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Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện quy trình bổ nhiệm lại các
Phó Hiệu trưởng
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

GS.TS. Hà Thanh Toàn thông qua chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại các Phó Hiệu trưởng.

C

ăn cứ quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại,
kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ
chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân
chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ quản
lý thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ban
hành kèm theo Quyết định số 6196/QĐ-BGDĐT
ngày 29/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, căn
cứ chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ GD&ĐT tại
Công văn số 340 ngày 26/10/2017 về công tác
nhân sự của Trường ĐHCT, ngày 16/3/2018,
Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt
lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại các Phó Hiệu
trưởng của Trường.
Tham dự Hội nghị có đại diện Vụ Tổ chức
Cán bộ, Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Bộ
GD&ĐT; Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ. Về
phía Trường ĐHCT có Ban Chấp hành Đảng bộ,
Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc
và cán bộ chủ chốt của Nhà trường.
Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Nhà trường,
GS.TS. Hà Thanh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy,
Hiệu trưởng, đã thông qua chủ trương thực hiện
quy trình bổ nhiệm lại các phó hiệu trưởng, yêu
cầu, tiêu chuẩn, số lượng và dự kiến phân công
nhân sự các Phó Hiệu trưởng. Trên cơ sở các

quy định của Nhà nước, năng lực, kết quả công
tác trong nhiệm kỳ qua và định hướng của Nhà
trường trong thời gian tới, Trường ĐHCT chủ
trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức
vụ Phó Hiệu trưởng đối với PGS.TS. Trần Thị
Thanh Hiền, PGS.TS. Lê Việt Dũng và PGS.TS.
Trần Trung Tính.
Hội nghị đã nghe trình bày tóm tắt lý lịch, quá
trình học tập, công tác và nhận xét, đánh giá
của tập thể lãnh đạo đơn vị về các nhân sự Phó
Hiệu trưởng được xem xét bổ nhiệm lại. Sau
khi nghe trình bày dự kiến chương trình công
tác nhiệm kỳ 2017-2022, và thảo luận, đóng góp
ý kiến cho chương trình công tác của các Phó
Hiệu trưởng, Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín
nhiệm bổ nhiệm lại các Phó Hiệu trưởng của
Trường.
Việc thực hiện lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm
lại các Phó Hiệu trưởng được triển khai theo
đúng quy chế, đảm bảo dân chủ, khách quan,
công bằng và minh bạch. Kết quả lấy phiếu tín
nhiệm làm cơ sở cho công tác hoàn thiện nhân
sự Ban lãnh đạo của Nhà trường trong thời gian
tới.
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Triển khai quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
cấp Trưởng các đơn vị đào tạo
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

N

hằm kiện toàn nhân sự lãnh đạo quản
lý các cấp trong Trường nhiệm kỳ 20172022, ngày 22/3/2016, Hiệu trưởng đã
ban hành Thông báo số 524 về việc thực hiện
quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cấp Trưởng
các khoa, viện, bộ môn trực thuộc Trường.
Từ ngày 26/3/2018, Trường tổ chức Hội nghị
toàn thể công chức, viên chức đơn vị để lấy Thư

Căn cứ quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ
chức, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn
vị thuộc thẩm quyền của Trường ĐHCT, yêu
cầu và tiêu chuẩn của Trưởng khoa, điều kiện
thực tế của Trường và các đơn vị, Hiệu trưởng
và Ban Thường vụ Đảng ủy Trường thống
nhất giới thiệu 02 nhân sự/đơn vị để toàn thể
CCVC của đơn vị xem xét giới thiệu chức vụ
Trưởng khoa.
Theo quy trình bổ nhiệm, bổ
nhiệm lại Trưởng đơn vị theo
Quyết định số 773/QĐ-ĐHCT
ngày 21/3/2018, trên cơ sở lấy
thư giới thiệu từ CCVC đơn vị,
Trường ĐHCT tiếp tục thực hiện
các bước: tổ chức Hội nghị Liên
tịch giữa Ban lãnh đạo đơn vị và
cấp ủy đơn vị, Hội nghị Cán bộ
chủ chốt cấp đơn vị để lấy phiếu
tín nhiệm, Hội nghị Cấp ủy đơn vị,

giới thiệu bổ nhiệm, bổ nhiệm
lại chức vụ Trưởng các đơn vị
đào tạo (khoa, viện, bộ môn
trực thuộc Trường, dưới đây
gọi chung là khoa). Hội nghị
có sự tham dự của Đảng ủyBan Giám hiệu, đại diện lãnh
đạo các phòng ban, đoàn thể,
và đặc biệt là sự tham dự của
toàn thể công chức, viên chức
(CCVC) của các đơn vị.
Hội nghị đã thông qua chủ
trương, yêu cầu, tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm,
bổ nhiệm lại Trưởng khoa; danh sách quy
hoạch, phương án nhân sự do Hiệu trưởng và
Ban Thường vụ Đảng ủy giới thiệu lấy thư giới
thiệu Trưởng khoa.
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Hội nghị Đảng ủy Trường. Kết quả từ các Hội
nghị là cơ sở để Hiệu trưởng xem xét bổ nhiệm,
bổ nhiệm lại nhân sự giữ chức vụ Trưởng
đơn vị.
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Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh-Hướng nghiệp 2018
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 18/3/2018, Trường ĐHCT phối hợp cùng Báo Tuổi trẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT),
Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) tổ chức Ngày hội Tư vấn
Tuyển sinh-Hướng nghiệp 2018 tại khuôn viên Trường.

C

hương trình Tư vấn Tuyển sinh-Hướng
nghiệp 2018 đã thu hút sự quan tâm và
tham dự của lãnh đạo, quý thầy, cô, phụ
huynh và các em học sinh các trường trung học
phổ thông các tỉnh, thành vùng ĐBSCL về tham
dự. Tại đây, các em

