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Lễ Công bố Quyết định và trao chứng nhận kiểm định chất lượng 
Trường ĐHCT, Quyết định thành lập Hội đồng Trường, Quyết định 
bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng và Quyết định công nhận đạt chuẩn,  

bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 19/5/2018, nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-
19/5/2018), Trường ĐHCT long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định và trao chứng nhận kiểm 
định chất lượng Trường ĐHCT, Quyết định thành lập Hội đồng Trường, Quyết định bổ nhiệm Phó 
Hiệu trưởng, Quyết định công nhận đạt chuẩn, bổ nhiệm Giáo sư, Phó Giáo sư.

Buổi lễ vinh dự có sự tham dự của ông Trần 
Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam; 
ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn 
đại biểu Quốc Hội thành phố Cần Thơ (TPCT); 
ông Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân TPCT; ông Ngô Văn Thịnh, 
Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo (GD&ĐT); PGS.TS Đào Văn 
Hoằng, Văn phòng Hội đồng chức danh Giáo 
sư Nhà nước; Đại tá Phạm Văn Bước, Phó Chủ 
nhiệm Cục Chính trị Quân Khu 9; ông Trần Việt 

Trường, Ủy viên Ban 
Thường vụ, Trưởng 
Ban Tuyên giáo Thành 
ủy Cần Thơ; đại diện 
Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam TPCT, 
Ủy ban Kiểm tra 
Thành ủy, Công an 
TPCT, đại diện lãnh 
đạo sở GD&ĐT và 
các viện, trường thuộc 
các tỉnh, thành vùng 
ĐBSCL; các đại biểu 
nguyên là Ban Giám 
hiệu, Bí thư, Phó Bí 
thư Đảng ủy trường. 
Về phía Trường ĐHCT 
có Đảng ủy, Ban Giám 
hiệu, Hội đồng Trường, 
lãnh đạo Đảng, chính 

quyền, đoàn thể các cấp trong trường; các 
Giáo sư, Phó Giáo sư vừa được công nhận đạt 
chuẩn và bổ nhiệm, cán bộ viên chức của các 
đơn vị và sinh viên (SV) Trường. 

Trường ĐHCT với sứ mệnh là trung tâm đào 
tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao 
công nghệ (CGCN) hàng đầu của quốc gia, đóng 
góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo nhân lực 
chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài và phát triển 
khoa học phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng 
và cả nước. Trường ĐHCT là nhân tố động lực 
có ảnh hưởng quyết định cho sự phát triển của 

PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Kiểm định Chất lượng giáo dục - Đại 
học Quốc gia TPHCM trao Quyết định Kiểm định chất lượng và tặng hoa chúc mừng 
Trường ĐHCT, GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhận Quyết định.
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vùng ĐBSCL. Trải qua 52 năm 
phát triển và trưởng thành, với 
nhiều nỗ lực của các thế hệ thầy 
cô giáo, công chức, viên chức, 
người lao động (CCVC-NLĐ) và 
SV, Trường ĐHCT đã đạt nhiều 
thành tựu quan trọng trong công 
tác đào tạo, NCKH và CGCN, tổ 
chức và quản lý, xây dựng cơ 
sở vật chất-trang thiết bị, hợp 
tác quốc tế và các mặt công tác 
khác, làm nền tảng cho bước 
phát triển tiếp theo của Trường 
ĐHCT trong tương lai.

Trường đặc biệt chú trọng việc 
xây dựng tổ chức, bộ máy, công tác bồi dưỡng, 
nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức. 
Hiện nay, ĐHCT là một trong các trường đại học 
đa ngành, đa lĩnh vực ở Việt Nam với 16 khoa, 
03 viện nghiên cứu, 19 trung tâm, 15 phòng ban 
chức năng và 01 Công ty. Đội ngũ CCVC-NLĐ 
của Trường hiện có gần 2.000 người, trong đó 
có 1.112 giảng viên với 11 Giáo sư, 135 Phó 
Giáo sư, 385 tiến sĩ và 807 thạc sĩ. 

Về công tác đào tạo, Trường đang tổ chức 
đào tạo 98 ngành/chuyên ngành bậc đại học. 
Quy mô đào tạo đại học hệ chính quy khoảng 
32.000 SV, ngoài chính quy là khoảng 13.000 

SV. Đối với bậc đào tạo sau đại học, Trường 
ĐHCT đang đào tạo 45 chuyên ngành Thạc sĩ 
với 2.200 học viên và 16 chuyên ngành Tiến sĩ 
với 365 nghiên cứu sinh. Mỗi năm, Trường cung 
cấp trên 12.000 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến 
sĩ, đây là nguồn lao động lớn có trình độ cao 
cho xã hội. 

Công tác NCKH và CGCN được Trường 
chú trọng. Trường đang triển khai nhiều đề tài 
NCKH các cấp (với 435 đề tài, trong đó có 06 
đề tài thuộc Chương trình Tây Nam Bộ, 59 đề 
tài/dự án cấp Bộ, 327 đề tài cấp cơ sở và 43 
đề tài, dự án hợp tác với địa phương/doanh 
nghiệp), tổng kinh phí gần 92 tỷ đồng. Nhiều 

đề tài, dự án được nghiệm thu có 
chất lượng cao đã được CGCN, 
chỉ tính riêng năm 2017, Trường 
đã CGCN 15 sản phẩm, quy trình 
công nghệ cho các địa phương, 
doanh nghiệp. 

Hoạt động hợp tác quốc tế của 
Trường đạt được nhiều thành 
công. Uy tín của Trường ngày 
càng được khẳng định đối với 
bạn bè quốc tế. Hiện tại, Trường 
đã có mối quan hệ hợp tác với 
trên 120 viện, trường và tổ chức 
quốc tế. Mỗi năm, Trường đã 
đón tiếp gần 400 đoàn với trên 

Các thành viên Hội đồng Trường ra mắt đại biểu.

Ông Trần Quốc Trung trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng cho 
PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, PGS.TS Lê Việt Dũng và PGS.TS Trần 
Trung Tính được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Hiệu trưởng.
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2.100 lượt khách quốc tế đến thăm và làm việc. 
Trường hiện có 16 dự án hợp tác quốc tế đang 
hoạt động với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Đặc 
biệt, Trường đang triển khai Dự án Nâng cấp 
Trường ĐHCT sử dụng vốn vay ODA của Chính 
phủ Nhật Bản với tổng kinh phí lên đến 105,9 
triệu USD để nâng cao năng lực đào tạo, NCKH 
và CGCN các lĩnh vực thế mạnh của Trường 
(nông nghiệp, thủy sản, môi trường), đây sẽ là 
nền tảng phát triển bền vững của Trường ĐHCT 
trong tương lai.

Trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của mình, 
Trường ĐHCT luôn quan tâm đến công tác đảm 
bảo chất lượng và xác định chất lượng đào tạo 
là một trong những yếu tố quan trọng quyết 
định sự tồn tại và phát triển của Nhà trường, 

là yêu cầu bức thiết của nguồn lực chất lượng 
cao trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc 
tế. Vì vậy, Trường luôn duy trì và cải tiến chất 
lượng đào tạo, chất lượng trong NCKH, chất 
lượng nguồn nhân lực và chất lượng các mặt 
hoạt động khác. Đồng thời, đảm bảo chất lượng 
được xem là một chủ trương, một sự cam kết 
có tính nhất quán của Trường với xã hội. Từ 
lâu, Trường đã triển khai thực hiện nhiều hoạt 
động đảm bảo chất lượng, trong đó có việc kiểm 
định chất lượng các chương trình đào tạo theo 
tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tiêu 
chuẩn AUN-QA (hiện nay, trong số các chương 
trình đào tạo, có 02 chương trình tiên tiến, 03 

chương trình chất lượng cao và 03 chương trình 
đạt chuẩn chất lượng AUN-QA). Trường đã tiến 
hành đánh giá ngoài chất lượng Trường ĐHCT 
vào tháng 12/2017. Hoạt động này giúp Nhà 
trường có cái nhìn khách quan về thực trạng 
quản lý hoạt động dạy và học cũng như quản 
lý các mặt công tác khác, giúp nhận ra được 
Nhà trường đang ở mức độ nào so với chuẩn, 
từ đó có kế hoạch, định hướng phát triển công 
tác quản lý, về quy mô đào tạo, về hoàn chỉnh 
các khâu của quá trình đào tạo, NCKH,… nhằm 
đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng 
của Nhà trường. 

Việc kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ 
GD&ĐT, Bộ tiêu chuẩn kiểm định gồm 10 tiêu 
chuẩn với 61 tiêu chí đánh giá các hoạt động 

của một cơ sở giáo dục đại 
học. Bằng nhiều nỗ lực, sự 
chuẩn bị kỹ lưỡng cho đợt 
đánh giá, Trường ĐHCT được 
Hội đồng Kiểm định Chất lượng 
Giáo dục, Trung tâm Kiểm định 
Chất lượng Giáo dục-Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí 
Minh thống nhất công nhận 
đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ 
sở giáo dục với tỷ lệ số tiêu 
chí đạt yêu cầu là 86,89% và 
được Trung tâm Kiểm định 
Chất lượng Giáo dục-Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh quyết định 
cấp chứng nhận kiểm định chất lượng giai đoạn 
19/5/2018-19/5/2023. Trường ĐHCT rất vui 
mừng và phấn khởi đón nhận chứng nhận Kiểm 
định chất lượng của Trung tâm Kiểm định Chất 
lượng-Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 
cho Trường ĐHCT. 

Hội đồng Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2017-2022 
gồm 25 thành viên nhằm thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn và hoạt động theo quy định của 
Luật Giáo dục đại học ngày 18/6/2012 và Điều 
lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết 
định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của 
Thủ tướng Chính phủ. GS.TS. Nguyễn Thanh 

Các thành viên Hội đồng Trường ra mắt đại biểu.

Bốn nhà giáo được bổ nhiệm chức danh Giáo sư.
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Phương được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch 
Hội đồng trường nhiệm kỳ đầu tiên. Việc thành 
lập Hội đồng và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng 
Trường ĐHCT sẽ là một bước phát triển mới để 
hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy cũng như 
thực hiện tiến trình tự chủ của Trường. Với vai 
trò và trách nhiệm của mình, Hội đồng Trường 
sẽ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của 
Trường ĐHCT trong tương lai.

Với kinh nghiệm cùng sự nhiệt tình, năng nổ, 
tận tụy cùng với tinh thần cống hiến vì sự phát 
triển chung của Nhà trường, trong nhiệm kỳ vừa 
qua, các phó hiệu trưởng đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được phân giao cùng với sự đồng 
tình ủng hộ của toàn thể CCVC-NLĐ trong toàn 
trường, 03 nhà giáo được bổ nhiệm lại chức vụ 
Phó Hiệu trưởng gồm: PGS.TS. Trần Thị Thanh 
Hiền, PGS.TS. Lê Việt Dũng và PGS.TS. Trần 
Trung Tính. Trong nhiệm kỳ mới 2017-2022, tin 
tưởng rằng các Phó Hiệu trưởng sẽ tiếp tục phát 
huy năng lực của mình, cùng với Hiệu trưởng 
thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành các 
hoạt động của Nhà trường. 

Trường ĐHCT ngày càng chứng tỏ sự lớn 
mạnh với việc hàng năm đều có một số lượng 
nhà giáo được công nhận đạt chuẩn và được bổ 
nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư. Đây là 

nguồn lực vô cùng quý giá của Trường ĐHCT 
để xây dựng Trường đạt chuẩn mực chất lượng 
quốc gia và quốc tế. Để đạt được kết quả này 
là nhờ vào những nỗ lực phấn đấu bền bỉ trong 
nghiên cứu khoa học và đào tạo của các tân 
Giáo sư, Phó Giáo sư, sự hỗ trợ, động viên từ 
gia đình và Nhà trường để họ có thể phát huy 
hết sức mình và đạt được kết quả như mong 
đợi. Trên cơ sở việc công nhận đạt tiêu chuẩn 
chức danh Giáo sư và Phó Giáo sư năm 2017 
của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước 
cho các nhà giáo, trong đó có 34 nhà giáo của 
Trường ĐHCT, Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã 
ra Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư cho 
04 nhà giáo và chức danh Phó Giáo sư cho 30 
nhà giáo. Mong rằng các Giáo sư, Phó Giáo sư 
vừa được bổ nhiệm sẽ phát huy thật tốt năng 
lực của mình, có nhiều cống hiến và thực hiện 
vai trò đầu tàu trong hoạt động học thuật cũng 
như các hoạt động khác của Nhà trường, là tấm 
gương tốt cho các cán bộ trẻ của Trường noi 
theo. 

Trong không khí phấn khởi, vui tươi của buổi 
Lễ với nhiều nội dung được diễn ra, việc được 
công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng đã 
tiếp tục khẳng định và nâng cao uy tín và chất 
lượng đào tạo của Trường ĐHCT. Việc thành 

lập Hội đồng Trường sẽ góp thêm 
phần vào việc minh bạch hóa 
hoạt động quản lý, điều hành của 
Trường cũng như xây dựng các 
chiến lược phát triển của Trường 
ĐHCT trong tương lai. Trường 
ĐHCT tin tưởng rằng với đội ngũ 
lãnh đạo, quản lý đã được kiện 
toàn Trường ĐHCT sẽ thực hiện 
tốt công tác quản lý và điều hành 
đơn vị, góp phần đưa Trường 
ĐHCT lên vị trí và tầm cao mới, 
chứng tỏ sự phát triển của Trường 
ĐHCT luôn đồng hành và đóng 
góp không nhỏ cho sự phát triển 
của nền giáo dục Việt Nam.Nhân dịp này, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng lãnh đạo Nhà trường đã trồng cây 
lưu niệm phía trước Hội trường Rùa.
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Đánh giá ngoài chương trình đào tạo Công nghệ thông tin 
và Kinh doanh quốc tế theo chuẩn AUN-QA 

 Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Từ ngày 22 đến 24/5/2018, Trường ĐHCT vinh dự tiếp đoàn chuyên gia đánh giá ngoài AUN-QA 
đến đánh giá hai chương trình đào tạo trình độ đại học gồm: Công nghệ thông tin và Kinh doanh 
quốc tế. Đoàn Đánh giá gồm hai chuyên gia hàng đầu về đảm bảo chất lượng của AUN-QA là: 
PGS.TS. Tan Kay Chuan, Đại học Quốc gia Singapore; ông Johnson Ong Chee Bin, Chuyên gia tư 
vấn AUN; cùng hai đánh giá viên đến từ Thái Lan là TS. Anan Mungwattana, Đại học Kasetsart và 
TS. Ornlatcha Sivarak, Đại học Mahidol.

