Trường, Hội 
nghị nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp tích 
cực cho nội dung bản dự thảo báo cáo cũng 
như đóng góp những giải pháp cho các cho hoạt 
động của đơn vị để không ngừng nâng cao chất 
lượng tổ chức cơ sở Ðảng, phát huy vị thế và 
phát triển thương hiệu của Nhà trường. Những 
góp ý được hội nghị tiếp thu, có giải pháp khắc 
phục và đưa vào quyết nghị của hội nghị.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 
thực hiện Nghị quyết Đại hội 
cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2015-2020 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Đ/c Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy Trường ĐHCT, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Khoa CN.

TIN NỔI BẬT
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TIN NỔI BẬT

Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của 
cán bộ, sinh viên đối với công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời bày 

tỏ lòng tri ân sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ đang 
làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam của  

Tổ quốc, nhân dịp xuân về, Trường ĐHCT tổ 
chức đoàn công tác đến thăm hỏi, giao lưu và 
chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330, Trung 

đoàn 1, Lữ đoàn 416, Bộ đội 
biên phòng An Giang tại 
Đồn Vĩnh Gia và Đồn Vĩnh 
Nguơn trong hai ngày 25 
và 26/01/2018.

Trường ĐHCT nói riêng 
và người dân vùng Tây Nam 
Bộ nói chung luôn ghi nhớ về 
công lao rất lớn của các anh 
chiến sĩ bộ đội biên giới đã 
mang lại cuộc sống yên bình 
và yên tâm công tác cho nhân 
dân. Tại các đơn vị đến thăm, 
đoàn công tác Trường ĐHCT 
đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ 
niềm vui mừng trước những 
thành tích mà cán bộ chiến sĩ 
biên phòng đã đạt được trong 
năm qua, đặc biệt là những 

thành tích trong công tác giữ vững an ninh, bảo 
vệ Tổ quốc, đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp nhất 
tới cán bộ, chiến sĩ và gia đình trong năm mới 
để tiếp tục thực hiện tốt công tác giữ gìn an 

ninh, trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an 
ninh biên giới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 
vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Trường ĐHCT chúc xuân biên giới 
năm 2018

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trường ĐHCT tặng quà chúc mừng cán bộ, chiến sĩ.
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Tại 
buổi gặp gỡ, 
lãnh đạo các đơn 
vị đã gửi lời 
cảm ơn chân 
thành đến sự 
quan tâm sâu 
sắc, lời động 
viên ân cần của 
tập thể cán bộ, 
sinh viên Trường 
ĐHCT dành cho cán 
bộ, chiến sĩ. Sự quan tâm 
hỗ trợ từ phía Trường ĐHCT 
nói riêng và hậu phương nói chung là 
nguồn động viên rất lớn để các đơn vị nơi tiền 
tuyến tiếp tục giữ vững niềm tin chính trị, vững 
chắc tay súng để tiếp tục chiến đấu, bảo vệ bình 
yên cho Tổ quốc.

Trong những năm qua, Trường ĐHCT tự hào 
đóng góp một phần trong công tác giáo dục 
quốc phòng an ninh cho sinh viên, thế hệ tương 
lai của đất nước để các em hiểu được vai trò 
và trách nhiệm của mình trong công cuộc xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc, bên cạnh đó, hằng 
năm Trường còn tổ chức những chuyến thăm 
hỏi các đơn vị đóng quân nhằm tạo cơ hội để 
các em sinh viên tìm hiểu, trải nghiệm thực tế 
cuộc sống, điều kiện ăn, ở và làm việc của các 
anh chiến sĩ, từ đó, ý thức được trách nhiệm 

của mình, ra sức học tập, rèn 
luyện để đóng góp sức mình 
bảo vệ và xây dựng quê 
hương đất nước.

Nhân chuyến công tác, 
đoàn Trường ĐHCT phối hợp 

cùng các anh bộ đội Đồn biên 
phòng Vĩnh Gia và Xã đoàn Vĩnh 

Gia tổ chức chương trình văn nghệ 
vào tối ngày 25/01/2018 như 

một món ăn tinh thần, 
một món quà thân 

thương dành 
tặng cho 

các anh 
chiến sĩ. 
N g o à i 
ra, đoàn 
Trường 
còn phối 

hợp cùng 
T h à n h 

đoàn Cần 
Thơ, Trung 

đoàn 1 và Trường 
Đại học An Giang tổ chức 

chương trình giao lưu văn nghệ với 
chủ đề "Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới" tại Trung 
đoàn 1. Các tiết mục đã làm sống lại những năm 
tháng hào hùng đầy máu và hoa qua những 
ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng, trong 
không khí tràn ngập sự ấm áp của tình quân 
dân chào đón mùa xuân đang đến gần.

Chuyến thăm hỏi và chương trình giao lưu 
đã tạo không khí vui tươi, ấm áp, thể hiện sự 
quan tâm, động viên nhiệt tình của tuổi trẻ hậu 
phương dành cho các chiến sĩ nơi tiền tuyến, 
góp phần tăng cường mối liên hệ, tình đoàn kết 
giữa Nhà trường với các đơn vị trong và ngoài 
trường, và hơn hết đã thắt chặt hơn tình đoàn 
kết quân dân với các đơn vị bộ đội đang làm 
nhiệm vụ nơi biên giới của Tổ quốc. 

TIN NỔI BẬT
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Trường ĐHCT có thêm 33 nhà giáo được công nhận đạt 
tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2017 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 31/01 và 01/02/2018, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) nhiệm 
kỳ 2014-2019 đã họp Kỳ họp lần thứ VII. Tại Kỳ họp, HĐCDGSNN đã xét duyệt, bỏ phiếu 
tín nhiệm ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) năm 2017. 
HĐCDGSNN đã xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS cho 85 nhà giáo và đạt tiêu 
chuẩn chức danh PGS cho 1.141 nhà giáo.

Năm nay, Trường ĐHCT vinh dự có 
thêm 04 nhà giáo được công nhận đạt 
tiêu chuẩn chức danh GS và 29 nhà 

giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức 
danh PGS. Như vậy, Trường ĐHCT hiện có 
143 PGS và 11 GS. Đây là niềm tự hào của 
Trường ĐHCT, cũng là sự ghi nhận những nỗ 
lực đóng góp không ngừng của các nhà giáo 
trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Nhà 
trường.

Nhà trường xin gửi lời chúc mừng đến quý 
Thầy, Cô được công nhận đạt chuẩn chức 
danh GS, PGS năm 2017. Hy vọng rằng các 
GS, PGS sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa, 
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến 
lược của Nhà trường đến năm 2020 và trong 
những năm tiếp theo.

Stt Họ và tên Ngành, chuyên ngành
1 Hà Thanh Toàn Công nghệ thực phẩm
2 Trần Văn Hâu Nông nghiệp
3 Võ Quang Minh Nông nghiệp
4 Trần Ngọc Hải Thủy sản

Stt Họ và tên Ngành, chuyên ngành
1 Ngô Quang Hiếu Cơ khí
2 Phạm Nguyên Khang Công nghệ thông tin
3 Nhan Minh Trí Công nghệ thực phẩm
4 Trần Thanh Trúc Công nghệ thực phẩm
5 Trịnh Quốc Lập Giáo dục học
6 Hồ Quốc Phong Hóa học
7 Huỳnh Liên Hương Hóa học
8 Phạm Vũ Nhật Hóa học
9 Tôn Nữ Liên Hương Hóa học

10 Đào Ngọc Cảnh Khoa học Trái đất
11 Võ Văn Dứt Kinh tế 
12 Lê Minh Tường Nông nghiệp
13 Ngô Thụy Diễm Trang Nông nghiệp
14 Nguyễn Thị Hồng Điệp Nông nghiệp
15 Nguyễn Thị Thu Nga Nông nghiệp
16 Nguyễn Văn Bé Nông nghiệp
17 Phạm Thanh Vũ Nông nghiệp
18 Phạm Văn Toàn Nông nghiệp
19 Trần Văn Dũng Nông nghiệp
20 Ngô Thanh Phong Sinh học
21 Nguyễn Thanh Tùng Sinh học
22 Bùi Minh Tâm Thủy sản
23 Châu Tài Tảo Thủy sản
24 Lê Quốc Việt Thủy sản
25 Nguyễn Thanh Long Thủy sản
26 Phạm Thị Tuyết Ngân Thủy sản
27 Trần Văn Minh Văn học
28 Nguyễn Trí Tuấn Vật lý
29 Vũ Thanh Trà Vật lý

DANH SÁCH CÁC NHÀ GIÁO CỦA  
TRƯỜNG ĐHCT ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2017

Phó Giáo sư

Giáo sư

(Sắp xếp theo Chức danh, Ngành/Chuyên ngành 
và họ tên)

TIN NỔI BẬT
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Nhằm thiết thực lập thành tích kỷ niệm 
68 năm ngày truyền thống học sinh, 
sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam 

(09/01/1950 - 09/01/2018), tăng cường giáo dục, 
khơi dậy niềm tự hào cho hội viên - sinh viên, 
kịp thời ghi nhận thành tích của sinh viên trong 
các lĩnh vực, từ đó tạo thêm động lực cho phong 
trào học tập, rèn luyện, tối ngày 09/01/2018, Hội 
Sinh viên Trường ĐHCT tổ chức chương trình 

kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, 
sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 
- 09/01/2018), tuyên dương Sinh viên 5 tốt các 

cấp, Giải thưởng Sao tháng giêng năm 2017.