học sinh lớp 12, các vị phụ huynh, các thầy, cô
được thông tin chi tiết về kỳ thi tốt nghiệp trung
học phổ thông quốc gia và xét tuyển đại học,
cao đẳng năm 2018. Ban Tư vấn của chương
trình gồm 26 thành viên là lãnh đạo Cục Quản lý
chất lượng, Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT);
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội); đại diện các trường
quân đội, công an, các trường đại học, cao
đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp,
trường nghề,... Bên cạnh đó, chương trình còn
có sự tham gia của các chuyên gia tư vấn tâm
lý-hướng nghiệp nhằm giúp các em học sinh gỡ
rối trong việc lựa chọn ngành nghề và xác định
con đường tương lai.  
Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh-Hướng nghiệp tổ
chức 03 khu vực tư vấn chuyên sâu gồm: Nhóm
ngành khoa học xã hội, y dược, công an, quân
đội, luật, sư phạm, ngoại ngữ,...; Nhóm ngành
kinh tế, quản trị kinh doanh, ngân hàng, kỹ thuật
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công nghệ, nông lâm, giao
thông, điện tử,...; Khu vực Gỡ
rối hướng nghiệp-Chọn lối vào
đời. Ngoài ra, trong khuôn khổ
Ngày hội còn có hơn 130 gian
tư vấn của các trường đại học,
trường nghề trong cả nước. Tại
đây, các chuyên gia tư vấn của
các trường sẵn sàng chia sẻ,
cung cấp thông tin, trao đổi và giải
đáp mọi thắc mắc của thí sinh và
các bậc phụ huynh liên quan tới các
ngành nghề đào tạo, chỉ tiêu tuyển
sinh,…
Công tác tư vấn tuyển sinh và
hướng nghiệp được Trường ĐHCT
đặc biệt quan tâm và tích cực triển
khai. Để chuẩn bị cho công tác diễn
ra thuận lợi, Trường ĐHCT đã huy
động lực lượng lớn là lãnh đạo, cán
bộ chuyên trách về đào tạo của các
khoa, viện, trung tâm, phòng, ban trong
Trường tham gia tư vấn, cung cấp thông
tin cho các em học sinh và phụ huynh
về quy định mới của Bộ GD&ĐT trong
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng;
việc đăng ký tổ hợp môn thi; đăng ký xét
tuyển nguyện vọng, cách chọn trường,
chọn ngành; đặc điểm ngành nghề; những
yêu cầu đầu vào của các ngành nghề; cơ
hội việc làm sau khi tốt nghiệp; chỉ tiêu xét
tuyển; những ưu tiên đối với các thí sinh
thuộc khu vực khác nhau;... Bên cạnh đó,
sinh viên tình nguyện của Trường đã nhiệt
tình hỗ trợ, hướng dẫn các em học sinh còn
bỡ ngỡ trong khuôn viên rộng lớn của Nhà
trường và đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm cho
các em thêm vững tin, bớt lo âu cho kỳ thi
quan trọng sắp tới.
Quý phụ huynh và học sinh có thể tham khảo
Thông tin tuyển sinh năm 2018 của Trường
ĐHCT tại địa chỉ: https://tuyensinh.ctu.edu.
vn/ hoặc giải đáp trực tiếp tại địa chỉ: https://m.
facebook.com/ctu.tvts/.
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GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Lễ ra quân Thực tập
Sư phạm Khóa 40,
năm học 2017-2018
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
những chia sẻ, động viên từ Ban Giám hiệu Nhà
trường, Ban Chỉ đạo Thực tập Sư phạm và được
giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các
giáo viên các trường phổ thông và sinh viên đã đi
thực tập sư phạm trong năm qua về kinh nghiệm
trong công tác chủ nhiệm, công tác giảng dạy, kinh
PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát nghiệm quản lý lớp và ứng xử giữa giáo sinh thực
biểu chỉ đạo đợt Thực tập sư phạm.
tập với giáo viên và học sinh ở trường phổ thông.
hằm giúp sinh viên sư phạm rèn luyện
Ban Giám hiệu và Ban Chỉ đạo Thực tập Sư
về nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm, ngày
phạm đã ân cần nhắc nhở, động viên các em sinh
01/03/2018, Trường ĐHCT tổ chức Lễ ra
viên thực tập tận dụng cơ hội để trau dồi, học hỏi
quân Thực tập Sư phạm cho sinh viên khóa 40.
từ các giáo viên đi trước, những người có kinh
Dự lễ ra quân có đại diện Ban Giám hiệu, các
nghiệm, đồng thời trao đổi, áp dụng nội dung, kiến
thành viên Ban Chỉ đạo Thực tập Sư phạm, cán
thức, phương pháp giảng dạy mới; có tinh thần
bộ hướng dẫn đoàn và toàn thể sinh viên thực tập
cầu thị, khiêm tốn, thể hiện tinh thần trách nhiệm
sư phạm.
cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công
Hàng năm, Nhà trường đều tổ chức cho sinh trong quá trình thực tập; tuân thủ quy định tại đơn
viên thuộc 04 đơn vị gồm: Khoa Sư phạm, Khoa vị, ứng xử đúng mực; và tích cực phối hợp, đoàn
Ngoại ngữ, Khoa Khoa học Chính trị và Bộ môn kết, chia sẻ với các thành viên trong đoàn để cùng
Giáo dục thể chất đi thực tập sư phạm tập trung nhau hoàn thành tốt chương trình thực tập. Bên
tại các điểm trường trung học phổ thông và tiểu cạnh đó, Ban Giám hiệu và Ban Chỉ đạo thực tập
học thuộc các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Năm học sư phạm cũng thể hiện mong muốn các thành viên
2017-2018, Chương trình thực tập sư phạm của trong đoàn phát huy sức mạnh tập thể, trong đó,
sinh viên khóa 40 sẽ diễn ra trong thời gian 08 không thể không kể đến vai trò quan trọng của
tuần, từ ngày 05/03/2018 đến 29/4/2018 với tổng giảng viên hướng dẫn đoàn thực tập, các trưởng,
số sinh viên là 951. Đợt thực tập được tổ chức tại phó đoàn sinh viên trong việc phối hợp với các
27 điểm trường trung học phổ thông và tiểu học trường trong quá trình thực tập, nêu cao tinh thần
thuộc thành phố Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành tốt công
Hậu Giang, Sóc Trăng.
tác thực tập sư phạm năm nay.

N

Công tác thực tập sư phạm luôn nhận được
sự quan tâm của lãnh đạo Trường ĐHCT, được
Nhà trường tổ chức hàng năm nhằm tạo điều kiện
cho sinh viên sư phạm năm cuối trải nghiệm thực
tế trong công tác giảng dạy các cấp học tại các
trường ở địa phương, từ đó giúp các em rèn luyện
về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm.
Tại buổi lễ, các giáo sinh thực tập đã được nghe

Với hơn 50 năm kinh nghiệm trong công tác
đào tạo ngành sư phạm, đợt thực tập sư phạm
năm học 2017-2018 hứa hẹn sẽ mang lại kết quả
tốt đẹp, góp phần khẳng định vai trò quan trọng
của Khoa Sư phạm-Trường ĐHCT trong đào tạo,
bồi dưỡng giáo viên và nghiên cứu khoa học về
giáo dục cho vùng ĐBSCL theo chủ trương của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.
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GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Hội thảo Lấy ý kiến về
chương trình đào tạo
dự kiến ngành Truyền thông
đa phương tiện trình độ đại học
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT
phát biểu tại Hội thảo.

Ngày 06/2/2018, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường ĐHCT tổ chức Hội thảo Lấy
ý kiến giảng viên, nhà khoa học, người sử dụng lao động, cựu học viên về chương trình đào tạo dự
kiến ngành Truyền thông đa phương tiện trình độ đại học.

P

hát biểu khai mạc tại Hội thảo, PGS.TS.
Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng
Trường ĐHCT nhấn mạnh sự cần thiết của
việc đào tạo nguồn nhân lực ngành Truyền thông
đa phương tiện nhằm đáp ứng yêu cầu của xã
hội hiện nay. Phó Hiệu trưởng mong muốn thông
qua Hội thảo sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng

thông đa phương tiện hiện đại; có khả năng
làm việc chuyên nghiệp thích ứng với những vị
trí nghề nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực truyền
thông; được trang bị đạo đức nghề nghiệp, sự
tự tin, lòng nhiệt tình và sự đam mê trong nghề
nghiệp…
Tại Hội thảo, các đại
biểu đã tập trung thảo
luận, đóng góp sôi nổi và
tích cực cho chương trình
đào tạo dự kiến. Các ý
kiến đóng góp đều khẳng
định sự cần thiết của
ngành Truyền thông đa
phương tiện.

góp của các đại biểu tham dự để góp phần hoàn
thiện chương trình đào tạo.
Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành
Truyền thông đa phương tiện được xây dựng với
mục tiêu giúp cho người học: nắm vững các kiến
thức nền tảng về mỹ thuật và công nghệ thông
tin, kiến thức chuyên sâu và những kỹ năng về
báo chí, truyền thông và quảng cáo; có khả năng
triển khai các giải pháp và các sản phẩm truyền
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Đại biểu đóng góp ý kiến.

ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

Ký kết hợp tác với Đại học Năng lượng và Môi trườngĐại học Công nghệ Thonburi, Thái Lan
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 08/03/2018, Trường ĐHCT tổ chức Lễ ký kết hợp tác với Đại học Năng lượng và Môi
trường-Đại học Công nghệ Thonburi, Thái Lan với nội dung chính về xây dựng các hoạt động hợp
tác nghiên cứu liên quan đến rừng và biến đổi khí hậu.