Đây là đợt đánh giá cấp chương trình lần 
thứ 115 của AUN-QA, theo kế hoạch, 
các Đánh giá viên đã thực hiện việc 

kiểm tra minh chứng của Báo cáo Tự Đánh giá, 
làm việc với Lãnh đạo Khoa Kinh tế và Khoa 
Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Lãnh đạo 
chương trình, Tổ viết Báo cáo, đại diện các bên 
liên quan của chương trình Kinh doanh Quốc tế 
và chương trình Công nghệ Thông tin gồm: đại 
diện sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên, cán bộ 
phục vụ, nhà tuyển dụng và doanh nghiệp, để 
có căn cứ định vị chất lượng của chương trình 
theo chuẩn mực chất lượng của AUN-QA.

Nằm ở trung tâm của ĐBSCL, trải qua quá 
trình 52 năm phát triển và trưởng thành, Trường 
ĐHCT hiện là cơ sở giáo dục đại học và sau đại 
học trọng điểm của quốc gia. Luôn trong tâm 

thế phấn đấu trở thành 
một cơ sở giáo dục có 
thứ hạng cao trong 
khu vực và trên thế 
giới, Trường ĐHCT 
cố gắng không ngừng 
trong việc nâng cao 
chất lượng đào tạo, 
không những đáp ứng 
yêu cầu tiêu chuẩn 
chất lượng trong 
nước, mà còn tiếp cận 
chuẩn mực kiểm định 
chất lượng của khu 
vực và thế giới. Vào 

tháng 7/2013, Trường đã chính thức trở thành 
thành viên của mạng lưới AUN, tạo điều kiện 
thuận lợi để Trường tiếp cận sâu hơn về tiêu 
chuẩn chất lượng khu vực, đồng hành với các 
trường bạn trong mạng lưới để tăng cường thực 
hiện công tác đảm bảo chất lượng của Trường. 
Trong số các hoạt động thiết thực để đẩy mạnh 
và từng bước thực hiện nâng cao hiệu quả công 
tác đảm bảo chất lượng, Trường đã xúc tiến 
các hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ một 
cách nghiêm ngặt để chuẩn bị công tác đánh giá 
ngoài nhằm kịp thời điều chỉnh và nâng cao chất 
lượng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ, phát triển đội ngũ, 
gắn kết doanh nghiệp và cộng đồng.

Trường ĐHCT đã nỗ lực để đảm bảo duy trì 
và nâng cao chất lượng đào tạo. Vươn ra ngoài 

Tiếp đoàn Đánh giá ngoài hai chương trình đào tạo theo chuẩn AUN-QA tại Hội trường 
Nhà Điều hành.
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khuôn khổ chuẩn chất lượng quốc gia, kể từ 
năm 2013, Trường đã mạnh dạn tiến hành đánh 
giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA. Trường đã 
có chương trình đào tạo trình độ đại học đầu 
tiên được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất 
lượng AUN là chương trình Kinh tế nông nghiệp 
vào ngày 15/7/2013.

Tiếp tục thực hiện công tác đảm bảo chất 
lượng, trong năm 2014, Trường triển khai 
công tác đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN 
đối với hai chương trình tiên tiến bậc đại học 
được đào tạo bằng tiếng Anh gồm: Công nghệ 
sinh học và Nuôi trồng Thủy sản. Sau thời gian 
đánh giá, xét duyệt chất lượng đào tạo, chương 
trình Công nghệ sinh học tiên tiến và Nuôi trồng 
Thủy sản tiên tiến của Trường đã được AUN 
cấp Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng 
vào ngày 15/11/2014. Đây là niềm vui, niềm 
phấn khởi và là nguồn động 
viên to lớn giúp tập thể cán 
bộ Trường có thêm động lực 
để triển khai kiểm định chất 
lượng các chương trình đào 
tạo tiếp theo.

Không dừng lại ở những 
kết quả trên cùng với những 
kinh nghiệm tích lũy được về 
công tác đảm bảo chất lượng 
AUN trong thời gian qua, năm 
2018, Trường tiếp tục triển 
khai công tác đánh giá ngoài 
theo tiêu chuẩn AUN đối với 

hai chương trình đào tạo đại học ngành Công 
nghệ thông tin và Kinh doanh quốc tế.

Qua báo cáo sơ bộ công tác đánh giá, các 
chuyên gia AUN đã phân tích những điểm mạnh 
của hai chương trình đào tạo bậc đại học-Công 
nghệ thông tin và Kinh doanh quốc tế, đồng 
thời, đóng góp ý kiến, chỉ ra những điểm cần bổ 
sung, hoàn chỉnh. Kết quả từ hoạt động đánh 
giá này sẽ giúp Lãnh đạo Nhà trường và Lãnh 
đạo Khoa Kinh tế và Khoa Công nghệ Thông 
tin và Truyền thông xác định mức độ đáp ứng 
chuẩn mực chất lượng của hai chương trình 
đào tạo, từ đó, nghiên cứu cải tiến, xây dựng 
kế hoạch hành động để nâng cao hơn nữa chất 
lượng trong đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng 
nhu cầu xã hội.

Tại đợt đánh giá ngoài lần này, các chuyên 
gia đánh giá rất cao tâm huyết và nỗ lực của 
Trường ĐHCT trong hoạt động đảm bảo chất 
lượng đào tạo của Nhà trường nói riêng và 
đồng hành cùng với các hoạt động của AUN nói 
chung. Những kết quả chứng nhận các chương 
trình đạt chuẩn AUN cũng như những bài học 
kinh nghiệm tích lũy được về công tác đảm bảo 
tiêu chuẩn chất lượng giáo dục khu vực ASEAN 
trong những lần đánh giá ngoài vừa qua sẽ tạo 
động lực rất lớn giúp Nhà trường tiếp tục đạt 
được những kết quả như mong đợi, khẳng định 
một cách mạnh mẽ chất lượng cũng như uy tín 
và thương hiệu ĐHCT.

PGS.TS. Tan Kay Chuan, Đại học Quốc gia Singapore, 
đại diện đoàn đánh giá, phát biểu.