Tham dự chương trình có đại diện Ban Thư 
ký Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ, đại diện 
các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành 
phố Cần Thơ. Về phía Trường ĐHCT, có PGS.
TS Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; đại diện lãnh 
đạo Đảng, chính quyền và đoàn thể các đơn vị 
trong trường cùng với sự hiện diện đông đảo 
của sinh viên, những gương sinh viên tiêu biểu 
được tuyên dương tại chương trình.

Buổi lễ là dịp để toàn thể sinh viên cùng nhau 
ôn lại truyền thống hào hùng của lớp lớp những 
thế hệ học sinh, sinh viên đi trước, những con 
người đã bất khuất, dũng cảm, đã không tiếc 
hy sinh thân mình vì nền hòa bình, độc lập của 
nước nhà, đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước và những bước tiến của 
học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam 
với bề dày 68 năm hình thành, phát triển và 
trưởng thành; đồng thời, đánh giá kết quả mà 
Hội Sinh viên Trường ĐHCT đã đạt được trong 
năm 2016-2017 và định hướng hoạt động Hội 
Sinh viên trong thời gian tới.

Tại chương trình, các đại biểu đã nghe 
báo cáo những kết quả tiêu biểu mà sinh viên 

Tuyên dương Sinh viên 5 tốt 
và Sao tháng Giêng  
năm học 2016-2017

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát 
biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

7BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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trường đã đạt trong năm qua. Cụ thể trong 
năm 2017, Hội sinh viên Trường đã kết nạp 
2.030 hội viên mới, hiện có khoảng 13.000 
Hội viên sinh hoạt tại 119 Chi hội trực thuộc 
13 Liên chi hội sinh viên và các câu lạc bô, 
đội, nhóm sinh viên, đặc biệt, có 156 sinh 
viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản 
Việt Nam; có 105 đề tài nghiên cứu khoa 
học do sinh viên làm chủ nhiệm được Nhà 
trường cấp kinh phí 1.450.000.000 đồng; 
hỗ trợ thông tin đến sinh viên các cuộc thi, 
giải thưởng nghiên cứu khoa học trong sinh 
viên như: Hội nghị hướng dẫn sinh viên 
tham gia nghiên cứu khoa học, "Wilmar 
CLV Awards"....

Đối với phong trào văn hóa văn nghệ, thể 
dục thể thao, đơn vị Hội các cấp trong trường 
đã tổ chức được hơn 200 hoạt động văn hóa 
văn nghệ, thể dục thể thao với hơn 50.000 lượt 
sinh viên tham gia, tạo môi trường rèn luyện 
hiệu quả cho sinh viên toàn trường. Các đội 
tuyển văn nghệ, thể thao của trường tham gia 
nhiều hội thi, giải thể thao cấp thành phố, khu 
vực và toàn quốc.

Đối với phong trào tình nguyện vì cuộc sống 
cộng đồng, sinh viên toàn trường đã hiến máu 
tình nguyện được tổng cộng 3.437 đơn vị máu; 
Chiến dịch Mùa hè xanh với hơn 1.000 chiến sĩ 
tình nguyện của các đơn vị trực thuộc Hội sinh 
viên trường, được tổ chức trên địa bàn các tỉnh 
thành ĐBSCL và nhận được đánh giá cao từ 
cộng đồng; tổ chức vận động quyên góp ủng 
hộ đồng bào bị thiên tai, quyên góp vì biển đảo 
quê hương với tổng số tiền 135.450.000 đồng; 
tổ chức Chương trình Tiếp sức mùa thi, Tiếp 
sức đến trường, tổ chức các hoạt động giúp đỡ 
Trung tâm nuôi dạy trẻ, người già neo đơn,…

Đặc biệt, Hội sinh viên trường đã phối hợp tổ 
chức chương trình 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 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 khu vực Đông Nam Á. 

Với những thành tích nổi bật trên, Hội sinh 
viên trường có 3 tập thể và 8 cá nhân được 
nhận Bằng khen của Trung ương Hội sinh viên 
Việt Nam, 7 tập thể và 21 cá nhân nhận giấy 
khen của Hội sinh viên Việt Nam thành phố 
Cần Thơ. Ngoài ra, có hơn 600 tập thể và cá 
nhân được nhận khen thưởng từ lãnh đạo các 
địa phương trong khu vực ĐBSCL do có nhiều 
thành tích trong hoạt động phong trào, công tác 
tình nguyện và thành tích học tập tốt.

Tại lễ tuyên dương Sinh viên 5 tốt năm nay, 
có tổng số 403 sinh viên nhận danh hiệu Sinh 
viên 5 tốt cấp trường, trong số đó, 23 gương 
mặt tiêu biểu đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp 
thành phố, 1 sinh viên đạt danh hiệu cấp Trung 
ương. Bên cạnh danh hiệu Sinh viên 5 tốt tuyên 
dương những cá nhân sinh viên đạt thành tích 
tiêu biểu được xét ở 05 tiêu chí: Học tập tốt, 
Đạo đức tốt, Thể lực tốt, Tình nguyện tốt và 
Hội nhập tốt thì giải thưởng Sao tháng giêng là 
một giải thưởng cao quý dành cho các Cán bộ 
Đoàn, Cán bộ Hội có những thành tích xuất sắc 
trong học tập cũng như trong công tác Đoàn-
Hội. Năm học 2016-2017, Trường ĐHCT có 02 
sinh viên đạt giải thưởng này là Nguyễn Thành 
Giang, lớp Ngôn ngữ Pháp K40 và Nguyễn Hữu 
Gia Bảo, lớp Ngôn ngữ Anh K40.

Trao giải Việt dã kiểm tra sinh viên khỏe cấp trường năm học 
2017-2018.
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Lễ Ký kết và Khai giảng Chương trình học bổng 
đào tạo “Tạo dựng tương lai của bạn” 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 29/12/2017, tại Hội trường 
Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng 
dụng (NN&SHUD), Trường ĐHCT tổ 
chức Lễ Ký kết và Khai giảng Chương 
trình học bổng đào tạo "Tạo dựng tương 
lai của bạn". Tham dự lễ có đại diện 
lãnh đạo Công ty TNHH De Heus Việt 
Nam, Trường ĐHCT, Khoa NN&SHUD, 
cùng các em sinh viên nhận học bổng 
và sinh viên ngành Chăn nuôi và Thú y 
của Trường.

Trường ĐHCT là một trong những 
trường đại học trọng điểm của 
vùng và cả nước, nhiều năm qua 

luôn được xếp trong top đầu các trường đại học 
của Việt Nam. Chất lượng đào tạo là một trong 
những nội dung chính làm nên thương hiệu ĐHCT, 
và chất lượng cũng chính là cam kết của Trường 
ĐHCT với nhà tuyển dụng trong bối cảnh cạnh 
tranh mạnh mẽ giữa các trường về nâng cao chất 
lượng đào tạo nhằm khẳng định thương hiệu. 
Hướng đến mục tiêu phát triển chiến lược của 
Nhà trường trong đẩy mạnh xây dựng các chương 
trình đào tạo chất lượng cao, ngành Chăn nuôi và 
Thú y của Trường ĐHCT phối hợp Công ty TNHH 
De Heus Việt Nam xây dựng chương trình học 
bổng đào tạo "Tạo dựng tương lai của bạn".

Chương trình học bổng đào tạo "Tạo dựng 
tương lai của bạn"  được tổ chức thực hiện với mục 
tiêu đào tạo sinh viên có kỹ năng tay nghề cao và 
có khả năng tiếng Anh chuyên ngành tốt theo yêu 
cầu công việc của nhà tuyển dụng. Chương trình 
giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, sau khi hoàn 
thành khóa học, sinh viên có thể làm việc trực tiếp 
với người nước ngoài. Mỗi khóa học kéo dài 02 
năm, và khóa đầu tiên được khởi động giảng dạy 
từ tháng 1/2018 với 10 sinh viên đang học ngành 
Chăn nuôi và Thú y của Trường ĐHCT tương ứng 
với 10 suất học bổng (5.000.000 đồng/suất cho 

năm đầu và 7.000.000 đồng/suất cho năm tiếp 
theo). Khi tham gia khóa học, sinh viên được trang 
bị dụng cụ học tập, được thực tập rèn nghề tại các 
trang trại thực nghiệm và cơ sở chăn nuôi của De 
Heus Việt Nam, được tham gia các hoạt động của 
De Heus Việt Nam trong điều kiện cho phép. Bên 
cạnh đó, sinh viên có cơ hội được nhận vào làm 
việc tại De Heus Việt Nam sau khi tốt nghiệp.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT bày tỏ niềm vui mừng trước 
khởi đầu mới cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp 
của ngành Chăn nuôi và Thú y của Trường ĐHCT 
với một đối tác có uy tín trên thị trường sản xuất 
thức ăn chăn nuôi. Việc xây dựng chương trình 
đào tạo liên kết giữa Nhà trường và doanh nghiệp 
là chủ trương đúng đắn nhằm đáp ứng đúng nhu 
cầu công việc của nhà tuyển dụng, đồng thời, đây 
cũng  là mục tiêu của Nhà trường với mong muốn 
xây dựng đội ngũ sinh viên có chất lượng, năng 
động đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc 
tế hiện nay. Hiệu trưởng tin rằng sự liên kết hợp 
tác giữa nhà trường và công ty sẽ mang lại lợi ích 
cho cả đôi bên, góp phần đẩy mạnh sự phát triển 
của ngành chăn nuôi và thú y nói chung.