D

Đại diện hai bên ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

ựa trên thiện chí hợp tác và sự tin tưởng
vào nỗ lực chung từ hai phía sẽ mang lại
nhiều thành quả hợp tác thiết thực trong
thời gian tới, Khoa Sau đại học-Trường ĐHCT
và Đại học Năng lượng và Môi trường-Đại học
Công nghệ Thonburi đã thống nhất ký kết bản
ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy hợp tác toàn
diện, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển với nội
dung thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học;
phát triển các chương trình đào tạo tiến sĩ và
thạc sĩ; trao đổi cán bộ; tổ chức hội nghị, hội
thảo chuyên đề, khóa huấn luyện; chia sẻ trang
thiết bị và nguồn thông tin khoa học...
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trường ĐHCT
và Đại học Năng lượng và Môi trường-Đại học
Công nghệ Thonburi đã vui mừng chia sẻ thông
tin về hoạt động của hai trường. Trong đó, lãnh
đạo Trường ĐHCT nhấn mạnh mối quan hệ hợp
tác tốt đẹp giữa Nhà trường với các cơ quan,
viện, trường đại học Thái Lan ngày càng mở
rộng và hiệu quả. Về phía Đại học Năng lượng

và Môi trường-Đại học Công nghệ Thonburi,
PGS. Suneerat Fukuda bày tỏ niềm vui mừng
trước việc thiết lập mối quan hệ hợp tác với
Trường ĐHCT, một trường trọng điểm của Việt
Nam với thế mạnh về lĩnh vực nông nghiệp,
thủy sản và môi trường. PGS. Suneerat Fukuda
tin tưởng rằng những hoạt động hợp tác giữa
hai đơn vị được triển khai tại vùng ĐBSCL và
Thái Lan sẽ mang lại nhiều kết quả quan trọng
trong nghiên cứu khoa học liên quan đến rừng
và biến đổi khí hậu nói riêng, đóng góp cho sự
phát triển của hai bên nói chung.
Tại Lễ Ký kết hợp tác, PGS.TS. Mai Văn
Nam, Trưởng Khoa Sau đại học-Trường ĐHCT
và PGS. Suneerat Fukuda, Giám đốc Đại học
Năng lượng và Môi trường-Đại học Công nghệ
Thonburi đã đại diện hai bên ký kết bản ghi nhớ
hợp tác dưới sự chứng kiến của đại diện Ban
Giám hiệu, đại diện lãnh đạo và viên chức các
đơn vị trực thuộc của hai trường.
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

Ký kết hợp tác với Công ty Takesho Food & Ingredients
và Công ty Hydro Powtech, Nhật Bản
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 06/02/2018, Trường ĐHCT tổ chức Lễ Ký kết hợp tác với Công ty Takesho Food &
Ingredients và Công ty Hydro Powtech, Nhật Bản. Tham dự lễ ký kết có ông Masazumi Kumazawa,
Chủ tịch, Giám đốc điều hành Công ty Hydro Powtech (NHP); ông Toshinao Tamaka, Chủ tịch,
Giám đốc điều hành Công ty Takesho Food & Ingredients (TFI) cùng các thành viên. Về phía
Trường ĐHCT, có PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện Ban quản lý dự án ODA
và các đơn vị trực thuộc trường.  

T

rường ĐHCT là cơ sở giáo dục đào tạo
trọng điểm của quốc gia tại khu vực
ĐBSCL, Trường đã và đang tiếp tục
đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển về khoa
học công nghệ cho vùng và cả nước. Đặc biệt,
Trường đang triển khai thực hiện Dự án Nâng
cấp Trường ĐHCT với mục tiêu tăng cường
năng lực để ĐHCT trở thành trường đại học
xuất sắc, được quốc tế công nhận trong lĩnh
vực nông nghiệp, thủy sản, môi trường và các
lĩnh vực liên quan, góp phần phát triển kinh tếxã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ
môi trường, gia tăng giá trị nông nghiệp và thủy
sản ở vùng ĐBSCL.

Trường ĐHCT, đặc biệt dự án nghiên cứu về
nâng cao chất lượng các sản phẩm thủy sản.     
Ngoài ra, Trường ĐHCT, TFI và NHP còn thảo
luận đề án hợp tác thực tập với mong muốn đóng
góp cho sự phát triển Trường ĐHCT, đặc biệt là
ngành công nghệ thực phẩm; góp phần đào tạo,
bồi dưỡng nhân tài, hướng tới tuyển dụng nhân
sự từ sinh viên Trường. Theo đó, sinh viên có
cơ hội trải nghiệm công việc, văn hóa và tham
gia các lớp ngoại khóa tại Nhật Bản...
Bản ghi nhớ hợp tác được ký kết đã mở ra
khởi đầu mới cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp
giữa các bên. Tin rằng sự liên kết hợp tác giữa
Trường ĐHCT và công ty đối tác Nhật Bản sẽ
mang lại nhiều lợi ích, góp phần đẩy mạnh sự
phát triển của ngành chế biến thực phẩm.

Nhận thấy khả năng hợp tác giữa Trường
ĐHCT với các đối tác phía Nhật Bản, cụ thể là
TFI và NHP với thế mạnh về công nghệ chế biến
thực phẩm bằng phương
pháp thủy phân mới, sau
nhiều thảo luận, trao đổi
giữa các bên, Trường
ĐHCT, TFI và NHP đã đi
đến ký kết bản ghi nhớ
hợp tác về nghiên cứu
phát triển công nghệ chế
biến thực phẩm bằng
phương pháp thủy phân
mới, với kỳ vọng kết quả
từ sự hợp tác nghiên cứu
này sẽ đóng góp cho
việc thực hiện các dự án
nghiên cứu trong khuôn
khổ Dự án Nâng cấp Từ trái qua, ông Toshinao Tamaka, TFI; PGS.TS. Lê Việt Dũng và ông Masazumi
Kumazawa, NHP ký kết bản ghi nhớ hợp tác.
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DỰ ÁN ODA

Hội thảo Sơ kết thực hiện
Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT
và Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Toàn cảnh Hội thảo.

Ngày 06/02/2018, Ban quản lý dự án ODA-Trường ĐHCT tổ chức Hội thảo Sơ kết thực hiện Dự
án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ và Dự án Hỗ trợ kỹ thuật giai đoạn 2015-2017. Tham dự Hội
thảo có GS. Tetsu Ando, Cố vấn trưởng Dự án, Ban Giám hiệu Trường ĐHCT, Ban quản lý, Ban
điều phối của Dự án, và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường.

T

ại Hội thảo, Đại diện Ban quản lý dự án
đã báo cáo việc triển khai thực hiện Dự
án Nâng cấp Trường ĐHCT và Dự án Hỗ
trợ kỹ thuật trong giai đoạn từ tháng 10/2015
đến tháng 12/2017. Nhìn chung, các hợp phần
của hai dự án được triển khai theo kế hoạch đề
ra và đạt được những kết quả quan trọng. Tuy
nhiên, đây là hai dự án quy mô lớn với một khối
lượng công việc khổng lồ của nhiều hợp phần
quan trọng nên khó tránh khỏi những khó khăn,
vướng mắc. Do đó, Hội thảo đã tiến hành thảo
luận và nhận được sự trao đổi chân thành, đóng
góp tích cực từ lãnh đạo Nhà trường và các đơn
vị nhằm đưa ra những giải pháp và định hướng
cho các hoạt động tiếp theo trong khuôn khổ dự
án được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu
quả.  
Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật nhằm "Tăng cường
năng lực để Trường ĐHCT trở thành trường xuất
sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển
giao công nghệ" sử dụng viện trợ không hoàn
lại của Chính phủ Nhật Bản được triển khai thực
hiện từ năm 2016 và dự kiến kết thúc vào năm
2021. Các hợp phần quan trọng của Dự án Hỗ
trợ kỹ thuật gồm tăng cường năng lực nghiên
cứu khoa học (04 đề tài nghiên cứu hợp tác
giữa Trường ĐHCT và các trường đối tác Nhật
Bản), tăng cường năng lực đào tạo nhằm xây
dựng và phát triển chương trình đào tạo mới