Ảnh lưu niệm với đoàn đánh giá tại buổi bế mạc.
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Lễ Tổng kết năm học 2017-2018 và Lễ Ra trường cho học sinh 
khối 12-Khóa 4 của Trường THPT Thực hành Sư phạm 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 24/5/2018, Trường THPT Thực hành Sư phạm-Trường ĐHCT long trọng tổ chức Lễ tổng 
kết năm học 2017-2018 và Lễ ra trường cho học sinh khối 12-khóa 4. Buổi lễ vinh dự có sự tham dự 
của GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT; đại diện lãnh đạo các khoa, viện, phòng, 
ban trực thuộc Trường ĐHCT; Ban Đại diện Hội Cha mẹ học sinh; Ban Giám hiệu, thầy, cô giáo, 
phụ huynh học sinh và toàn thể học sinh Trường THPT Thực hành Sư phạm.

Trường THPT Thực hành Sư phạm được 
thành lập năm 2011 với sứ mệnh là một 
cơ sở đào tạo bậc THPT chất lượng cao, 

mang tính kiểu mẫu cho vùng ĐBSCL. Trong 
năm học 2017-2018, hoạt động của Nhà trường 
đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. 
Hiện tại, số lượng học sinh của Trường là 461, 
trong đó, khối 10 có 149 em, khối 11 có 152 em 
và khối 12 có 160 em. Đối tượng tuyển sinh 
của Trường là học sinh các tỉnh, thành vùng 
ĐBSCL. Điểm tuyển sinh đầu vào khá cao và 
tăng theo từng năm. Năm học 2017-2018, điểm 
chuẩn đầu vào của Trường là 35; đây là điểm 
số cao nhất trong hệ thống các trường THPT 
không chuyên của thành phố Cần Thơ. Kết quả 
đó phản ánh sự phát triển và từng bước đi lên 
vững chắc của Nhà trường.

Về kết quả năm học 2017-2018, có 198/461 
học sinh đạt loại Giỏi, chiếm tỷ lệ 42,95%; 
242/461 học sinh đạt loại Khá, chiếm tỷ lệ 
52,49%; 16 học sinh Trung Bình với tỷ lệ 3,47%. 

Về hạnh kiểm, loại Tốt chiếm tỷ lệ 98,5%, loại 
Khá chiếm 1,5%. Tháng 7/2017, học sinh khóa 
3 của Trường đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia 
và xét tuyển vào đại học. Kết quả có 150/151 
em trúng tuyển nguyện vọng 1 vào các trường 
đại học, chiếm tỉ lệ gần 100%. Để có được thành 
tích như trên là cả một quá trình phấn đấu miệt 
mài của tập thể Nhà trường, đặc biệt là sự chỉ 
đạo kịp thời của các cấp lãnh đạo, sự hỗ trợ đắc 
lực của các đơn vị hữu quan, trong đó, đáng 
được tuyên dương nhất là sự nỗ lực học tập, 
rèn luyện của các em học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Hà Thanh Toàn 
ghi nhận và tuyên dương những phấn đấu của 
thầy và trò Trường THPT Thực hành Sư phạm, 
đặc biệt là sự đồng hành của Hội Cha mẹ học 
sinh và các phòng ban chức năng của Trường 
ĐHCT đã phối hợp chặt chẽ với Trường THPT 
Thực hành Sư phạm để gặt hái được những 
kết quả như hôm nay. Định hướng phát triển 
sắp tới của Trường THPT Thực hành Sư phạm 

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, phát biểu tại buổi lễ.
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là trở thành trường THPT chất lượng cao, tiếp 
cận đẳng cấp quốc tế, tiến tới thành lập trường 
THPT quốc tế, Trường ĐHCT cam kết vận động 
mọi nguồn lực con người và cơ sở vật chất hỗ 
trợ sự phát triển của Trường THPT Thực hành 
Sư phạm, trong đó, tạo môi trường thuận lợi 
cho học sinh phát huy năng khiếu, đảm bảo 
chất lượng học tập; tạo cơ hội cho các em nâng 
cao trình độ tiếng Anh và kỹ năng mềm thông 
qua các hoạt động giao lưu, trao đổi quốc tế; 
đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin phục vụ 
công tác giảng dạy và học 
tập; bên cạnh việc đầu tư 
cơ sở vật chất cho quá 
trình thực hành, thực tập 
thì hoạt động nghiên cứu 
khoa học cũng được đẩy 
mạnh.

Trong năm học vừa 
qua, thầy và trò Trường 
THPT Thực hành Sư 
phạm đã cố gắng hết 
mình trong công tác giảng 
dạy và học tập, thực hiện 
tốt các cuộc vận động và 

những kết quả đáng khích lệ đã được ghi nhận, 
đóng góp vào kho thành tích để làm minh chứng 
cho một ngôi trường có chất lượng, xứng tầm 
một trường THPT kiểu mẫu của thành phố Cần 
Thơ và ĐBSCL.

Năm học 2017-2018 khép lại trong niềm 
hân hoan xen lẫn bùi ngùi của toàn thể thầy cô 
và học sinh của Trường THPT Thực hành Sư 
phạm. Có lẽ các em khối 10 và 11 sẽ vui và tự 
hào vì đã hoàn thành tốt một năm học với thành 
tích làm cha mẹ và thầy cô hài lòng, và trước 
mắt các em là một kỳ nghỉ hè để bổ sung năng 
lượng cho năm học kế tiếp. Nhưng đối với các 
em học sinh khối 12 thì lại khác, không giấu nổi 
vẻ buồn bã trên gương mặt mình, tuy nhiên các 
em đã tận dụng những giây phút quý giá của Lễ 
ra trường để bày tỏ tình cảm kính yêu và lòng tri 
ân của mình dành cho quý thầy cô giáo-những 
người đã tận tụy, ân cần chỉ dạy để các em có 
đủ hành trang vững bước trên con đường học 
vấn. Những lời động viên, nhắn nhủ ân cần của 
quý thầy cô đã làm những giọt nước mắt bịn rịn 
càng rơi nhiều thêm nhưng sự quan tâm và dõi 
theo của thầy cô sẽ tiếp thêm niềm tin và sức 
mạnh để các em-những thế hệ học sinh của 
Trường THPT Thực hành Sư phạm càng thêm 
tự tin chinh phục những đỉnh cao tri thức trên 
hành trình mới.

PGS.TS. Trần Văn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT 
Thực hành Sư phạm, báo cáo tổng kết năm học 2017-
2018.

Thầy Nguyễn Thanh Bình, Nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Thực hành Sư 
phạm, trao khen thưởng cho 01 học sinh có thành tích học tập cao nhất trường và 
03 học sinh nhất khối.
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Lễ Trao bằng tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học và  
hệ Từ xa năm học 2017-2018 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Sáng ngày 20/5/2018, Trường ĐHCT tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học và hệ 
từ xa năm học 2017-2018 tại Hội trường Rùa. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên 
kết, các tân cử nhân, kỹ sư và thân nhân đến mừng lễ tốt nghiệp. Về phía Trường ĐHCT có Ban 
Giám hiệu, đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các đơn vị trong Trường.