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH De Heus Việt Nam, Trường ĐHCT, Khoa 
NN&SHUD ký kết hợp tác trong chương trình đào tạo học bổng "Tạo dựng 
tương lai của bạn".
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Lễ Trao học bổng Nguyễn Trường Tộ năm học 2017-2018 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm tiếp sức cho các em sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn tiếp tục con đường 
học vấn, ngày 18/01/2018, Trường ĐHCT 

phối hợp cùng Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa 
Việt Nam (VNHELP) tổ chức Lễ Trao học bổng 
Nguyễn Trường Tộ, năm học 2017-2018.

Tham dự buổi lễ, có bà Phạm Thị Phương 
Anh, đại diện Quỹ 

VNHELP tại Việt Nam; 
PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT; và sinh viên được 
nhận học bổng của Trường ĐHCT và 
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Học bổng Nguyễn Trường Tộ là một 
trong những chương trình trợ giúp giáo 
dục của Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa 
Việt Nam dành cho sinh viên các trường 
đại học, cao đẳng trong cả nước và được 
tổ chức trao hằng năm. Tại buổi lễ, 120 
suất học bổng được trao cho các em sinh 
viên, trong đó Trường ĐHCT được hỗ trợ 100 
suất và Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 20 
suất (mỗi suất trị giá 4.400.000 đồng). Học bổng 
Nguyễn Trường Tộ sẽ đồng hành cùng các em 
sinh viên trong suốt thời gian học tập tại trường 

với điều kiện các em duy trì kết quả học tập tốt 
mỗi năm. Đây là năm thứ 4 các em sinh viên 
Trường ĐHCT được nhận học bổng ý nghĩa 
này.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Thị Thanh 
Hiền chia sẻ Trường ĐHCT có khoảng 50.000 
sinh viên, trong đó khoảng 70% là các em sinh 
viên xuất thân từ gia đình nông thôn. Vì vậy, 

hằng năm Nhà trường trích nguồn kinh phí 
khoảng 20 tỷ đồng để trao học bổng cho 
các em sinh viên. Bên cạnh đó, Trường 
ĐHCT cũng nhận được sự quyên góp từ 
các mạnh thường quân mỗi năm khoảng 6 
tỷ đồng cho hoạt động này. PGS.TS. Trần 
Thị Thanh Hiền mong muốn các em sinh 
viên sẽ sử dụng hiệu quả nguồn học bổng 
này để trang trải cho việc học tập và cuộc 
sống, tiếp tục phấn đấu học tốt trở thành 
người có ích cho xã hội trong tương lai.

Trao Chứng nhận học bổng cho các em sinh viên.

Ảnh lưu niệm.
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LỄ KHAI GIẢNG LỚP CAO HỌC KHÓA 26
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA 

TRƯỜNG ĐHCT VỚI HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN
Phòng Công tác Chính trị

Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục và đào 
tạo tiếp tục quán triệt và triển khai Nghị 
quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, tiếp tục 

triển khai thực hiện chương trình hành động 
đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo 
nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp 
ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá, hội nhập quốc tế của đất nước; 
ngày 20/01/2018, Trường ĐHCT phối hợp với 

Học viện An ninh Nhân dân long trọng tổ chức 
“Lễ Khai giảng Khóa Cao học 26-Khu vực Tây 
Nam Bộ”.

 Tham dự buổi Lễ, có đại diện Cục Đào tạo 
(Tổng cục Chính trị, Bộ Công an), Ban Giám 
đốc Học viện An ninh Nhân dân, đại diện Ban 
Giám hiệu và lãnh đạo các Khoa, Phòng, Ban 
của hai đơn vị, các thầy cô tham gia giảng dạy 
và quản lý các lớp cao học cùng 67 học viên cao 
học vừa trúng tuyển. 

Các học viên trúng tuyển hệ đào tạo trình độ 
thạc sĩ Khóa 26 Khu vực Tây Nam Bộ gồm 46 
học viên chuyên ngành Quản lý Nhà nước về 
An ninh trật tự, 21 học viên chuyên ngành Tội 
phạm học và phòng ngừa tội phạm. 

Đây là khóa thứ hai Trường ĐHCT và Học 
viện An ninh Nhân dân liên kết đào tạo bậc cao 
học. Việc liên kết đào tạo giữa hai đơn vị góp 
phần đào tạo lực lượng công an có trình độ cao 
cho khu vực Tây Nam Bộ, cung cấp nguồn nhân 
lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu bảo vệ an 
ninh quốc gia trong thời kỳ hội nhập và mở rộng 
quan hệ hợp tác quốc tế.

Đ/c Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Hồng Hải, Phó Giám 
đốc Học viện An ninh Nhân dân - Bộ Công an) đọc diễn 
văn khai mạc.

     Lãnh đạo 02 đơn vị liên kết đào tạo chụp hình lưu niệm với đại biểu và học viên

Ảnh lưu niệm.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Tập huấn Giảng viên nguồn cho Cán bộ 
Hội Nông dân Việt Nam 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính 
phủ Việt Nam và Hà Lan, Kế hoạch 
ĐBSCL đã được soạn thảo từ năm 2013 

nhằm đề xuất các nguyên tắc phát triển bền 
vững, thích ứng với những thách thức do biến 
đổi khí hậu xảy ra ở vùng ĐBSCL. Kế hoạch và 
những nguyên tắc này 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, Tổ 
chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới,...

Nhận thấy việc tăng cường hiểu biết, nhận 
thức và hành động trong viên chức quản lý và 
chuyên viên các ngành, hội đoàn có liên quan 
của địa phương vùng ĐBSCL về Kế hoạch 
này là cần thiết. Từ ngày 24 đến 26/01/2018, 
Trường ĐHCT phối hợp với Chính phủ Hà Lan 
và Hội Nông dân Việt Nam tổ chức khóa tập 
huấn giảng viên nguồn cho cán bộ Hội Nông 
dân Việt Nam. Khóa tập huấn với mục tiêu giúp 
cho học viên hiểu rõ thông điệp chính của Kế 
hoạch ĐBSCL và nâng cao kỹ năng truyền đạt 
để chuyển tải các thông điệp đến hội viên một 
cách hiệu quả.

Sáng ngày 24/01/2018, Chương trình khai 
mạc khóa tập huấn đã diễn ra tại Trung tâm 
Học liệu, Trường ĐHCT với sự tham dự của các 
chuyên gia từ Hà Lan, Tổ chức Bảo tồn thiên 
nhiên thế giới tại Việt Nam, đại diện Trung ương 

Buổi khai mạc khóa tập huấn giảng viên nguồn cho cán bộ Hội Nông dân Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Học liệu, 
Trường ĐHCT.

TS. Gé van den Eertwegh, chuyên gia từ Hà Lan, phát 
biểu.
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Hội Nông dân Việt Nam và Hội Nông dân 13 
tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Về phía Trường ĐHCT 
có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng, đại 
diện lãnh đạo, cán bộ, giảng viên của các đơn vị 
trực thuộc trường gồm Viện Nghiên cứu Biến đổi 
khí hậu, Viện Nghiên cứu và Phát triển ĐBSCL, 
Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên.

Khóa huấn luyện nằm trong khuôn khổ Dự 
án "Chiến lược truyền thông kế hoạch ĐBSCL" 
được thực hiện bởi Tổ chức UNESCO-IHE, 
WaterNL, Trường ĐHCT, Tổ chức Bảo tồn thiên 
nhiên thế giới tại Việt Nam, Fresh Studio, Royal 
Haskoning DHV, Đại học Wageningen-Hà Lan, 
KnowH2O, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hội 
Nông dân Việt Nam. Tham gia khóa tập huấn, 
các học viên được cung cấp thông tin, tìm 
hiểu và thảo luận các thông điệp của kế hoạch 
ĐBSCL và được huấn luyện kỹ năng truyền đạt 
để hỗ trợ có hiệu quả việc triển khai kế hoạch 
hành động từ chiến lược phát triển bền vững 
ĐBSCL của Chính phủ.

Các thông điệp chính của Kế hoạch ĐBSCL 
gồm: (1) Biến đổi khí hậu là hiện thực và tác động 
của nó đến ĐBSCL thì đang gia tăng, (2) Chiến 
lược, chính sách và canh tác nông nghiệp hiện 
nay cần được suy nghĩ lại trong điều kiện khủng 
hoảng nước và khai thác quá mức tài nguyên 
đất đai, (3) Sự kết hợp các kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội và kế hoạch ngành thì kém hiệu 
quả vì thiếu liên kết và sử dụng không hiệu quả 
nguồn lực (con người, tài chính) 
vốn đã khan hiếm, (4) Chiến 
lược phát triển trong tương lai là 
tập trung vào lợi thế sẵn có và 
phát triển sản phẩm theo "chuỗi 
giá trị" sản phẩm (nâng cao chất 
lượng) kể cả các hoạt động công 
nghiệp, cung ứng, dịch vụ sản 
xuất nhằm hướng đến một đồng 
bằng an toàn, trù phú và bền 
vững; (5) Hợp tác giữa các địa 
phương để sử dụng hiệu quả 
nguồn tài nguyên (đất, nước, cơ 
sở hạ tầng) và vận dụng lợi thế 

cạnh tranh từng tiểu vùng; (6) Chia sẻ thông 
tin và dữ liệu giữa các cơ quan nghiên cứu và 
địa phương để hỗ trợ việc ra quyết định kịp 
thời và đúng đắn; (7) Tiếp tục đê bao và thâm 
canh sẽ dẫn đến suy thoái tài nguyên, ô nhiễm 
môi trường, tăng chi phí sản xuất và rủi ro cao, 
chuyển đổi sinh kế dựa vào lũ sẽ dẫn đến thịnh 
vượng và an toàn hơn; (8) Tiếp tục ngăn mặn để 
sản xuất nông nghiệp sẽ gặp khó khăn trong bối 
cảnh nguồn nước ngọt cạn kiệt, xâm nhập mặn 
gia tăng, nước biển dâng, do đó, cần xem xét 
nước mặn là nguồn tài nguyên để bố trí canh 
tác ngọt-lợ-mặn hiệu quả hơn; (9) Phá rừng 
ngập mặn để nuôi tôm, khai thác nước ngầm 
quá mức dẫn đến sự sụt lún và sạt lở bờ biển, 
cần chuyển sang canh tác dựa vào tài nguyên 
nước mặn, bảo vệ nguồn nước, ứng dụng kỹ 
thuật lọc mặn, trữ nước ngọt, nuôi tôm sinh thái 
kết hợp bảo vệ rừng ngập mặn. 