và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế AUN (mở
mới 03 ngành thuộc các lĩnh vực: nông nghiệp,
thủy sản và môi trường, gồm: Biến đổi khí hậu
và Nông nghiệp nhiệt đới bền vững, Biến đổi khí
hậu và Quản lý tổng hợp vùng ven biển về nuôi
trồng thủy, Biến đổi khí hậu và Quản lý đồng
bằng), và tăng cường hệ thống hỗ trợ kỹ thuật
và quản lý hành chính cần thiết trong việc nâng
cao năng lực nghiên cứu khoa học và năng lực
đào tạo của Trường ĐHCT.
Dự án Hỗ trợ kỹ thuật là tiền đề, sự khởi động
nhằm mục tiêu hỗ trợ thực hiện Dự án Nâng
cấp Trường ĐHCT. Theo đó, 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 được thực hiện từ
năm 2015 đến năm 2022. Các hợp phần chính
trong Dự án gồm: phát triển nguồn nhân lực,
thực hiện các dự án nghiên cứu, phát triển cơ
sở vật chất, mua sắm trang thiết bị và dịch vụ
tư vấn.
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Ngày hội Hoa hồng và Bánh dân gian
mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 08/3
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

N

hằm tôn vinh vẻ đẹp, khẳng định vai trò
của người phụ nữ trong xã hội, đặc biệt
trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc
tế, ngày 07/3/2018, tại Hội trường Lớn, Công
đoàn Trường ĐHCT tổ chức Ngày hội Hoa hồng
và Bánh dân gian mừng Ngày Quốc tế phụ nữ
08/3.
Tham dự buổi họp mặt có bà Huỳnh Thị
Hiền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành
phố Cần Thơ; các thành viên Ban Giám hiệu,
Ban Thường vụ Đảng ủy; đại diện lãnh đạo các
đơn vị trực thuộc; Ban Chấp hành Công đoàn
Trường, các công đoàn bộ phận, cùng toàn thể
cán bộ, viên chức.
Trong không khí ấm áp, gần gũi, thay mặt
lãnh đạo Nhà trường, GS.TS. Hà Thanh Toàn,
Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng đã gửi lời chúc
mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể nữ cán bộ, viên
chức của Trường. Hiện nay, Trường ĐHCT có
tổng số gần 2.000 cán bộ, viên chức, trong đó,
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tỉ lệ nữ chiếm gần 44%. Bên cạnh đó, trong tổng
số khoảng 50.000 sinh viên thì tỉ lệ sinh viên

HOẠT ĐỘNG KHÁC
nữ chiếm gần 49% (theo thống kê quí 4/2017).
Điều đó thể hiện vai trò ngày càng cao của nữ
cán bộ, viên chức cũng như nữ sinh viên trong
các hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu
khoa học đóng góp to lớn vào sự phát triển ngày
càng mạnh mẽ của Trường ĐHCT. Hiệu trưởng
mong rằng nữ cán bộ, viên chức và nữ sinh
viên sẽ phát huy truyền thống của phụ nữ Việt
Nam, không ngừng học tập, nâng cao trình độ,

nghiên cứu khoa học đạt nhiều thành tích cao
hơn trong công tác, đồng thời, hài hòa công việc
cơ quan và gia đình để vừa "giỏi việc nước, đảm
việc nhà", gia đình luôn đầm ấm, hạnh phúc.
Với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh,
thiết thực cho các công đoàn viên, thắt chặt
tình đoàn kết và tạo không khí vui tươi, sôi nổi
trong Nhà trường, tại buổi họp mặt đã diễn ra
Hội thi làm bánh dân gian với sự hưởng ứng
của hơn 20 đội từ các Công
đoàn bộ phận khoa, viện,
trung tâm, phòng, ban trong
Trường. Toàn thể cán bộ, viên
chức trong Trường đã có dịp
thưởng thức nhiều loại bánh
truyền thống đầy màu sắc, đủ
mọi hương vị được thực hiện
bởi những đôi bàn tay khéo
léo của cả nam và nữ cán bộ,
viên chức. Ngày hội Hoa hồng
và Bánh dân gian mừng ngày
Quốc tế phụ nữ 8/3 thực sự là
một món quà ý nghĩa mà Nhà
trường dành tặng đến các nữ
cán bộ, viên chức.
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Hội diễn văn nghệ truyền thống Trường ĐHCT
năm 2018
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

N

hằm chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày
thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản
Hồ Chí Minh, 52 năm thành lập Trường
ĐHCT, và bổ sung lực lượng nòng cốt vào đội
văn nghệ Trường, Trường ĐHCT tổ chức Hội
diễn văn nghệ truyền thống năm 2018 diễn ra từ
ngày 26/3/2018 đến ngày 29/3/2018.

múa độc đáo cùng với những lời ca ngọt ngào
và sâu lắng.
Nội dung thi diễn gồm các tiết mục ca ngợi
tình yêu quê hương-đất nước, lịch sử hào hùng
của dân tộc và những thành tựu trong quá
trình đổi mới đất nước, hướng về biển đảo quê
hương; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, học tập và làm
theo gương Bác;

Hội diễn văn nghệ truyền thống Trường ĐHCT
được tổ chức hằng năm, là sân chơi
bổ ích để toàn thể cán bộ
và sinh viên Trường cùng
nhau giao lưu, vui chơi, giải
trí, nâng cao đời sống văn
hóa, tinh thần yêu lao động,
học tập và say mê nghệ
thuật. Hội diễn năm nay đã
thu hút sự tham gia nhiệt
tình, sôi nổi của các đơn vị
của Trường với 13 đội dự
thi, 93 tiết mục ở các thể
loại, huy động 1.143 diễn
viên. Các tiết mục biểu diễn
được dàn dựng công phu PGS.TS. Trần Tr
ung Tính,
với sự chuẩn bị chu đáo, tài trợ cho chương trình. Phó Hiệu trưởng trao hoa th
ay lời cảm ơ
n đến đại diện
mang đậm nét văn hóa
các nhà
truyền thống của dân tộc qua những điệu
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đoàn đã thuộc về Bộ môn Giáo dục Thể
chất với 14 huy chương vàng, 10 huy
chương bạc, 8 huy chương đồng; hạng
Nhì thuộc về Khoa Kinh tế với 13 huy
chương vàng, 7 huy chương bạc, 5 huy
chương đồng; và với thành tích 07 huy
chương vàng, 06 huy chương bạc, 06
huy chương đồng, Khoa Nông nghiệp
và Sinh học Ứng dụng đã đạt hạng Ba
toàn đoàn.

tinh thần lao động hăng say của nhân dân, tinh
thần xung kích của thanh niên, ca ngợi tình thầy
trò, tình cảm bạn bè-đồng nghiệp, tinh thần
đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong học tập và
lao động, về những thành tựu của Trường và
hoạt động của các đơn vị góp phần xây dựng và
phát triển đất nước.
Sau 04 đêm thi diễn, tranh tài sôi nổi, ngày
30/3/2018, Trường ĐHCT đã tổ chức Chương
trình Tổng kết, trao giải Hội thao và Hội diễn Văn
nghệ truyền thống Trường ĐHCT năm 2018.
Trong đó, Hội thao Truyền thống Trường
ĐHCT lần thứ 38, năm 2018 được tổ chức với
44 nội dung của 11 môn thi đấu, có hơn 5.000
lượt vận động viên đăng ký tham dự. Với thành
tích cao nhất thể hiện sự vượt trội về thể lực và
tinh thần đồng đội mạnh mẽ, hạng Nhất toàn

Xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn tại Hội
diễn văn nghệ truyền thống Trường ĐHCT năm
nay là Khoa Kinh tế; giải Nhì thuộc về Khoa Luật
và Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ
Sinh học; giải Ba thuộc về các đội: Khoa Nông
nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Khoa Công nghệ
Thông tin và Truyền thông, Khoa Môi trường và
Tài nguyên Thiên nhiên.
Năm 2018 đã ghi dấu một mùa Hội thao và
Hội diễn văn nghệ truyền thống thành công rực
rỡ. Trường ĐHCT sẽ càng thêm tự hào vì có
những thế hệ sinh viên năng động, sáng tạo,
tự tin, bản lĩnh để đóng góp xây dựng Trường
ngày càng phát triển và tô điểm hình ảnh Trường
ĐHCT ngày càng đẹp hơn trong mắt bạn bè
trong nước và thế giới.
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Hội trại văn hóa thanh niên năm 2018
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 31/3/2018, đúng vào dịp kỷ niệm 52 năm ngày thành lập (31/3/1966-31/3/2018), Trường
ĐHCT tổ chức khai mạc Hội trại văn hóa thanh niên trong sinh viên Trường ĐHCT năm 2018.