Với bề dày lịch sử 52 năm hình thành và 
phát triển, Trường ĐHCT đã trở thành 
trường đại học trọng điểm, đa ngành, 

đa lĩnh vực; là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển 
kinh tế, xã hội và văn hóa vùng ĐBSCL và cả 
nước. Trong quá trình phát triển, Trường ủng 
hộ các chủ trương của Đảng và 
chính sách của Nhà nước về 
học tập suốt đời và xây dựng 
xã hội học tập. Song song với 
hình thức đào tạo chính quy, 
Trường ĐHCT đã sớm triển 
khai và thực hiện tốt các hình 
thức đào tạo vừa làm vừa 
học, từ xa, các chương trình 
bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn 
nhằm nâng cao trình độ, cập 
nhật kiến thức, đáp ứng nhu 
cầu học tập đa dạng của người 
dân theo hướng mở, linh hoạt, 
nhưng đảm bảo chất lượng, 

góp phần quan trọng cho sự phát triển bền vững 
của vùng.

 Hiện nay, Trường đang đào tạo 98 ngành và 
chuyên ngành hệ chính quy và hệ vừa làm vừa 
học, cùng với 18 ngành hệ đào tạo từ xa. Quá 
trình tổ chức tuyển sinh và đào tạo luôn được 
đảm bảo tốt về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật 

GS.TS. Hà Thanh Toàn tặng hoa đến các đơn vị liên kết.

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
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chất, nội dung chương trình giảng dạy, tài liệu 
hướng dẫn học tập,... bên cạnh đó sự kết hợp 
hài hòa giữa Nhà trường và các đơn vị liên kết 
trong tất cả các hoạt động đã tạo điều kiện học 
tập và nghiên cứu tốt nhất cho người học.

Tại buổi lễ năm nay, Trường ĐHCT vui mừng 
trao bằng tốt nghiệp cho 279 tân cử nhân và kỹ 
sư của các khóa đào tạo năm 2013, 2014, 2015 
và 2016 ở các loại hình liên thông, văn bằng thứ 
2, vừa làm vừa học và từ xa do Trường ĐHCT 
phối hợp và tổ chức đào tạo tại các đơn vị liên 
kết như: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ 
Cần Thơ, Trường Đại học Bạc Liêu, Trường Đại 
học Kinh tế Công nghiệp Long An, Trường Cao 
đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, Trường Cao 
đẳng Cộng đồng Cà Mau, Trường Cao đẳng 
Cộng đồng Kiên Giang, Trường Cao đẳng nghề 
Đồng Tháp, Trường Cao đẳng nghề Du lịch 
Cần Thơ, Trường Trung cấp nghề vùng Tứ giác 
Long Xuyên, Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật 
Hậu Giang, Trường Trung cấp Luật Vị Thanh, 
Trung tâm Giáo dục thường xuyên Kiên Giang, 
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục 
thường xuyên Bình Tân, Trung tâm Giáo dục 
nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên Tịnh Biên.

Tính đến thời điểm tháng 5/2018, tổng kết toàn 
bộ khóa và các ngành học, số lượng sinh viên 
tốt nghiệp hệ vừa làm vừa học là 1.140/2.086 
sinh viên tốt nghiệp chiếm 
tỷ lệ 54,65%, trong đó, loại 
Xuất sắc và Giỏi chiếm tỷ 
lệ 2,81%, loại Khá chiếm 
41,58% và loại Trung bình 
chiếm 55,61%. Đối với hệ 
đào tạo từ xa, số lượng 
sinh viên tốt nghiệp là 
464/716 sinh viên chiếm 
tỷ lệ 64,8%, trong đó, loại 
Khá trở lên chiếm 45,3% 
và loại Trung bình chiếm 
54,7%.

Để đạt được kết quả 
trên là quá trình phấn đấu 

không ngừng trong học tập và rèn luyện của sinh 
viên, sự quan tâm hỗ trợ của gia đình và các đơn 
vị liên kết đào tạo. Nhằm động viên khích lệ các 
sinh viên đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong quá 
trình học tập và rèn luyện, Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT đã ra Quyết định khen thưởng cho các 
sinh viên có thành tích cao trong học tập, cũng 
như có nhiều nỗ lực, cố gắng phấn đấu và rèn 
luyện trong quá trình học tập.

Đồng thời, những kết quả trên đã khẳng định 
chất lượng đào tạo của Trường ĐHCT đối với 
hình thức đào tạo của hệ Vừa làm vừa học và hệ 
Đào tạo từ xa luôn được đảm bảo và ngày càng 
hoàn thiện. Sinh viên hoàn thành khóa học, tốt 
nghiệp ra trường được cung cấp đầy đủ kiến 
thức, năng lực và thái độ tương ứng ở bậc đại 
học, tích cực, sẵn sàng tham gia vào thị trường 
lao động, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực 
các doanh nghiệp và xã hội. Thông qua học tập, 
sinh viên đã nâng cao được chất lượng và hiệu 
quả công tác, cuộc sống cá nhân và gia đình; 
bên cạnh đó, sinh viên có khả năng, phương 
pháp học và tự học, tự nghiên cứu ở các trình 
độ cao hơn. Trong thời gian tới, Trường sẽ 
không ngừng cải tiến, tìm giải pháp để nâng cao 
hơn nữa chất lượng đào tạo, song song với việc 
tăng cường hợp tác với các đơn vị liên kết nhằm 
ngày càng phục vụ tốt hơn nhu cầu của xã hội.

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng trao khen thưởng cho sinh viên đạt thành 
tích cao trong học tập.
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Với mong muốn đóng góp hữu hiệu vào 
sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển 

kinh tế, văn hóa, xã hội và hội nhập của vùng 
ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung trong bối 
cảnh toàn cầu hóa, Khoa Công nghệ-Trường 
ĐHCT tiến hành xây dựng chương trình đào tạo 
chất lượng cao ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự 
động hóa trình độ đại học. 

Ngày 25/5/2018, Khoa tổ chức Hội thảo lấy 
ý kiến các bên liên quan về chương trình đào 
tạo với sự tham dự của GS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị phòng 
ban chức năng trong trường; các nhà khoa học, 
doanh nghiệp-đơn vị sử dụng lao động, giảng 
viên và cựu sinh viên.

Chương trình chất lượng cao ngành Kỹ thuật 
điều khiển và Tự động hóa đào tạo kỹ sư có 
kiến thức chuyên môn vững chắc, kỹ năng nghề 

nghiệp thành thạo, thái độ và tác phong làm 
việc chuyên nghiệp để đảm nhận những vị trí 
nghề nghiệp khác nhau trong lĩnh vực kỹ thuật 
điều khiển và tự động hóa, có đủ trình độ đáp 
ứng nhu cầu phát triển kinh tế và hội nhập của 
ĐBSCL và cả nước. 