Đại diện Trường ĐHCT, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn gửi lời cảm ơn trân trọng đến các tổ chức, 
chuyên gia từ Hà Lan, Tổ chức Bảo tồn thiên 
nhiên thế giới, Hội Nông dân Việt Nam luôn 
đồng hành cùng Trường trong Dự án "Chiến 
lược truyền thông kế hoạch ĐBSCL", và cam 
kết, trên nền tảng hợp tác trong thời gian qua, 
Trường ĐHCT sẽ làm hết sức mình cùng với 
các cơ quan đối tác để phát triển bền vững 
ĐBSCL trước thách thức của biến đổi khí hậu, 
nước biển dâng và hội nhập quốc tế.

Ảnh lưu niệm tại buổi tập huấn.
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Tiếp Bà Beatrice Maser Mallor, Đại sứ Thụy Sĩ 
tại Việt Nam 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 25/1/2018, Trường ĐHCT đã tiếp đón và làm việc với Bà Beatrice Maser Mallor, Đại sứ 
Thụy Sĩ tại Việt Nam. Tiếp đoàn có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, đại diện 
lãnh đạo và cán bộ một số đơn vị trong trường.

Đại diện lãnh đạo Trường ĐHCT, PGS.
TS. Hà Thanh Toàn đã gửi lời chào 
mừng nồng nhiệt đến bà Đại sứ; đồng 

thời chia sẻ một số thông tin về hoạt động quan 
trọng của Trường ĐHCT trong thời gian qua, 
đặc biệt là những dự án thực hiện với sự tài trợ 
của Thụy Sĩ.

Trong buổi gặp gỡ này, Bà Beatrice 
Maser Mallor mong muốn tìm hiểu tình 
hình thực hiện Dự án Hệ thống thông 
tin viễn thám và bảo hiểm cây trồng tại 
các nước có kinh tế mới nổi, giai đoạn 
mở rộng tại Việt Nam (RIICE) thời gian 
từ năm 2015-2017 do PGS.TS. Võ 
Quang Minh, Khoa Môi trường và Tài 
nguyên Thiên nhiên phụ trách. Dự án 
nhận được sự tài trợ là 21.500 USD từ 
Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy 
Sĩ (SDC) với mục đích giúp Chính phủ 
Việt Nam và các cơ quan liên quan 

như Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn, Bộ 
Tài nguyên Môi trường có 
những số liệu thông tin kịp 
thời và chính xác, trên cơ 
sở đó đưa ra chính sách 
phát triển lúa gạo phục vụ 
đảm bảo an ninh lương 
thực quốc gia, quản lý và 
bảo vệ môi trường (tài 
nguyên đất) và ứng phó với 
tác động của biến đổi khí 
hậu.

Tại buổi làm việc, lãnh 
đạo của một số đơn vị của 
Trường đã thẳng thắn đề 

xuất một số dự án nghiên cứu về môi trường, 
nông nghiệp… với mong muốn nhận được sự 
hỗ trợ về các chuyên gia kỹ thuật từ phía Thụy 
Sĩ. Đại sứ tin tưởng rằng sau buổi làm việc 
này sẽ có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể 
được thực hiện trong thời gian tới góp phần thắt 
chặt mối quan hệ hữu nghị giữa hai bên.  

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT cùng đại diện lãnh đạo 
và cán bộ một số đơn vị trong trường đón tiếp Bà Beatrice Maser Mallor, Đại 
sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn giới thiệu về Trường ĐHCT.
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Tiếp ông bà Teillon - Ludlow, đại diện Quỹ Châu Á 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 26/1/2018, Trường ĐHCT vinh dự đón tiếp ông bà Teillon-Ludlow, đại diện Quỹ Châu Á về 
chương trình học bổng cho nữ sinh Trường. Tiếp đoàn có PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT, cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ một số đơn vị trong trường.

Chương trình học bổng Teillon-
Ludlow được Quỹ Châu Á và Trung tâm 
Giáo dục và Phát triển tổ chức từ năm 

2015 với mục đích hỗ trợ cho nữ sinh viên nghèo 
đang học lĩnh vực công nghệ thông tin và nông 
nghiệp. Chương trình sẽ hỗ trợ các em nữ sinh 
vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và 
hoàn thành tốt việc học tại trường với suất học 
bổng cho mỗi em là 13 triệu đồng một năm. 
Các em sẽ được hỗ trợ học bổng trong 
suốt khoảng thời gian học đại học với 
điều kiện là luôn giữ kết quả học 
tập từ 2.0 trở lên. Từ năm 2017-
2018, các em nữ sinh sẽ được 
nhận học bổng với số tiền là 25 
triệu đồng mỗi năm; ngoài việc 
hỗ trợ học bổng, chương trình 
còn hỗ trợ laptop để các em học 
tập, bên cạnh đó đào tạo một số 
kỹ năng mềm cho các em nữ sinh.

Hiện tại, Chương trình học 
bổng Teillon-Ludlow đã trao 80 suất học 
bổng cho nữ sinh Trường 
Đại học An Giang và 
Trường ĐHCT. Trong 
đó, Trường ĐHCT có 36 
nữ sinh viên được nhận 
học bổng này (16 sinh 
viên thuộc Khoa Công 
nghệ Thông tin và Truyền 
thông, 15 sinh viên của 
Khoa Nông nghiệp và 
Sinh học Ứng dụng, 5 
sinh viên của Khoa Phát 
triển Nông thôn).

Trong chuyến thăm này, ông bà Teillon-
Ludlow mong muốn được gặp gỡ và tìm hiểu 
sâu sắc hơn về cuộc sống và tình hình học tập 
của các em sau khi nhận được học bổng; từ đó 
đưa ra những chính sách hỗ trợ ý nghĩa và thiết 
thực nhất.

Ông bà Teillon - Ludlow tham quan ký túc xá của các nữ sinh được nhận học bổng.
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DỰ ÁN ODA

Lễ ký hợp đồng triển khai thực hiện chương trình nghiên cứu 
thuộc Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT (đợt 1, 2018) 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Dự án "Nâng cấp Trường ĐHCT" được 
triển khai thực hiện nhằm góp phần phát 
triển Trường ngang tầm với các trường 

đại học trong khu vực và thế giới, đóng góp 
mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa cho công cuộc 
phát triển nhanh và bền vững vùng ĐBSCL, góp 
phần vào sự phát triển chung của cả nước và 
đồng hành cùng các trường đại học tiên tiến trên 
thế giới. Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA của 
Chính phủ Nhật Bản với tổng số vốn trên 100 
triệu USD và triển khai thực hiện từ năm 2015 
đến năm 2022. Các hợp phần trong Dự án gồm: 
phát triển nguồn nhân lực, phát triển cơ sở vật 
chất, mua sắm thiết bị nghiên cứu, thực hiện 
các chương trình nghiên cứu và dịch vụ tư vấn. 

Ngày 31/01/2018, Trường ĐHCT tổ chức Lễ 
ký kết hợp đồng triển khai thực hiện các chương 
trình nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án đợt 1 
năm 2018. Tham dự lễ có GS. Tetsu Ando, Cố 
vấn trưởng Dự án; PGS.TS. Trần Trung Tính, 
Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Ban quản lý Dự án 
ODA, đại diện lãnh đạo các khoa, viện, phòng 
ban, cùng 14 chủ nhiệm và thành viên của các 
chương trình nghiên cứu.

Được xem là một trong những hợp phần quan 
trọng nhất, hợp phần "thực hiện các dự 
án nghiên cứu" với mục tiêu góp phần 
phát triển bền vững nông nghiệp, thủy 
sản và bảo vệ môi trường, thích ứng 
với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL và gia 
tăng giá trị nông nghiệp và thuỷ sản 
để người dân ĐBSCL được tham gia 
hưởng lợi. Các dự án nghiên cứu 
sẽ được thực hiện phối hợp với các 
trường đại học đối tác và các doanh 
nghiệp Nhật Bản. Theo kế hoạch từ 
năm 2016 đến năm 2020, Trường 
ĐHCT phối hợp với các đối tác thực 
hiện 16 dự án nghiên cứu cơ bản, ứng 

dụng và triển khai trong lĩnh vực nông nghiệp, 
08 dự án nghiên cứu trong lĩnh vực thủy sản và 
12 dự án nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường.