Đ

ây là hoạt động nhằm giáo dục truyền
thống của tuổi trẻ Việt Nam, của tổ chức
Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh;
giáo dục ý thức, lòng tự hào của đoàn viên
thanh niên (ĐVTN), học sinh sinh viên (HSSV)
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của Nhà
trường với giá trị cốt lõi “Đồng thuận-Tận tâmChuẩn mực-Sáng tạo”, đồng thời định hướng
cho từng ĐVTN tự hào với truyền thống vẻ vang
của tổ chức Đoàn, của Nhà trường; từ đó, thể
hiện trách nhiệm của mình, không ngừng ra sức
học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành,
phấn đấu không ngừng vì sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập
quốc tế với khẩu hiệu hành động “Sáng tạo-Hội
nhập-Khởi nghiệp”.
Với chủ đề xuyên suốt của Tháng Thanh niên
năm 2018 là “Tự hào Sinh viên ĐHCT”, Đoàn
Thanh niên Trường dưới sự chỉ đạo của Thành
đoàn và Đảng ủy-Ban Giám hiệu Nhà trường đã
phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết
thực thu hút đông đảo ĐVTN, HSSV tích cực
tham gia như:
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- Cuộc thi thiết kế video clip giới thiệu ngành
nghề đào tạo của Trường ĐHCT diễn ra từ
ngày 06/02 đến 15/3/2018 với sự tham gia của
hầu hết các ngành, chuyên ngành đào tạo của
Trường.
- Cuộc thi viết, cuộc thi hùng biện, cuộc thi
góc ảnh đẹp CTU với cùng chủ đề “Tự hào sinh
viên ĐHCT” đã thu hút đông đảo các bạn sinh
viên tham gia với các tác phẩm hay, ấn tượng,
có đầu tư, thể hiện được niềm vinh dự, sự tự
hào khi là sinh viên ĐHCT, đồng thời thể hiện rõ
vai trò, trách nhiệm của mình đối với cá nhân,
Nhà trường và xã hội.
- Phối hợp tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển
sinh, hướng nghiệp (ngày 18/3/2018) và tổ chức
các đội hình sinh viên hỗ trợ, tham gia giao lưu,
hướng nghiệp cho học sinh THPT tại Trường
ĐHCT và tại các địa phương vùng ĐBSCL.
- Câu lạc bộ (CLB) Dynamic Sinh viên của
Đoàn Thanh niên Trường tham dự chung kết
toàn quốc các CLB Dynamic sinh viên tại thành
phố Hồ Chí Minh từ ngày 13-19/3/2018 và đạt
giải Ba toàn đoàn.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
Các chuỗi hoạt động đã và đang diễn ra trong
Tháng Thanh niên năm 2018 cùng những kết
quả đạt được là nhờ vào sự chung tay, góp sức,
bằng tinh thần, trách nhiệm của cán bộ Đoàn,
ĐVTN, HSSV toàn Trường; bên cạnh đó, là nhờ
vào sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của
Thành Đoàn, Đảng ủy-Ban Giám hiệu Trường,

- Phối hợp với Phòng Công tác Chính trị, Bộ
môn Giáo dục Thể chất và các đơn vị tổ chức
Hội diễn văn nghệ, Hội thao truyền thống cấp
Trường.
- Đoàn Thanh niên Trường làm thường trực
Ban tổ chức Hội thi Olympic các môn lý luận
chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh
viên Trường ĐHCT năm 2018 dưới hình thức thi
cá nhân trực tuyến và hình thức thi tập thể. Hội
thi đã chính thức khai mạc vào sáng 31/3/2018,
hướng đến đăng cai tổ chức Hội thi dành cho
sinh viên các trường đại học tại vùng ĐBSCL
vào tháng 5/2018.
- Đặc biệt, Hội trại văn hóa thanh niên được tổ
chức với quy mô toàn trường tại Khu II và Khu
Hòa An, có khoảng 500 tiểu trại, hơn 20.000
ĐVTN, HSSV tham gia với các hoạt động phong
phú, đa dạng, thể hiện sự sáng tạo của tuổi trẻ
trong hai ngày 31/3 và 1/4/2018.

lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, sự phối
hợp của các đơn vị bạn, các đơn vị đồng hành
và cả hệ thống Đoàn bộ Trường ĐHCT. Tuổi trẻ
ĐHCT trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp
mà lãnh đạo các đơn vị trong và ngoài trường,
lãnh đạo các đơn vị bạn, các cựu sinh viên đã
dành cho sinh viên Trường.
Đoàn trường kêu gọi tất cả cán bộ Đoàn,
ĐVTN, HSSV của trường tiếp tục ra sức học
tập, rèn luyện, tích cực tham gia có hiệu quả các
hoạt động đoàn thể theo khẩu hiệu hành động
“Sáng tạo-Hội nhập-Khởi nghiệp”, góp phần
cùng nhà trường xây dựng giá trị cốt lõi “Đồng
thuận-Tận tâm-Chuẩn mực-Sáng tạo”.
Vào tối cùng ngày, Chương trình sinh hoạt
truyền thống Hội trại văn hóa thanh niên năm
2018 với chủ đề "Tự hào Sinh viên ĐHCT" đã
diễn ra tại sân khấu Thanh niên với các nội
dung trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”-phần
thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh; họp mặt, giao lưu cựu sinh viên;
chung kết Cuộc thi hùng biện với chủ đề "Tự
hào sinh viên ĐHCT"; và trao giải các cuộc thi:
Thiết kế video clip, Trại đẹp, Góc ảnh CTU, Viết,
Hùng biện.  
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Đại hội đại biểu các Liên chi hội tiến tới
Đại hội đại biểu Hội sinh viên Trường ĐHCT
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Từ ngày 10/3/2018 đến ngày 22/4/2018, các Liên chi hội sinh viên trực thuộc Hội Sinh viên
Trường ĐHCT tổ chức Đại hội đại biểu nhằm tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức công tác Hội và
phong trào sinh viên của Liên chi hội sinh viên trong nhiệm kỳ 2016-2018; phương hướng công tác
Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ mới 2018-2020, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Trường
ĐHCT nhiệm kỳ 2018-2020. Đại hội có sự tham dự của đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Trường,
lãnh đạo địa phương như: UBND tỉnh/thành phố, tỉnh/thành ủy, tỉnh/thành đoàn, các sở ban ngành
cấp tỉnh/thành phố, Hội đồng hương, Hội khuyến học,... cùng hội viên sinh viên của các Liên chi hội.

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Phó Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu định hướng hoạt động sinh viên tại Đại hội đại
biểu Liên chi hội sinh viên Bến Tre ngày 25/3/2018.