Khác với chương trình đào tạo đại trà, chương 
trình đào tạo chất lượng cao được thiết kế dựa 

trên các chương trình đào tạo của các 
nước tiên tiến và được sự phối hợp 
chặt chẽ giữa Nhà trường với các 
doanh nghiệp đối tác trong và ngoài 
nước trong quá trình đào tạo. Tham 
gia học tập chương trình chất lượng 
cao với hơn 60% các học phần được 
dạy bằng tiếng Anh, sinh viên được 
đào tạo trong một môi trường học tập, 
thực hành và nghiên cứu với điều kiện 
cơ sở vật chất tốt, được giảng dạy bởi 

đội ngũ giảng viên trong và ngoài nước 
có nhiều kinh nghiệm, có cơ hội được 
tham quan, giao lưu, học tập ở nước 
ngoài. Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng 
lực để theo đuổi chương trình sau đại 
học tại các trường đại học tiên tiến, cùng 
với đó là lợi thế gia nhập thị trường lao 
động đầy cạnh tranh ở trong và ngoài 
nước.

Trên cơ sở các nội dung về mục tiêu, 
điều kiện đầu vào, chuẩn đầu ra và cấu 
trúc chương trình đào tạo, các đại biểu 
tham dự đều khẳng định sự cần thiết khi 
mở ngành và tập trung thảo luận, đóng 

góp nhiều ý kiến xây dựng, góp phần hoàn thiện 
đề án mở ngành. 

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng chia sẻ Nhà trường khuyến 
khích và tạo mọi điều kiện về con người, cơ sở 
vật chất, sự hỗ trợ của các phòng ban chức 
năng, phối hợp với các đơn vị đào tạo trong xây 
dựng các chương trình chất lượng cao, đào tạo 
nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao của xã hội.

Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về 
chương trình đào tạo chất lượng cao 
trình độ đại học ngành Kỹ thuật điều khiển 
và Tự động hóa 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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Tập huấn công tác Đào tạo Trực tuyến 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công 
nghệ thông tin và truyền thông, đào tạo 
trực tuyến ra đời như một cuộc cách 

mạng về dạy và học, trở thành một xu thế tất 
yếu của thời đại và đang bùng nổ ở nhiều nước. 
Nắm bắt được xu thế đó, được sự chỉ đạo của 
Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Trung tâm 
Liên kết đào tạo-Trường ĐHCT đã tập trung 
nghiên cứu phát triển loại hình đào tạo trực 
tuyến, bước đầu áp dụng cho hình thức đào tạo 
Từ xa của Trường. Sau thời gian tìm hiểu và thử 
nghiệm nhiều giải pháp công nghệ khác nhau. 
Đến nay, Trường ĐHCT bắt đầu triển khai tuyển 
sinh và đào tạo trực tuyến các chương trình đào 
tạo Từ xa phối hợp với các đơn vị liên kết.

Nhằm hỗ trợ các đơn vị nắm rõ hơn về hình 
thức đào tạo trực tuyến, các nội dung liên quan 
đến công tác đào tạo, ngày 18/5/2018, Trung 
tâm Liên kết đào tạo-Trường ĐHCT tổ chức Hội 
nghị Tập huấn công tác đào tạo trực tuyến hệ 
đào tạo Từ xa cho các đơn vị liên kết. Tham dự 
Hội nghị có PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó 
Hiệu trưởng; cùng 70 đại biểu đại diện các đơn 
vị liên kết là các trường đại học, cao đẳng, trung 

cấp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung 
tâm dạy nghề trên khắp cả nước.

Hình thức đào tạo trực tuyến của Trường 
ĐHCT sử dụng công nghệ qua mạng máy tính, 
có sự giảng dạy trực tiếp của giảng viên, có sẵn 
các công cụ hỗ trợ giảng dạy, học tập và đánh 
giá trên hệ thống. Việc học chưa bao giờ dễ dàng 
đến thế khi chỉ bằng một chiếc điện thoại thông 
minh, máy tính xách tay hay máy tính bảng là 
người học có thể tiếp cận với lớp học mọi lúc, 
mọi nơi. Người học sẽ tiết kiệm được thời gian 
và tiền bạc, được gặp gỡ và trao đổi trực tiếp 
với giảng viên và các học viên khác, được xem 
lại quá trình diễn ra các bài học trước, tài liệu 
học tập có sẵn trên hệ thống.

Các tính năng hệ thống đào tạo trực tuyến 
như: Hệ thống Elearning (diễn đàn tin tức, 
phòng học trực tuyến, đề cương chi tiết, sách, 
giáo trình, tài liệu học tập, video các buổi học 
trực tuyến, slide bài giảng, bài tập, kiểm tra, các 
hướng dẫn sử dụng); các hệ thống bổ trợ như: 
Hệ thống quản lý (xem lịch học, xem điểm thi và 
thông tin tốt nghiệp, các thông tin cá nhân phục 
vụ học tập và tốt nghiệp), Thư viện số (cung 
cấp giáo trình, sách, tài liệu tham khảo, các bài 

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị Tập huấn công tác Đào tạo Trực tuyến, 
diễn ra tại Hội trường 4, Nhà Điều hành, Trường ĐHCT.
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báo khoa học phục vụ học tập và nghiên cứu), 
Hệ thống website (cung cấp tất cả các thông tin 
liên quan đến sinh viên như: tin tức, thông báo, 
lịch học, tốt nghiệp,...), hệ thống tin nhắn SMS 

(thông báo kịp thời cho sinh 
viên các thông tin liên quan đến 
học tập), Hệ thống Email (phục 
vụ quá trình học tập và trao đổi 
giữa Nhà trường và sinh viên).

Hiện tại, tổng số ngành đào 
tạo từ xa của Trường năm 
2018 là 18 ngành. Sinh viên 
đủ điều kiện tốt nghiệp khi 

hoàn thành 116 tín chỉ (không bao gồm các học 
phần Anh văn căn bản, Tin học căn bản), trừ 
ngành Công nghệ thông tin (131 tín chỉ) và Thú 
y (146 tín chỉ). Tùy vào trình độ đào tạo đầu vào 

của người học mà thời gian đào tạo từ 
1,5-4 năm.

Tại Hội nghị, sau khi được giới thiệu 
về phương thức đào tạo trực tuyến và 
các tính năng của hệ thống học trực 
tuyến, được hướng dẫn cài đặt và sử 
dụng hệ thống đào tạo trực tuyến, các 
đại biểu đều khẳng định sự mới mẻ, tiện 
ích và tâm đắc với mô hình đào tạo trực 
tuyến của Trường ĐHCT. Việc ứng dụng 

mô hình đào tạo trực tuyến 
là một hướng đi mới nhưng 
cũng là một thách thức đối 
với công tác đào tạo hệ từ 
xa hiện nay. Tuy nhiên, các 
đại biểu tin tưởng rằng mô 
hình đào tạo trực tuyến 
đầy hứa hẹn này sẽ là một 
bước đột phá trong hình 
thức đào tạo từ xa của 
Trường ĐHCT và hoàn 
toàn nhận được sự ủng hộ 
của các đơn vị liên kết. 

Tham quan Phòng truyền thông đa phương tiện dành cho giảng viên.