Đợt 1 năm 2018, Trường ĐHCT tiến hành ký 
kết hợp đồng triển khai thực hiện 14 chương 
trình nghiên cứu, trong đó, có 07 chương trình 
thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 03 chương trình 
thuộc lĩnh vực thủy sản và 04 chương trình 
thuộc lĩnh vực môi trường. Các chương trình 
nghiên cứu này sẽ thực hiện trong vòng 02 năm 
(2018-2020) với tổng kinh phí trên 35 tỷ đồng. 
Các chương trình nghiên cứu còn lại trong 
khuôn khổ Dự án sẽ được tổ chức ký kết hợp 
đồng triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Trung 
Tính, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, Giám đốc 
Ban quản lý Dự án ODA, khẳng định tầm quan 
trọng của việc thực hiện thành công các hợp 
phần trong dự án. Phó Hiệu trưởng mong muốn 
các chủ nhiệm chương trình nghiên cứu tập 
trung xây dựng nhóm nghiên cứu, tuân thủ kế 
hoạch thực hiện, giữ mối liên hệ chặt chẽ với 
các chuyên gia và các giáo sư của 09 trường đại 
học đối tác phía Nhật Bản để việc thực hiện các 
chương trình nghiên cứu đạt kết quả tốt nhất. 

PGS.TS. Trần Trung Tính, Giám đốc Ban quản lý Dự án ODA ký hợp đồng 
triển khai thực hiện chương trình nghiên cứu với các chủ nhiệm chương trình.
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Thực hiện Thông tư 16/2012/TT-BNV 
ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc 
ban hành quy chế tuyển sinh, xét tuyển 

viên chức, quy chế thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, 
thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với 
viên chức, và Kế hoạch số 811/KH-BGDĐT của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tổ chức kỳ 
thi tuyển tại Cụm thi số 7-Trường ĐHCT, sáng 
ngày 16/01/2018, Trường ĐHCT tổ chức Lễ 
Khai mạc Kỳ thi thăng hạng chức danh giảng 
viên chính (hạng II).

Buổi lễ có sự tham dự của TS. Nguyễn Hải 
Thập, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán 
bộ Quản lý giáo dục, Phó Chủ tịch Hội đồng thi 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên 
chính (hạng II) năm 2017; Bà Phạm Thị Sao 
Băng, Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng thi thăng 
hạng; Ban Giám hiệu và đại diện lãnh đạo các 
đơn vị trực thuộc Trường ĐHCT cùng hơn 200 
thầy, cô là ứng viên của kỳ thi.

Kỳ thi thăng hạng chức danh giảng viên chính 
được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhằm 
đảm bảo kịp thời về chế độ, chính sách cho đội 

ngũ giảng viên tại các trường đại học, trường 
cao đẳng công lập; khắc phục những bất hợp 
lý về cơ cấu chức danh nghề nghiệp nhằm 
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị sự 
nghiệp công lập và phù hợp với quy định hiện 
hành về quản lý viên chức, đồng thời, động viên 
khuyến khích đội ngũ giảng viên học tập, bồi 

dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.

Theo đó, trong cả nước có 07 cụm thi được 
tổ chức tại Hà Nội, Thái Nguyên, Vinh, Đà Nẵng, 
Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. 
Cụm thi số 7 được tổ chức tại Trường ĐHCT 
và diễn ra trong hai ngày 17-18/01/2018 tại Nhà 
Điều hành của Trường. Tại cụm thi số 7, 212 
ứng viên sẽ trải qua 04 nội dung thi bao gồm: 
Kiến thức chung, Kiến thức chuyên môn nghiệp 
vụ, Ngoại ngữ và Tin học. Để chuẩn bị cho Kỳ 
thi, Trường đã huy động 91 cán bộ tham gia vào 
các hoạt động chuyên môn của Kỳ thi như: Ban 
coi thi, Ban chấm thi, Tổ in sao đề thi,... theo 
đúng quy định của Bộ đảm bảo kỳ thi diễn ra 
an toàn, đúng quy chế. Ngoài ra, cơ sở vật chất 
phục vụ cho kỳ thi và các điều kiện về y tế cũng 
được đảm bảo.

Lễ Khai mạc Kỳ thi thăng hạng chức danh giảng viên chính tại 
Trường ĐHCT

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

TS. Nguyễn Hải Thập, Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý giáo dục, Phó Chủ tịch Hội đồng thi thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2017, phát biểu khai mạc.
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Năm 2017 đã kết thúc, 
nhằm đánh giá tình hình 
thực hiện dự toán ngân 

sách trong năm qua, tháo gỡ 
những vấn đề còn vướng mắc 
để công tác tài chính của Nhà 
trường được thực hiện có hiệu 
quả, ngày 23/01/2018, Trường 
ĐHCT tổ chức Hội nghị đánh 
giá thực hiện dự toán ngân 
sách 2017, kế hoạch dự toán 
ngân sách và phân giao kinh phí 
thường xuyên năm 2018. Hội 

nghị có sự tham dự của Đảng 
ủy-Ban Giám hiệu, lãnh đạo và 
cán bộ phụ trách thanh toán của 
các đơn vị trong toàn trường.

Hội nghị đã nghe báo báo 
đánh giá thực hiện dự toán 
ngân sách 2017, đánh giá công 
tác sửa chữa và mua sắm thiết 
bị, qua đó, đề xuất kế hoạch dự 
toán ngân sách và phân bổ kinh 
phí năm 2018 nhằm đảm bảo 
việc thực hiện nhiệm vụ chi cho 
các hoạt động của Nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.
TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT mong muốn các đơn 
vị sử dụng ngân sách phân giao 
đúng mục đích, đạt hiệu quả, công 
khai, minh bạch trong đơn vị, đồng 
thời có điều chỉnh hình thức quản lý, 
kiểm soát chi tiêu để tiến tới tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm của Nhà trường. 
Thủ trưởng đơn vị cần kiểm soát 
chặt chẽ các khoản chi tiêu ngay từ 
khâu lập dự toán cho đến khi đề nghị 
thanh toán, đảm bảo tính hợp lý về 
đơn mức, khối lượng công việc, tiến 
độ triển khai thực hiện công việc,... 
thể hiện trách nhiệm người đứng đầu 
phối hợp với Nhà trường thực hiện 
mục tiêu sử dụng nguồn ngân sách 
đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Ông Nguyễn Văn Duyệt, Trưởng Phòng Tài vụ, báo cáo đánh giá thực hiện 
dự toán ngân sách 2017 và kế hoạch dự toán ngân sách và phân bổ kinh phí 
năm 2018.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT, phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị Đánh giá thực hiện dự toán ngân sách 2017, 
kế hoạch dự toán ngân sách và phân giao kinh phí 

thường xuyên năm 2018 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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Tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dành cho 
các nữ giảng viên tại ĐBSCL 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong hai ngày 18 và 19/01/2018, Trường 
ĐHCT cùng với Tổng Lãnh sự quán Hoa 
Kỳ, Công ty Tư vấn Việt Nam, Ngân hàng 

Phát triển Châu Á tổ chức chương trình tập 
huấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2018 
cho 150 nữ giảng viên đang công tác tại các 
trường đại học, cao đẳng ở vùng ĐBSCL. 

Chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
nhằm tập huấn kỹ năng cơ bản và công cụ  

hỗ trợ phát triển khởi nghiệp cho học viên, chia 
sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp và quản lý kinh 
doanh ở địa phương, phân tích cơ hội kinh 
doanh dựa vào tài nguyên bản địa và sản phẩm 
đặc trưng ĐBSCL, xây dựng mối liên hệ giữa 
nhà giáo và doanh nhân, xây dựng cộng đồng 
Nhà giáo-Nhà tư vấn-Nhà kinh doanh, đồng thời 
tạo cơ hội giao lưu hợp tác trong cộng đồng 
khởi nghiệp ĐBSCL.

Tham gia lớp tập huấn Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo, các học viên được nghe các báo cáo 
chuyên đề về Lý thuyết và thực hành về khởi 
nghiệp, Khởi nghiệp Việt Nam thời đại công 
nghiệp 4.0, Kinh doanh bán lẻ-Những bài học 
kinh nghiệm thực tế, Sử dụng hiệu quả phương 
pháp và công cụ khởi nghiệp trong điều kiện 
địa phương,... và các tọa đàm với chủ đề Khởi 
nghiệp và truyền thông, Nhà giáo và ngành 
nông nghiệp thực phẩm, Khởi nghiệp ra quốc 
tế-Kinh doanh dựa vào văn hóa bản địa và sản 
phẩm đặc trưng,...

Các báo cáo viên và diễn giả tham gia trong 
chương trình là các tấm gương điển hình về 
khởi nghiệp ở địa phương, các chuyên gia  

Ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI Cần Thơ, 
Chủ tịch CLB Sản phẩm đặc trưng ĐBSCL trình bày 
chuyên đề về Nhận thức đúng về khởi nghiệp trong thời 
đại công nghiệp 4.0 tại ĐBSCL.
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đào tạo quốc tế, các tổ chức quản lý, hiệp hội 
và truyền thông đại diện các thành phần của hệ 
sinh thái khởi nghiệp. Những kiến thức và kinh 
nghiệm được chia sẻ từ các báo cáo viên 
và diễn giả giúp học viên có nhận thức 
thực tế phù hợp để có thể đóng vài trò 
là một tư vấn viên khởi nghiệp truyền 
đạt lại cho học trò của mình, nâng cao 
hiệu quả học đi đôi với hành. Ngoài 
ra, chương trình còn hỗ trợ học viên 
đang làm kinh tế phụ gia đình hay 
đang nghiên cứu khoa học có cơ 
hội đánh giá, kiểm tra các tiềm năng, 
thách thức, điểm mạnh, điểm yếu của 

các công trình nghiên cứu để có thể áp dụng 
vào thực tế. Hơn nữa, lớp tập huấn còn tạo điều 
kiện cho các học viên xây dựng một cộng đồng 
khởi nghiệp của các giảng viên nữ ĐBSCL để 
cùng nhau chia sẻ thông tin, kiến thức và cơ hội 
hợp tác đào tạo trong tương lai.