Đại hội đã nghe Dự thảo Báo cáo tổng kết
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Liên chi
hội sinh viên nhiệm kỳ 2016-2018, kết quả công
tác nhiệm kỳ qua; đồng thời, đề ra mục tiêu,
phương hướng công tác Hội và phong trào sinh
viên nhiệm kỳ 2018-2020. Đại hội đã tiến hành
bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và bầu đoàn
đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên
Trường ĐHCT, nhiệm kỳ 2018-2020.

khó khăn. Hàng năm, Trường dành khoảng 3
tỷ đồng cho sinh viên làm nghiên cứu, bên cạnh
đó, trong quá trình học tập, sinh viên có cơ hội
giao lưu, học tập ở nước ngoài với kinh phí do
Trường cấp là gần 1,8 tỷ đồng/năm. Trường
còn chung tay cùng với các nhà hảo tâm hỗ trợ
khoảng 1.000 suất học bổng/năm nhằm động
viên, khuyến khích sinh viên phấn đấu, vươn lên
trong học tập.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại
biểu Liên chi hội sinh viên Bến Tre, GS.TS. Hà
Thanh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
chia sẻ Trường ĐHCT luôn tạo mọi điều kiện
và huy động các nguồn hỗ trợ khác nhau để
sinh viên không phải nghỉ học vì hoàn cảnh

Đặc biệt, Trường đang triển khai thực hiện Dự
án Nâng cấp Trường ĐHCT sử dụng nguồn vốn
vay ODA của Chính phủ Nhật Bản với tổng số
vốn hơn 105 triệu USD, được thực hiện từ năm
2015 đến 2022, với kỳ vọng kết quả quan trọng
từ Dự án sẽ nâng cao điều kiện học tập, nghiên
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trào "Sinh viên 5 tốt" của
Hội Sinh viên đã đề ra,
giữ mối liên kết với địa
phương và xây dựng quê
hương thêm giàu đẹp.
Hội Sinh viên Trường
ĐHCT hiện có khoảng
13.000 hội viên sinh hoạt
tại 119 Chi hội trực thuộc
13 Liên chi hội sinh viên.
Năm 2017, Hội Sinh viên
Trường có 403 sinh viên
đạt danh hiệu "Sinh viên
5 tốt" cấp Trường, 23 sinh
Các hội viên Liên chi hội sinh viên Bến Tre có nhiều thành tích nhận khen thưởng
viên đạt danh hiệu cấp
của lãnh đạo địa phương và Hội Sinh viên Trường ĐHCT.
thành phố, 01 sinh viên
cứu của sinh viên cũng như cán bộ của Trường,
đạt danh hiệu cấp Trung ương, đặc biệt, có 02
thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của Nhà trường
sinh viên đạt giải thưởng Sao tháng Giêng. Năm
trong thời gian tới. Do đó, Hiệu trưởng mong
2018, Hội Sinh viên Trường tích cực triển khai
muốn sinh viên Trường ĐHCT phát huy tính chủ
các hoạt động với các nội dung: Toàn thể sinh
động trong học tập, nghiên cứu khoa học, trau
viên Trường ĐHCT tích cực tham gia rèn luyện
dồi kỹ năng, đặc biệt là ngoại ngữ để tự tin giao
theo phong trào “Sinh viên 5 tốt”; phấn đấu thi
lưu, hội nhập quốc tế. Nhân Đại hội, GS.TS. Hà
đua đạt được nhiều thành tích cao trong các kỳ
Thanh Toàn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh
thi chuyên ngành, các hoạt động khoa học công
đạo địa phương đã chung tay góp sức với Nhà
nghệ, các hoạt động phong trào văn hóa văn
trường trong việc chăm lo học tập cũng như đời
nghệ, thể dục thể thao, nhằm chào mừng Đại
sống của sinh viên, qua đó, nhắn nhủ đến các
hội hội sinh viên các cấp tiến tới Đại hội hội sinh
em sinh viên phải phấn đấu hơn nữa trong học
viên toàn quốc lần thứ X.
tập, xây dựng con người hoàn thiện theo phong

GS.TS. Hà Thanh Toàn trao học bổng Hội khuyến học cho sinh viên.
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Lễ Bế mạc Lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
Giảng viên cao cấp (Hạng I)
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

TS. Vũ Duy Hiền, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý - Học viện Quản lý Giáo dục,
công bố Quyết định hoàn thành khóa học và Quyết đinh khen thưởng.

T

hực hiện Kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo
cán bộ, viên chức năm học 2017-2018
với mục đích nâng cao năng lực quản lý
cho cán bộ, viên chức của các đơn vị trực thuộc
Trường ĐHCT và các trường đại học, cao đẳng
trong khu vực ĐBSCL, Trường ĐHCT phối hợp
với Học viện Quản lý Giáo dục tổ chức Lớp bồi
dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
giảng viên cao cấp (hạng I) tại Trường ĐHCT từ
03/11/2017 đến ngày 3/01/2018.
Qua 02 tháng học tập, sáng ngày 15/3/2018,
Lễ bế mạc Lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức
danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I)
được diễn ra.
Đây là khóa học đầu tiên của Học viện Quản
lý Giáo dục tổ chức theo chương trình mới
của Bộ GD&ĐT ban hành năm 2016 theo tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao
cấp (hạng I). Khóa học có tổng số 110 học viên
là cán bộ quản lý và giảng viên thuộc Trường
ĐHCT và các đơn vị khác như: Trường Cao
đẳng Cộng đồng Vĩnh Long, Trường Cao đẳng
Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ, Trường Cao đẳng
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Sư phạm Sóc Trăng, Trường Đại học An Giang,
Trường Đại học Tiền Giang, và Trường Đại học
Y Dược Cần Thơ.
Sau hai tháng cố gắng, cân bằng giữa công
việc và học tập của các học viên, cùng sự tận
tình giảng dạy và phục vụ của các thầy giáo,
cô giáo, của tập thể các khoa, phòng, ban của
Trường ĐHCT và Học viện Quản lý Giáo dục,
theo kết quả học tập cuối khoá, 110 học viên
xuất sắc hoàn thành khoá học và được cấp
chứng chỉ.
Phát biểu tại Lễ bế mạc, GS.TS. Nguyễn
Thanh Phương, thay mặt lãnh đạo Trường
ĐHCT gửi lời chúc mừng đến toàn thể học viên
đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn trong điều
kiện công tác, hoàn cảnh gia đình và bản thân
để hoàn thành khoá học trong thời gian ngắn
với kết quả tốt; đồng thời, gửi lời cảm ơn đến
Học viện Quản lý Giáo dục đã tích cực phối hợp
tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, giảng
viên của Trường ĐHCT nói riêng và các trường
đại học, cao đẳng nói chung.

HOẠT ĐỘNG KHÁC

Làm việc với đoàn khảo sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 30/3/2018, Trường ĐHCT đã tiếp đón và làm việc với đoàn khảo sát của Hội đồng Dân
tộc Quốc hội về tình hình thi hành Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học tại Trường ĐHCT. Ông
Giàng A Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm Trưởng đoàn khảo sát. Tiếp và làm việc
với đoàn có GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng
cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường.

T

Toàn cánh buổi làm việc.