Ảnh lưu niệm.
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GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Ngày 04/5/2018, Trung tâm 
Quản lý Chất lượng-Trường 
ĐHCT tổ chức Hội nghị triển 
khai và tập huấn công tác 
kiểm định nội bộ chương 
trình đào tạo theo tiêu chuẩn 
AUN-QA năm 2018. Tham gia 
Hội nghị có PGS.TS. Lê Việt 
Dũng, Phó Hiệu trưởng; Hội 
đồng tự đánh giá chương trình 
đào tạo năm 2018; các Tổ tự 
đánh giá của các đơn vị.

Nội dung buổi tập huấn gồm: Quy trình 
tổ chức và thực hiện kiểm định nội bộ 
chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn 

AUN-QA năm 2018, Hướng dẫn nội dung tiêu 
chuẩn và viết báo cáo tự đánh giá chương trình 
đào tạo theo tiêu chuẩn AUN nhằm giúp các Tổ 
tự đánh giá của các đơn vị thực hiện tốt báo cáo 
tự đánh giá chương trình đào tạo sắp tới. Bên 
cạnh đó, các đại biểu tham dự còn được giải 

đáp các vấn đề khó khăn trong quá trình thực 
hiện công tác kiểm định nội bộ và được chia sẻ 
nhiều kinh nghiệm về việc thu thập minh chứng, 
viết báo cáo tự đánh giá, cách lấy số liệu,…

Tại buổi tập huấn, PGS.TS. Lê Việt Dũng, 
Phó Hiệu trưởng nhấn mạnh việc thực hiện tự 
đánh giá hằng năm của Nhà trường là một trong 
những hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng 

chương trình đào tạo, phát 
huy các điểm mạnh, cải 
tiến các điểm còn yếu của 
chương trình, góp phần 
nâng cao chất lượng đào tạo 
của Nhà trường. Trong thời 
gian tới, Trường tiếp tục đẩy 
mạnh đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo, kiểm 
định trường theo tiêu chuẩn 
trong và ngoài nước nhằm 
khẳng định chất lượng và 
uy tín của Nhà trường trong 
nước và khu vực.

Hội nghị triển khai và tập huấn công tác kiểm định nội bộ 
chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2018 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị.

Hội nghị triển khai và tập huấn công tác kiểm định nội bộ chương trình đào tạo 
theo tiêu chuẩn AUN-QA năm 2018 diễn ra tại Hội trường 1, Nhà Điều hành.
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Phát động Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên và 
Giao lưu Doanh nhân - Sinh viên "Lập nghiệp thời 4.0" 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 13/5/2018, tại Hội trường 4, Nhà Điều hành, Trường ĐHCT, Hội Sinh viên và Trung tâm 
Ươm tạo Doanh nghiệp Công nghệ của Trường phối hợp với Báo Doanh nhân Sài Gòn tổ chức 
chương trình phát động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên Trường ĐHCT và Giao lưu 
doanh nhân-Sinh viên lập nghiệp thời 4.0. 

Tham dự chương trình có GS.TS. Hà 
Thanh Toàn, Hiệu trưởng Nhà trường; 
PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Giám 

đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Công 
nghệ Trường ĐHCT; đại diện lãnh đạo các đơn 
vị, đoàn thể trong Trường; cùng hơn 200 sinh 
viên có sự quan tâm đến khởi nghiệp. Đặc biệt 
có sự tham dự của đại diện Ban tổ chức Giải 
thưởng tài năng Lương Văn Can, các diễn giả là 
doanh nhân thành đạt và doanh nhân-sinh viên.

Năm 2018, Trường ĐHCT phát động Khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo trong sinh viên Trường 
qua chuỗi các hoạt động như: Hội thảo Khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo, chương trình đào tạo 
sinh viên về khởi nghiệp, phối hợp với doanh 
nghiệp tổ chức các ngày hội khởi nghiệp và 
tuyển dụng sinh viên, chương trình thực hành 
tại doanh nghiệp, tổ chức cuộc thi "Ý trưởng 

khởi nghiệp", phát triển dự án khởi 
nghiệp, quỹ hỗ trợ khởi nghiệp,...

Nằm trong chuỗi các hoạt động 
trên, tọa đàm khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo và giao lưu doanh nhân-sinh 
viên với mục tiêu tạo dựng, phát huy 
tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên 
trường, phát triển các ý tưởng sáng 
tạo, tạo sân chơi bổ ích, thiết thực, hỗ 
trợ sinh viên phát triển các kỹ năng 
mềm, kết nối các nhà tuyển dụng giúp 
sinh viên sau khi tốt nghiệp tìm được 
việc làm phù hợp, bên cạnh đó, nhằm 
phát triển cộng đồng nhà Khoa học 
trẻ khởi nghiệp tại các trường đại học 
ở khu vực ĐBSCL và đề ra giải pháp 
khởi nghiệp hiệu quả trước thực tế 

phong trào khởi nghiệp đang nở rộ ở ĐBSCL. 
Hoạt động này cũng góp phần đẩy mạnh sự liên 
kết trường đại học và doanh nghiệp với mong 
muốn góp phần vào việc thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế-xã hội của đất nước thông qua các hoạt 
động khích lệ, ươm tạo, khởi nghiệp, phát triển 
những công trình nghiên cứu khoa học thành 
sản phẩm thương mại hóa, hỗ trợ nâng cao 
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối 
cảnh toàn cầu hóa.

Khi đổi mới sáng tạo và công nghệ là trung 
tâm của hoạt động khởi nghiệp thì nơi tạo ra các 
ý tưởng công nghệ mới được coi là "hạt nhân" 
của cả hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Đó 
chính là các cơ sở nghiên cứu, đặc biệt là các 
trường đại học, nơi không chỉ đóng góp các ý 
tưởng đột phá mà còn đóng góp nguồn nhân 

Chương trình phát động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tọa đàm "Lập nghiệp 
thời 4.0" diễn ra tại Hội trường 4, Nhà Điều hành, Trường ĐHCT.
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lực giàu tiềm năng công nghệ, đầy sức trẻ với 
tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ. Nguồn nhân lực 
đó không ai khác chính là sinh viên. Trong thời 
gian qua, hòa cùng với phong trào khởi nghiệp 
trong cả nước, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh 
viên Trường đã có nhiều hoạt động thiết thực 
thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong sinh viên 
như: tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc thi "Ý 

tưởng sáng tạo vì cộng đồng", "Ý tưởng 
sáng tạo vì quê hương", Cuộc thi Startup 
Wheel, Cuộc thi Dynamic, Giải thưởng 
Holcim, Giải thưởng Insee,... Ngoài ra, 
các liên chi hội sinh viên còn phối hợp với 
các tỉnh, thành đoàn hỗ trợ cho các dự 
án của sinh viên thông qua các trung tâm 
ươm tạo doanh nghiệp của địa phương. 