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT chia 
sẻ, hiểu được vai trò của doanh nghiệp đối với 
sự phát triển nền kinh tế, năm 2012, Trường 
ĐHCT thành lập Trung tâm Ươm tạo Doanh 
nghiệp Công nghệ ĐHCT nhằm cung cấp dịch 

vụ, chuyên gia tư vấn và cơ sở vật chất cần 
thiết để hỗ trợ việc khởi nghiệp từ giai đoạn hình 
thành ý tưởng, tới phát triển sản phẩm cho đến 

khi thành lập và phát triển thành doanh nghiệp. 
Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ 
ĐHCT hiện đang xây dựng mạng lưới hợp tác 
với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm cung 
ứng nguồn nhân lực cũng như nguồn trang thiết 
bị để sẵn sàng hỗ trợ nhà khởi nghiệp hiện thực 
hóa ý tưởng. Khẳng định ý nghĩa mà chương 
trình mang lại, Hiệu trưởng khuyến khích tổ 
chức nhiều lớp tập huấn hơn nữa để tạo nền 
tảng và động lực cho các nữ giảng viên phát 
huy tinh thần khởi nghiệp, tư duy, bản lĩnh, năng 
lực, áp dụng hiệu quả vào xây dựng và phát 
triển cộng đồng khởi nghiệp trong thời gian tới.

Giao lưu với các diễn giả trong chương trình.
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Lễ Tổng kết phong trào hiến máu tình nguyện năm 2017 
và phát động Lễ hội Xuân Hồng năm 2018 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Sáng ngày 02/02/2018, tại Hội trường 
4-Nhà Điều hành, Ban chỉ đạo vận động 
hiến máu tình nguyện Trường ĐHCT tổ 

chức tổng kết phong trào hiến máu tình nguyện 
năm 2017 và tuyên dương các cá nhân có nhiều 
thành tích trong công tác tổ chức, vận động hiến 
máu và cá nhân tham gia hiến máu nhiều lần, 
đồng thời, phát động hưởng ứng Lễ hội Xuân 
Hồng năm 2018. Đến dự có đại diện Đảng ủy, 
Ban giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị trong trường 
và đông đảo cán bộ, học sinh, sinh viên.

Hiện tại, Trường ĐHCT có 03 Câu lạc bộ Hiến 
máu tình nguyện (CLB HMTN) gồm CLB HMTN 
Trường do Hội Sinh viên trường phụ trách, CLB 
HMTN Khoa Công nghệ và CLB HMTN Khoa 
Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng do các 
Đoàn khoa phụ trách, cùng với sự chung tay 
góp sức của nhiều đơn vị Đoàn, 
Hội trong trường, 
góp phần giúp 
phong trào hiến 
máu tình nguyện 
tại Trường ĐHCT 
được tổ chức rất 
hiệu quả. Song 
song với hoạt 
động tiếp nhận 
máu, các CLB 
cũng quan tâm 
tập huấn về công 
tác tuyên truyền, 
vận động hiến 
máu và nâng cao 
chất lượng công 
tác tổ chức, chăm sóc, tư 
vấn sức khỏe người hiến máu. 

Trong năm 2017, trường đã tổ chức được 17 
đợt tiếp nhận máu, thu được gần 3.500 đơn vị 

máu với sự tham gia của gần 4.000 lượt cán 
bộ và sinh viên trong toàn trường, trong đó, có 
nhiều cán bộ và sinh viên đã cho máu từ 3 đến 
4 lần trong năm. Tổng kết công tác vận động 
HMTN năm 2017, Ban chỉ đạo vận động HMTN 
Trường ĐHCT tuyên dương cấp trường đối với 
33 cá nhân có thành tích tốt trong việc vận động 
và tổ chức hiến máu, 244 cá nhân hiến máu 
nhiều lần.

Tại lễ tổng kết, Ban chỉ đạo vận động hiến 
máu tình nguyện trường kêu gọi cán bộ, sinh 
viên toàn trường tiếp tục hưởng ứng phong trào 
HMTN năm 2018, đặc biệt là hưởng ứng Lễ hội 
Xuân Hồng, bổ sung nguồn máu dự trữ cho Tết 
Nguyên đán Mậu Tuất.

PGS.TS. Trần Trung Tính trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động HMTN.
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Nhằm tạo cơ hội cho sinh viên được học 
tập, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong 
môi trường giáo dục quốc tế; tăng cường 

khả năng học và sử dụng ngoại ngữ; góp phần 
quảng bá, phát triển thương hiệu và nâng cao 

vị thế của Trường ĐHCT; năm 2016, Trường 
ĐHCT đã ban hành Công văn về việc cấp học 
bổng cho sinh viên đi học tập ngắn hạn ở nước 
ngoài, đồng thời phân bổ 159 suất cho 16 đơn vị 
quản lý đào tạo với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. 

Ngày 31/1/2018, Hội nghị Sơ kết công tác cử 
sinh viên đi học tập ở nước ngoài và công tác cố 
vấn học tập năm 2016-2017 được diễn ra. Kết 
quả báo cáo cho thấy các chương trình học tập 
ngắn hạn của sinh viên ở nước ngoài đều đạt 
kết quả rất tốt. Các đơn vị cũng chủ động nhiều 
hơn trong công tác xét chọn, cử sinh viên đi học 
tập ở nước ngoài cũng như mở rộng mạng lưới 
đối tác để tăng cơ hội lựa chọn cho sinh viên 
được cử đi. Một số khoa, viện cũng chủ động 
phối hợp với đơn vị khác trong Trường tổ chức 
hoạt động này. Mạng lưới các viện, trường đối 
tác được sinh viên lựa chọn học tập nhiều nhất 
là khu vực Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia, 

Indonesia, Campuchia) do thuận lợi về thủ tục 
xuất nhập cảnh, chi phí sinh hoạt hợp lý… 

Các sinh viên tham gia học tập ở nước ngoài 
đã tiếp thu được nhiều kiến thức, kỹ năng bổ 
ích, bên cạnh đó góp phần quảng bá hình ảnh 

đẹp, thân thiện 
của con người Việt 
Nam nói chung và 
Trường ĐHCT nói 
riêng trên nước 
bạn, trên cơ sở đó 
củng cố mối quan 
hệ tốt đẹp với các 
đối tác. Đa số sinh 
viên sau khi tham 
gia chương trình 
học tập ngắn hạn 
này đều có những 
thay đổi tích cực 
trong tư tưởng, 
có ý chí phấn đấu 
vươn lên trong 
học tập, tăng 
cường rèn luyện 
ngoại ngữ. 

Thấy được tầm quan trọng cũng như lợi ích 
của công tác này, năm 2017, Trường ĐHCT đã 
tăng mức kinh phí đầu tư lên 1,8 tỷ đồng/năm 
với mong muốn tạo nhiều cơ hội hơn cho sinh 
viên giao lưu, học tập ở nước ngoài. Tổng số 
suất học bổng đã cấp cho sinh viên là 327 suất; 
trong đó, học bổng do Trường cấp là 174 suất, 
48 sinh viên đi học theo diện đối tác tài trợ và 
tự túc một phần chi phí, 18 sinh viên được đối 
tác tài trợ hoàn toàn, 87 sinh viên tự túc kinh phí 
hoàn toàn để tham gia chương trình. 

Tại Hội nghị, các cán bộ và sinh viên Trường 
ĐHCT đã thẳng thắn đóng góp ý kiến cho công 
tác cố vấn học tập với mong muốn góp phần 
làm nên thắng lợi cho công tác giáo dục, đào 
tạo và quản lý sinh viên của Trường trong năm 
học mới. 

Hội nghị Sơ kết công tác cử sinh viên đi học 
tập ở nước ngoài và công tác cố vấn học tập 
năm học 2016-2017

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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KẾT THÚC HỘI THI “TIẾNG HÁT HỌC SINH, SINH VIÊN 
THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ XII - NĂM 2018”:

TRƯỜNG ĐHCT ĐẠT GIẢI NHÌ TOÀN ĐOÀN
                                                              Phòng Công tác Chính trị

Hội thi “Tiếng hát học sinh, sinh viên thành 
phố Cần Thơ lần thứ XII - năm 2018” với 
chủ đề “Vững bước Đoàn Thanh niên” do 

Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ phối hợp 
cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, 
thương binh và xã hội thành phố Cần Thơ tổ 
chức tại Nhà biểu diễn-Trung tâm Văn hóa 
thành phố Cần Thơ từ ngày 04/1 đến 08/1/2018. 
Hội thi đã thu hút 19 đội đến từ 10 trường đại 
học, cao đẳng và 9 đơn vị quận, huyện Đoàn 
tham gia. Mỗi đơn vị xây dựng một chương 
trình với thời lượng từ 25-30 phút, có 4-5 
tiết mục ở các thể loại: đơn ca, song hoặc 
tam ca, tốp ca, ca múa và múa chính, có nội 
dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất 
nước, truyền thống dân tộc, thanh niên, con 
người Việt Nam... trên địa bàn thành phố. 