ại buổi làm việc, Trường ĐHCT đã báo
cáo tiến trình thực hiện Luật Giáo dục và
Luật Giáo dục đại học giai đoạn 20102017, cụ thể về tình hình hoạt động của Nhà
trường từ năm 2010 đến nay, đánh giá công
tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao
khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tếxã hội trong vùng; đánh giá việc thực hiện chế
độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên nhất
là đối với đối tượng học sinh, sinh viên người
dân tộc thiểu số theo quy định của Nhà nước:
chính sách học bổng; miễn, giảm học phí, hỗ trợ
chi phí học tập, vay vốn tín dụng...; điều kiện cơ
sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy, nghiên cứu
khoa học; tình hình ban hành văn bản quy phạm
pháp luật của Chính phủ và các Bộ, ngành để
triển khai Luật Giáo dục đại học; công tác triển

khai và thực thi Luật Giáo dục đại học của Nhà
trường; nhận xét, đánh giá về sự phù hợp và
tính khả thi của Luật; những bất cập trong quy
định của của Luật, từ đó, đưa ra những đề xuất,
kiến nghị.
Ông Giàng A Chu đánh giá cao những thành
tích và những đóng góp của Trường ĐHCT
trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho vùng
ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung. Đoàn
khảo sát ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của
Nhà trường trong quá trình triển khai và thực thi
Luật Giáo dục đại học, từ đó, tổng hợp và báo
cáo lên Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành
liên quan để có sự điều chỉnh, đóng góp vào
việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục và Luật
Giáo dục đại học phù hợp với yêu cầu của thực
tiễn trong thời gian tới.
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Trường ĐHCT chúc mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02
Phòng Công tác Chính trị

N

hân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày
Thầy thuốc Việt Nam (27/02/195527/02/2018), ngày 27/02/2018,
đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các
đoàn thể, phòng ban chức năng trong
Trường đã đến thăm và chúc mừng các
đơn vị y tế trên địa bàn thành phố Cần
Thơ (TPCT) gồm: Bệnh viện Đa khoa
Trung ương Cần Thơ, Trường Đại học
Y Dược Cần Thơ, Bệnh viện Phụ sản
TPCT, Bệnh viện Quân y 121, Bệnh viện
Đa khoa TPCT, Bệnh viện Tim mạch
TPCT và Ban Bảo vệ sức khỏe-Thành ủy GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, tặng hoa chúc mừng
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.
Cần Thơ.
trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám,
Đến thăm các đơn vị, Đoàn đã được nghe báo
chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân và sinh
cáo ngắn gọn kết quả đạt được của các đơn vị y
viên đang học tập trên địa bàn TPCT, thực hiện
tế trong năm 2017, đặc biệt các đơn vị đã vượt
tốt phong trào thi đua của Ngành Y tế Cần Thơ
qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ
năm 2018 với chủ đề “Y tế Cần Thơ: Hướng tới
tiêu y tế phần lớn đều đạt và vượt mức, không
công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập”.
để xảy ra dịch bệnh, triển khai nhiều danh mục
kỹ thuật mới chuyên sâu như: mổ tim, can thiệp
GS.TS. Hà Thanh Toàn đại diện Nhà trường
mạch vành, phẫu thuật nội soi lồng ngực, chạy đã chân thành cảm ơn và tri ân đến toàn thể Ban
thận nhân tạo… và phương hướng hoạt động lãnh đạo và đội ngũ y, bác sĩ, các điều dưỡng
trong thời gian tới của các đơn vị, trong đó tập viên, y tá, công nhân viên của các đơn vị y tế
trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Cần Thơ đã tận tình chăm sóc sức khỏe cho
kế hoạch nâng cao chất lượng chuyên môn, thầy cô giáo, công chức, viên chức và sinh viên
nghiệp vụ cho cán bộ, y, bác sĩ; tăng cường Trường ĐHCT trong năm qua; chúc các đơn vị
y tế năm mới sẽ đạt nhiều thành tích mới, thắng
lợi mới, ngày càng nâng cao trình độ và đầu tư
trang thiết bị mới, hiện đại nhằm chăm sóc sức
khỏe cho cộng đồng ngày càng tốt hơn. Nhân
dịp này, lãnh đạo các đơn vị y tế cũng bày tỏ lời
cảm ơn trân trọng, sâu sắc đến sự quan tâm, hỗ
trợ, hợp tác của Trường ĐHCT trong công tác
thực hiện việc mua bảo hiểm y tế cho sinh viên
của Nhà trường. Các đơn vị cũng tin tưởng rằng
Trường ĐHCT sẽ đóng góp nhiều hơn nữa cho
sự phát triển kinh tế-xã hội của vùng và của đất
nước, xứng đáng là trường đại học hàng đầu ở
Đoàn đi thăm và chúc mừng Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần vùng ĐBSCL.
Thơ nhân “Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2”.
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Khoa Phát triển Nông thôn - Khu Hòa An
sôi nổi mùa tuyển sinh năm 2018
Khoa Phát triển Nông thôn
Sóc Trăng với sự tham gia của
hơn 1.350 học sinh.
Buổi giao lưu đã tư vấn cho
các em học sinh khối 12 chọn
ngành nghề phù hợp với sở
thích và năng lực học tập, đồng
thời chia sẻ kinh nghiệm đăng
ký tuyển sinh vào đại học từ
chính các bạn sinh viên đang
học tại Trường ĐHCT. Bên cạnh
đó, các bạn sinh viên cũng chia
sẻ về môi trường học đại học,

M

ột mùa tuyển sinh mới lại bắt
đầu mang đến không khí sôi
động cho thầy và trò Khoa
Phát triển Nông thôn-Khu Hòa An.
Năm 2018, hoạt động tư vấn hướng
nghiệp và tuyển sinh tiếp tục được
Khoa thực hiện nhằm cung cấp cho
các thí sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt
nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại
học năm 2018 những thông tin mới và
bổ ích về Trường ĐHCT nói chung và
Khoa Phát triển Nông thôn nói riêng.
Mở đầu cho chuỗi hoạt động tư vấn hướng
nghiệp và tuyển sinh năm 2018 là Chương trình
Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT tại
Trường THPT Vị Thanh, Hậu Giang, đã thu hút
sự tham gia của hơn 350 học sinh. Bên cạnh
đó, từ ngày 10/3/2018 đến ngày 19/3/2018,
thầy và trò Khoa Phát triển Nông thôn tiếp tục
tổ chức các buổi tư vấn, hướng nghiệp tại các
trường THPT Hòa An, THPT Vĩnh Tường, THPT
Nguyễn Minh Quang, THPT Tây Đô thuộc tỉnh
Hậu Giang và trường THPT Mỹ Thuận, THPT
Thuận Hòa, THPT Mai Thanh Thế thuộc tỉnh

những kỹ năng sẽ đạt được cũng như cơ hội
việc làm sau khi tốt nghiệp.
Tham gia vào công tác tư vấn, giới thiệu
ngành nghề là những thầy cô có kinh nghiệm
làm công tác tuyển sinh, đào tạo và các bạn
sinh viên đến từ 13 Chi hội sinh viên tại Khu Hòa
An đã được tập huấn kiến thức tuyển sinh năm
2018. Tại các buổi tư vấn, chia sẻ ngành nghề,
nhiều học sinh đã mạnh dạn đặt câu hỏi cho
Ban tư vấn, các câu hỏi chủ yếu có nội dung liên
quan đến ngành mà các em dự kiến đăng ký dự
tuyển, cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.
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Áo xanh-Màu áo tuổi đôi mươi
Ban Tuyên Giáo Đoàn trường

T

rong cái nắng vàng hực của tiết trời tháng 3 và gió cứ cuồn cuộn, se se trên từng chòm cây,
tán lá tôi tự hào nghĩ về màu áo xanh mà mình đang khoác trên người, áo xanh-màu áo tuổi
đôi mươi.

Từ lâu, tháng 3 không chỉ để lại ấn tượng trong lòng mỗi người bởi những hình ảnh thiên nhiên
tươi đẹp với nền trời trong xanh hay màu hoa, sắc nắng mà tháng 3 còn là tháng gắn liền với tuổi
trẻ, với thanh niên, với các hoạt động tình nguyện. Chắc vì lẽ đó nên người ta còn gọi tháng 3 là
Tháng Thanh niên. Không biết tự bao giờ chiếc áo thanh niên và các hoạt động tình nguyện đã
gắn liền và quá quen thuộc với hình ảnh sinh viên Trường ĐHCT nói riêng và sinh viên cả nước
nói chung. Màu áo ấy đã theo
Hành trình tuổi hai mươi của
các bạn sinh viên từ trường
học đến Mùa hè Xanh trên
những miền quê thân yêu
của đất nước với những hoạt
động ý nghĩa như: đắp đê,
xây cầu, phát hoang bụi rậm,
tuyên truyền an toàn giao
thông, phòng chống HIV/
AIDS, dịch sốt xuất huyết…
Dù ở bất kì nơi đâu, từ đồng
bằng đến cao nguyên hay
vùng biên giới, hải đảo xa
xôi ta cũng bắt gặp màu áo
Ảnh minh họa.
thanh niên của lớp lớp thế hệ
học sinh, sinh viên đang hăng hái học tập, tham gia các hoạt động vì lợi ích cộng đồng với tinh
thần tự nguyện.
Nhắc đến áo xanh thanh niên người ta sẽ nghĩ ngay đến màu xanh của biển, màu xanh ấy
tượng trưng cho sức mạnh, sự đoàn kết, sáng tạo, năng động và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tuổi
trẻ rồi cũng sẽ trôi qua, ai trong chúng ta rồi cũng sẽ trưởng thành nhưng khi nhìn lại chiếc áo xanh
thanh niên, nhìn lại khoảng thời gian của tuổi đôi mươi ta không ngậm ngùi tiếc nuối mà càng tự
hào hơn vì đó là những tháng năm rực rỡ của cuộc đời.
Khoác trên người màu áo xanh tràn đầy sự nhiệt huyết, hăng hái của lứa tuổi đôi mươi, thanh
niên-thế hệ tương lai của đất nước sẽ cố gắng học tập thật tốt, ra sức trau dồi và rèn luyện bản
thân để đưa đất nước ngày càng phát triển, tươi đẹp và phồn vinh.
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“Khúc giao mùa ấm áp”- san sẻ yêu thương cho Tết đong đầy

H

Lê Võ Yến Nhi, Lớp Văn học 2, Khóa 40

ình ảnh của những người nghèo khổ,
cơ cực vẫn còn thấp thoáng đâu đó
trên các tuyến đường của Cần Thơ.
Màn đêm buông xuống, khi người người
trên phố trở về với tổ ấm của mình cũng là
lúc những người vô gia cư lại co ro với cái
đói và lạnh ở một góc đường nào đó. Thấy
được những hoàn cảnh như thế, Câu lạc bộ
(CLB) tình nguyện Khoa Khoa học Tự nhiên,
Trường ĐHCT thực hiện Chương trình “Khúc
giao mùa ấm áp” nhằm san sẻ những khó
khăn và sưởi ấm những số phận không may
mắn vào tối ngày 5/2/2018, trên các tuyến
đường thuộc quận Ninh Kiều, thành phố Cần
Thơ.

Trong cái lạnh của ngày cuối năm, các tình
nguyện viên đã chia thành hai nhóm cùng tìm
kiếm người vô gia cư ở những nơi đã khảo sát
trước. Các thành viên đã len lỏi vào các góc
khuất để tặng quà và thăm hỏi các mảnh đời bất
hạnh.
Các thành viên CLB đã chuẩn bị cháo trắng,
trứng muối dành tặng cho mọi người. Với sự hỗ
trợ của Đoàn Khoa Khoa học Tự nhiên, 10 phần
quà (mỗi suất trị giá 50.000 đồng), quần áo cũ
cùng các nhu yếu phẩm khác cũng được trao

tặng. Tuy chuyến đi về đêm trong cái lạnh lúc 3
giờ sáng làm các tình nguyện viên khá mệt mỏi
nhưng niềm vui được giúp đỡ mọi người đã xua
tan tất cả, nụ cười của người cho và người nhận
đã làm nên một mùa xuân nhỏ nơi góc đường.
Những sự sẻ chia kịp thời từ các bạn thật đáng
quý, đã phát huy truyền thống “tương thân tương
ái” tốt đẹp của dân tộc, đồng thời thể hiện được
sự quan tâm của thế hệ thanh niên với cộng
đồng. Hi vọng trong năm 2018, CLB sẽ được mở
rộng và giúp đỡ được nhiều số phận hơn nữa.
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Chương trình Xuân yêu thương năm 2018:
Ấm tình người-Nồng vị Tết
Ban Tuyên giáo Đoàn Trường

X

uân yêu thương là một chương trình
thường niên do Câu lạc bộ (CLB) Tương
lai xanh trực thuộc Hội Sinh viên Trường
ĐHCT tổ chức khi mỗi độ tết đến xuân về. Trong
những năm qua, Xuân yêu thương đã để lại

CLB đã thực hiện chương trình.
Tiếp nối những thành công của các năm trước,
từ ngày 08/02/2018 đến ngày 11/02/2018, CLB
Tương lai xanh đã tổ chức chương trình Xuân
yêu thương năm 2018, tại Trường Tiểu học Bình

Các TNV thể hiện điệu múa truyền thống của đất nước Campuchia.

nhiều ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh sinh viên
tình nguyện của Trường ĐHCT với các em nhỏ
cũng như người dân địa phương ở những nơi

Trao quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa
phương.
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Thạnh thuộc xã Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú,
tỉnh Bến Tre, cách trung tâm thành phố Cần Thơ
khoảng 120 km.
Trong chương trình, CLB đã kết hợp với địa
phương tổ chức gói và trao tặng 200 đòn bánh
tét cho các gia đình chính sách và các hộ khó
khăn trên địa bàn xã Bình Thạnh. Bên cạnh đó,
CLB còn tổ chức đêm văn nghệ Sắc xuân Đồng
Khởi; Chương trình Ấm áp nghĩa tình trao 400
kg gạo và 40 phần quà tết; hỗ trợ địa phương
sửa chữa 3 km lộ giao thông nông thôn.
Nằm trong chuỗi các hoạt động của Chương
trình Xuân yêu thương năm 2018, Ngày hội sắc
màu tuổi thơ đã thu hút hơn 300 em học sinh
bởi sự duyên dáng, trẻ trung của các bạn tình
nguyện viên (TNV) khi hóa thân vào các nhân
vật trong những câu chuyện cổ tích, rồi kể cho

GÓC SINH VIÊN
các em nghe về những truyền thuyết, những
truyện cổ tích gắn liền với các truyền thống tốt
đẹp của dân tộc. Ngoài ra, tại Ngày hội các em
còn được tự tay làm ra những bao lì xì vừa dễ
thương, xinh xắn và tự viết những lời chúc ý

bốn đất nước: Campuchia, Malaysia, Indonesia
và Thái Lan. Tại đây, các em học sinh được tìm
hiểu về văn hóa, thưởng thức những điệu múa
truyền thống của bốn nước; học những câu giao
tiếp cơ bản về chào hỏi khi đến các nước trong
cộng đồng Asean.
Ngoài ra, chương trình
còn tổ chức Đêm sẻ chiaNghĩa tình đồng đội nhằm
hướng về tuổi trẻ, về gia
đình để các bạn TNV suy
ngẫm nhiều hơn về bản
thân, qua đó sống đúng,
sống đẹp với xã hội. Các
thành viên trong Ban Điều
hành của CLB đã gửi tặng
những bao lì xì cùng các lời
chúc tốt đẹp đến các bạn
TNV và gia đình khi xuân
đã sang, tết đã về.

Các TNV cùng bà con địa phương gói bánh tét.

nghĩa lên bao; tham gia hái lộc xuân do các bạn
TNV chuẩn bị hơn một tháng trước từ Ngày hội
làm bao lì xì.
Đặc biệt và ấn tượng nhất của chương trình
năm nay là Ngày hội văn hóa Asean với bốn
gian hàng được trang trí đậm nét văn hóa của

Hỗ trợ địa phương sửa chữa lộ giao thông.

Với ý nghĩa và sự thiết thực của chương trình
Xuân yêu thương năm 2018, hi vọng các bạn
TNV và CLB Tương lai xanh sẽ có nhiều ý tưởng
mới và thiết thực hơn nữa cho các chương trình
Xuân yêu thương vào những năm sau để mang
đến những ngày xuân luôn ấm tình người, nồng
vị tết.
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