Hội thi “Tiếng hát học sinh, sinh viên thành 
phố Cần Thơ lần thứ XII - năm 2018” là hoạt 
động văn hóa, văn nghệ thường niên được 
Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ duy 
trì đến nay là lần thứ 12. Đây là hoạt động 

truyền thống của đoàn viên, thanh niên khối 
trường học vào dịp kỷ niệm Ngày truyền 
thống Học sinh, sinh viên (09/01) hàng 
năm. Với phần dự thi đầy tự tin và quyết 
tâm, chương trình gồm 05 tiết mục được 
dàn dựng công phu và tập luyện chu đáo, 
Đội Văn nghệ sinh viên Trường ĐHCT đã 
xuất sắc giành được 01 giải Nhất (tiết mục 
Múa “Mùa vàng”); 03 giải Nhì (tiết mục Ca 
múa “Hồn Việt”, tiết mục Tam ca “Lời ru đêm 
trăng”, tiết mục Tốp ca “Bài ca Thanh niên 
Việt Nam”) và 01 giải Ba (tiết mục Đơn ca 
Nữ “Tự nguyện”). Với kết quả này, Đội Văn 
nghệ Trường ĐHCT đã được xếp hạng Nhì 
toàn đoàn. 

Hội thi góp phần đưa phong trào Văn hóa văn 
nghệ trong lực lượng học sinh, sinh viên thành 
phố Cần Thơ ngày càng phát triển; qua đó, định 
hướng, giáo dục cho học sinh, sinh viên hiểu 
được các giá trị truyền thống qua các ca khúc 
hào hùng, khí thế sục sôi lên đường cứu nước 
của bao thế hệ học sinh, sinh viên đi trước.

Tiết mục Múa “Mùa vàng” đoạt giải Nhất Hội thi của Đội Văn nghệ 
Trường.

Tiết mục Tốp ca “Bài ca Thanh niên Việt Nam” đoạt giải Nhì Hội thi.
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STARTUP - CHẤP CÁNH ƯỚC MƠ KHỞI NGHIỆP 
CHO SINH VIÊN

Khoa Phát triển Nông thôn

Sinh viên là lực lượng đông đảo góp phần 
quan trọng trong việc xây dựng phong 
trào khởi nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, để 

có được sự thành công, việc trang bị kiến thức, 
kỹ năng về khởi nghiệp cho sinh viên đóng vai trò 
hết sức quan trọng. Sáng ngày 28/01/2018, tại 
Khu Hòa An, Khoa Phát triển Nông thôn-Trường 
ĐHCT tổ chức Chương trình Khởi nghiệp - Giao 
lưu và Kết nối với sự tham gia của hơn 400 sinh 
viên đang học tập tại khu Hòa An. 

Chương trình Khởi nghiệp-Giao lưu và Kết 
nối do Đoàn Khoa tổ chức với mục đích khởi 
xướng, nhằm khơi dậy và thắp sáng ước mơ 
khởi sự kinh doanh dành cho các bạn đoàn 
viên, sinh viên khi còn đang ngồi trên giảng 
đường đại học. Ngoài hoạt động giao lưu chia 
sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, chương trình còn 
hỗ trợ tư vấn từ các chuyên gia trong lĩnh vực 
Startup, kết nối và tìm kiếm nhà đầu tư… nhằm 

tăng cường khả năng thực hiện hóa dự án với 
mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nhân giàu 
kiến thức, kỹ năng và tinh thần khởi nghiệp.

Thông qua chương trình giao lưu, các bạn 
sinh viên đã được trang bị những kiến thức 
cơ bản về khởi nghiệp, có cơ hội chia sẻ với 
diễn giả về những ý tưởng và con đường khởi 
nghiệp. Một bạn sinh viên chia sẻ: “Từ trước đến 
giờ em cứ nghĩ khởi nghiệp là phải thành lập 
công ty hay doanh nghiệp nhưng qua chương 
trình giao lưu này em mới hiểu khởi nghiệp có 
thể bắt đầu từ ý tưởng của tụi em…”. 

Trong thời gian tới, Đoàn khoa tiếp tục đẩy 
mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ kết nối để 
giúp cho các nhóm sinh viên hiện thực hóa ý 
tưởng khởi nghiệp. Đây cũng là mục tiêu mà 
Ban Thường vụ Đoàn Khoa định hướng làm 
hoạt động trọng tâm trong học kỳ 2, năm học 
2017-2018. 
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TRUNG TÂM HỌC LIỆU TỔ CHỨC THAM QUAN, 
HỌC TẬP KINH NGHIỆM

Trung tâm Học liệu

Nhằm tăng cường giao lưu trao đổi kinh 
nghiệm và hướng tới liên kết hợp tác 
giữa các thư viện đại học; góp phần nâng 

cao chất lượng phục vụ bạn đọc, Trung tâm Học 
liệu, Trường ĐHCT tổ chức chuyến tham quan, 
học tập kinh nghiệm tại thành phố Hồ Chí Minh 
và Đà Lạt từ ngày 04 đến ngày 07/01/2018 cho 
24 viên chức của đơn vị và viên chức thuộc 
Khoa, Viện.

Chuyến tham quan là cơ hội để viên chức 
gặp gỡ, học tập kinh nghiệm về công tác quản 
lý, chuyên môn nghiệp vụ và các phương thức 
phục vụ người dùng từ đồng nghiệp tại thư viện 
Trường Đại học Quốc tế RMIT, Trường Đại học 
Tôn Đức Thắng, Trường Đại học Đà Lạt. Bên 
cạnh đó, các viên chức thư viện của 05 trường 
đại học cùng dự Hội nghị “Hợp tác phát triển 
nguồn tài nguyên thông tin trong liên hợp thư 
viện Đại học Việt Nam”. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng 
Vĩnh Vương, Giám đốc Trung tâm Học liệu, 
Trường ĐHCT, Chủ tịch Liên hợp Thư viện Đại 
học Việt Nam bày tỏ mong muốn tất cả các thư 
viện thành viên sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa 
qua nhiều hình thức như trao đổi cán bộ trong 
và ngoài nước, Ban Giám đốc và viên chức thư 
viện của các trường đại học cùng thảo luận và 
thống nhất các nội dung hợp tác về chính sách 
phát triển vốn tài liệu dùng chung, đẩy mạnh 
hoạt động mượn liên thư viện, thỏa thuận phục 
vụ bạn đọc giữa các thư viện thành viên, cũng 
như đề xuất thêm các ý tưởng nhằm thiết thực 
hóa việc tăng cường hợp tác giữa 05 thư viện 
đại học: Trung tâm Học liệu, Trường ĐHCT; Thư 
viện Trung tâm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ 
Chí Minh; Thư viện Đại học Sư phạm Kỹ thuật 
Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Công nghiệp 
Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Ký túc xá Xanh năm 2018: Hoạt động nhỏ - ý nghĩa lớn
Ban Tuyên giáo Đoàn trường

Nắm được tình hình về lượng rác 
thải được thải ra mỗi ngày ở các 
khu Ký túc xá của Trường, Câu 

lạc bộ Môi trường-Trường ĐHCT trực 
thuộc Hội Sinh viên trường đã tổ chức 
hoạt động Ký túc xá Xanh năm 2018 
nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức, 
trách nhiệm của sinh viên trong việc bảo 
vệ môi trường ở các khu Ký túc xá nói 
riêng và toàn trường nói chung. 

Ký túc xá Xanh là hoạt động đặt thùng 
chứa rác tái chế ở các phòng của dãy 
Ký túc xá để thu gom các loại rác thải 
có thể tái chế được như: chai nhựa, lon, giấy 
vụn… Năm 2017, Câu lạc bộ Môi trường-
Trường ĐHCT đã thử nghiệm đặt 10 thùng rác 
tái chế làm từ giấy thùng mì tại các phòng ở 
dãy Ký túc xá C7 và đã thu được một lượng 
lớn rác thải tái chế. Tiếp nối thành công ở năm 
2017 và hiểu được hạn chế khi làm thùng rác 
bằng giấy thùng mì, tận dụng nguồn băng rôn 
cũ, backdrop (phông sân khấu) sau các sự kiện; 
ngày 06 và 07/01/2018, Câu lạc bộ Môi trường-
Trường ĐHCT đã tổ chức may 20 thùng chứa 
rác thải tái chế từ băng rôn cũ và khung sắt với 
sự tham gia của gần 30 bạn sinh viên là thành 
viên, cộng tác viên của Câu lạc bộ.

Các thùng chứa rác thải tái chế sau khi may 
xong đã được những bạn khéo tay trong Câu 
lạc bộ trang trí hình ảnh, khẩu hiệu tuyên truyền 
về bảo vệ môi trường. Chiều ngày 07/01/2018, 
20 thùng chứa rác thải tái chế đã được đặt tại 
các phòng ở dãy C6, C7 và C8 thuộc Ký túc xá 
khu A.

Vào thứ 7 hàng tuần, các thành viên Câu lạc 
bộ sẽ đến các dãy ký túc xá để thu gom và phân 
loại rác thải cho đến hết học kì II năm học 2017 
- 2018. Trong tuần đầu tiên của hoạt động Ký 
túc xá Xanh, Câu lạc bộ đã thu được hơn 50 kg 
rác thải có thể bán và tái chế được. Nguồn quỹ 
thu được sẽ được Câu lạc bộ trích một phần để 
mua khung sắt may thêm thùng, một phần ủng 
hộ vào các hoạt động từ thiện vì lợi ích cộng 
đồng. 

Hoạt động Ký túc xá Xanh đã giúp cho đoàn 
viên, thanh niên Trường ĐHCT hiểu đúng hơn 
về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường; 
bên cạnh đó tạo điều kiện cho các bạn sinh viên 
đang ở ký túc xá được tham gia các hoạt động 
thiết thực, từ đó phát huy tinh thần tự nguyện, 
tình nguyện trong sinh viên góp phần xây dựng 
Trường ĐHCT xanh - sạch - đẹp.
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Tủ sách sẻ chia là chương trình trao đổi sách, giáo trình cũ do Liên Chi hội Sinh viên Sóc Trăng 
trực thuộc Hội Sinh viên trường tổ chức với mục đích là hỗ trợ các bạn sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn có thể có đầy đủ giáo trình để học tập trong suốt một học kì mà không cần phải tốn 

chi phí mua giáo trình, tài liệu vào đầu học kì. Ngày 09/01/2018, ngay khi học kì II năm học 2017-
2018 vừa mới bắt đầu, Tủ sách sẻ chia đã chính thức hoạt động trở lại tại sảnh Văn phòng Đoàn 
Thanh niên-Hội Sinh viên trường.

Tủ sách sẻ chia ra đời từ học kì II năm học 2016 - 2017, hiện tại đã có hơn 500 quyển giáo 
trình, tài liệu, sách các loại và đã cho hơn 135 lượt sinh viên mượn. Chủ yếu là giáo trình dành 
cho các học phần Đại cương, Anh văn căn bản, ngoài ra còn có một số lượng khá lớn sách, giáo 
trình chuyên ngành ở các nhóm ngành như: Kinh tế, Nông nghiệp, Luật, Thủy sản, Công nghệ, Sư 
phạm, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội và Nhân văn…

Tủ sách chỉ hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu trong suốt 06 tuần đầu của mỗi học kì với hai 
khung giờ: buổi sáng từ 8h00-10h30, buổi chiều từ 14h00- 16h30. Tại mỗi khung giờ hoạt động, 
Tủ sách sẽ có hai hoặc ba bạn là cán bộ hội trực thuộc Liên Chi hội Sinh viên Sóc Trăng đảm nhận 
công việc trực và bảo quản tủ sách, cũng như tiếp nhận nguồn giáo trình cũ của các bạn sinh viên 
đã học ở học kì trước và hỗ trợ tìm kiếm tài liệu khi sinh viên có nhu cầu mượn sách, giáo trình.

Chương trình Tủ sách sẻ chia của Liên Chi hội Sinh viên Sóc Trăng đã tận dụng nguồn giáo 
trình, sách, tài liệu học tập đã qua sử dụng một cách có giá trị nhất, thúc đẩy tinh thần đoàn kết 
tương thân tương ái, hỗ trợ nhau trong học tập của sinh viên. Hi vọng Tủ sách sẽ ngày càng được 
mở rộng có thêm nhiều sách và nhiều giáo trình hơn nữa, đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên 
khi học kì mới bắt đầu và xứng đáng là nơi “Lan tỏa tri thức-Gắn kết sinh viên”. 

Tủ sách sẻ chia: Lan tỏa tri thức - gắn kết sinh viên
Ban Tuyên giáo Đoàn trường
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Đội Công tác xã hội Trường ĐHCT may chăn 
mền từ vải vụn tặng đến những hoàn cảnh khó 

khăn khi Tết đến Xuân về
Ban Tuyên giáo Đoàn trường

Khi cái lạnh của từng cơn gió bấc đã trải 
đều khắp tất cả những ngã đường, góc 
phố cũng là lúc Đội Công tác Xã hội 

(CTXH) Trường ĐHCT trực thuộc Hội Sinh viên 
trường tất bật chuẩn bị các hoạt động vì lợi ích 
cộng đồng trong những ngày cận tết. Nằm trong 
chuỗi các hoạt động của Chương trình “Hơi ấm 
tất niên” do Đội CTXH Trường ĐHCT tổ chức, 
hoạt động may chăn mền từ vải vụn tặng những 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi tết đến xuân 
về luôn nhận được sự quan tâm và nhiệt tình 
tham gia của tất cả các thành viên trong Đội.

Ngày 02/01/2018, hoạt động may chăn mền 
từ vải vụn của Đội CTXH trường ĐHCT đã 
chính thức bắt đầu và kéo dài đến hết ngày 
29/01/2018, tại Văn phòng Đoàn Thanh niên - 
Hội Sinh viên trường với sự hăng hái tham gia 
của 22 bạn sinh viên đa số đều là thành viên 
nồng cốt của Đội.

Để may được một tấm chăn có chiều dài hơn 
2m và rộng 1,4m, các thành viên trong Đội CTXH 
đã rất cẩn thận và tỉ mẩn cắt từng mảnh vải vụn 

thành những ô nhỏ với kích thước (12x12cm), 
sau đó may lại thành tấm chăn. Tất cả các công 
đoạn may đều được các bạn trong Đội CTXH 
thực hiện bằng cách may tay vào những lúc 
rảnh và sau giờ học.

Hiện tại, Đội CTXH đã hoàn thành được 06 
tấm chăn, dự kiến đến ngày 29/01/2018 là 10 
tấm, và sẽ trao tặng cho những gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn 
thành phố Cần Thơ vào dịp xuân Mậu Tuất, kết 
hợp với các hoạt động như: thăm hỏi, tặng quà, 
tặng bánh tét… nằm trong chuỗi các hoạt động 
của chương trình “Hơi ấm tất niên”. 

Tuy giá trị về vật chất của mỗi tấm chăn không 
là bao nhưng trong từng đường kim mũi chỉ là 
tất cả những tình cảm thân thương và nồng ấm 
nhất của các thành viên trong Đội CTXH Trường 
ĐHCT nói riêng và của sinh viên Trường ĐHCT 
nói chung muốn gửi đến những hoàn cảnh khó 
khăn, những mảnh đời bất hạnh góp phần lan 
tỏa yêu thương vì một mùa xuân yên vui, một 
cộng đồng no ấm. 
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Chương trình Café Khoa học với chủ đề Giao tiếp: 
Nghệ thuật hay kỹ năng?

Ban Tuyên giáo Đoàn trường

Chương trình Café Khoa học do Đoàn 
Trường ĐHCT và Đơn vị nghiên cứu 
lâm sàng Đại học Oxford (OUCRU) phối 

hợp tổ chức tại trường ĐHCT với 08 kỳ trong 
năm 2018. Mỗi kỳ là một diễn đàn để sinh viên 
và diễn giả cùng thưởng thức những tách café 
thơm ngon, cùng trò chuyện, thảo luận, trao đổi 
thông tin về các vấn đề của khoa học đặc biệt là 
các chủ đề, vấn đề của khoa học hiện đại; qua 
đó, giúp cho sinh viên hiểu sâu hơn về các vấn 
đề của khoa học; rèn luyện và phát triển những 
kỹ năng cần thiết trong học tập cũng như trong 
cuộc sống góp phần không nhỏ trong việc trang 
bị kiến thức, kỹ năng khi ra trường lập nghiệp.

Ngày 27/01/2018, kỳ đầu tiên của Chương 
trình Café Khoa học với chủ đề Giao tiếp: Nghệ 
thuật hay kỹ năng đã diễn ra. Chương trình rất 
vinh dự khi có sự hiện diện của Báo cáo viên 
TS.BS.Y khoa Phạm Ngọc Thanh cùng các 
Điều phối viên đến từ Đơn vị nghiên cứu lâm 
sàng Đại học Oxford (OUCRU); sự tham gia 
nhiệt tình của 40 sinh viên chủ yếu là đoàn viên, 
thanh niên đến từ Khoa Khoa học Tự nhiên, 
Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Khoa 

Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Viện 
Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học.

Với chủ đề Giao tiếp: Nghệ thuật hay kỹ 
năng các bạn sinh viên được sắp xếp ngẫu 
nhiên thành 05 nhóm, cùng nhau trao đổi các 
khía cạnh của chủ đề sau đó thuyết trình về nội 
dung nhóm đã thảo luận. Ấn tượng nhất là phần 
tranh luận, phản biện rất sôi nổi giữa các nhóm 
khi vận dụng giao tiếp và các kiến thức chuyên 
ngành để lý giải những vấn đề nóng trong thực 
tiễn như: ô nhiễm môi trường, vấn đề xử lí rác 
thải trong sinh hoạt… Ngoài ra, các nhóm còn 
được diễn giả giải thích và chia sẻ rất tận tình 
về nghệ thuật lắng nghe trong giao tiếp, kỹ năng 
giao tiếp hiệu quả, những điều cần lưu ý khi 
giao tiếp…

Kỳ đầu tiên của Chương trình Café Khoa 
học tuy chỉ diễn ra trong khoảng 3 giờ đồng hồ 
nhưng đã giúp cho các bạn sinh viên hiểu nhiều 
hơn tầm quan trọng của giao tiếp trong học tập, 
công việc cũng như trong cuộc sống, từ đó tạo 
động lực để các bạn tự rèn luyện bản thân và 
trau dồi thêm các kỹ năng cần thiết khác. 

Ảnh lưu niệm tại chương trình.
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