Tuy nhiên, phong trào chỉ mới thúc đẩy 
sự phát triển ý tưởng và tinh thần khởi nghiệp 
trong sinh viên, đa phần sinh viên chưa hiểu 
rõ về hoạt động khởi nghiệp, thiếu thông tin, 
sự chia sẻ kinh nghiệm và các bước chuẩn bị 
trước khi khởi nghiệp. Vì lẽ đó, chương trình 
tọa đàm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và Giao 
lưu Doanh nhân-Sinh viên lập nghiệp thời 4.0 
đã tạo cơ hội cho sinh viên gặp gỡ, giao lưu với 
các doanh nhân là cựu sinh viên của Trường và 
các doanh nhân thành đạt để được chia sẻ kinh 
nghiệm khởi nghiệp, đặc biệt trong thời đại công 
nghiệp 4.0. Tại buổi tọa đàm, sinh viên đã được 
gặp gỡ, giao lưu với nhóm khởi nghiệp với Dự 
án "Hương Đồng" do hai cựu sinh viên là Bùi 

Văn Nhớ và Mai Thị Diệu Hương ngành Công 
nghệ sinh học khóa 39 thực hiện. Ngoài ra, còn 
có cựu sinh viên Hồ Thị Kim Ngân ngành Kinh tế 
khóa 35, là nhà sáng lập và CEO chuối nhượng 
quyền mô hình chăm sóc và làm đẹp Star Home 
Spa. Các diễn giả khác tham gia buổi tọa đàm 
còn có bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó Tổng Giám 
đốc Công ty Cổ phần Sài Gòn Food; ông Trần 

Gia Vĩnh, đồng sáng lập và phát triển 
chuỗi cà phê Passio; bà Bùi Hoàng 
Diệp, Tổng Giám đốc Công ty Truyền 
thông Lion Bùi.

Chương trình cũng giới thiệu đến 
sinh viên Giải thưởng tài năng Lương 
Văn Can do Báo Doanh nhân Sài Gòn 
tổ chức. Đây là Cuộc thi khởi nghiệp-
lập và bảo vệ đề án kinh doanh mang 

tên danh nhân Lương Văn Can, người được 
vinh danh là “Người thầy của giới doanh nhân 
Việt Nam”, được phát động từ năm 2011. Qua 
7 mùa giải của cuộc thi, có 171 trong tổng số 
hơn 20.000 sinh viên tham gia đã được nhận 
các giải thưởng với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. 
Mùa giải thứ 8 diễn ra từ 16/4/2018 với 4 vòng 
thi (1) Kiến thức kinh tế, kinh doanh, tư tưởng 
làm giàu của danh nhân Lương Văn Can và khả 
năng Anh ngữ; (2) Phát triển ý tưởng; (3) Bảo vệ 
đề án; (4) Chung kết.

Thí sinh tham khảo thông tin cuộc thi hoặc đăng 
ký dự thi tại website: www.doanhnhansaigon.vn 
hoặc luongvancan.doanhnhansaigon.vn.

Giao lưu với doanh nhân là cựu sinh viên của Trường.
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Lễ Ký kết hợp tác với Khoa Khoa học Tự nhiên
Trường Đại học Thủ Dầu Một 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Sáng ngày 09/5/2018, Trường 
ĐHCT tổ chức Lễ ký kết thỏa 
thuận hợp tác giữa Khoa Khoa 
học Tự nhiên-Trường ĐHCT và 
Khoa Khoa học Tự nhiên-Trường 
Đại học Thủ Dầu Một, nhằm phát 
triển mối quan hệ hợp tác về 
nghiên cứu khoa học, trao đổi học 
thuật, đào tạo và các lĩnh vực khác 
thuộc chức năng và nhiệm vụ mà 
hai bên cùng quan tâm. Tham dự 
lễ ký kết có Đại diện Ban Giám 
hiệu, Ban lãnh đạo, cán bộ, giảng 
viên Khoa Khoa học Tự nhiên 
cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị 
trực thuộc của hai trường.

Sau thời gian trao đổi, thảo luận, Khoa 
Khoa học Tự nhiên-Trường ĐHCT và 
Khoa Khoa học Tự nhiên-Trường Đại học 

Thủ Dầu Một đã đi đến thống nhất ký kết Biên 
bản ghi nhớ hợp tác với các nội dung như: Phối 
hợp xây dựng và phát triển các đề tài, dự án 
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 
liên ngành khoa học tự nhiên và ứng dụng; phối 
hợp tổ chức các hoạt động tập huấn, hội thảo, 
hội nghị chuyên đề và hợp tác quốc tế; hỗ trợ 
nhân lực trong đào tạo các bậc học, công nhận 
các môn học tương đương trong chương trình 
đào tạo cho sinh viên giữa hai khoa theo quy 
định hiện hành của mỗi trường; thành lập nhóm 
nghiên cứu chung thuộc lĩnh vực khoa học tự 
nhiên để xây dựng các dự án, đề tài các cấp và 
công bố quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời chúc mừng 
cho sự khởi đầu mối quan hệ hợp tác giữa hai 
khoa, đồng thời chia sẻ với vai trò là đơn vị đào 

tạo đại học và sau đại học đứng đầu khu vực 
ĐBSCL, Trường ĐHCT mong muốn chia sẻ kinh 
nghiệm và thành quả của mình đóng góp cho 
sự phát triển của các đơn vị, viện, trường và 
các địa phương trong cả nước. Bằng sự phối 
hợp nhịp nhàng trên cơ sở biên bản thỏa thuận 
hợp tác đã được ký kết, Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT tin tưởng rằng hai khoa sẽ gắn bó chặt 
chẽ, hướng tới mục tiêu chung và cùng đóng 
góp cho sự phát triển chung của hai trường. 
Cũng tại buổi lễ, PGS.TS. Lê Tuấn Anh, Phó 
Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một cũng 
khẳng định việc ký kết Biên bản thỏa thuận hợp 
tác giữa hai khoa sẽ tạo cơ hội tốt cho cán bộ và 
sinh viên trong giảng dạy, học tập, trao đổi kinh 
nghiệm, học thuật,... góp phần tăng cường hợp 
tác giữa hai trường.  

Nhân dịp này, Trường Đại học Thủ Dầu Một 
đã tặng Trường ĐHCT một cây mai để đánh dấu 
sự khởi đầu tốt đẹp trong mối quan hệ hợp tác 
giữa hai trường trong thời gian tới.

PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Khoa Khoa học Tự nhiên - Trường 
Đại học Thủ Dầu Một và PGS.TS. Bùi Thị Bửu Huê, Trưởng Khoa Khoa 
học Tự nhiên - Trường ĐHCT đại diện hai bên ký kết Biên bản thỏa thuận 
hợp tác.
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Hội thi Olympic các môn Lý luận chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh 
trong sinh viên vùng ĐBSCL năm 2018  

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính 
trị về việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận 
động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thiết thực kỷ 
niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5/1890-19/5/2018); nhằm hình thành cho 
sinh viên các trường đại học trong vùng niềm 
đam mê học tập và nghiên cứu khoa học lý luận 
chính trị, nắm bắt kịp thời chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng 
cao sự hiểu biết của sinh viên về truyền thống 
vẻ vang của Đảng Cộng sản 
Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh, Hội sinh viên Việt Nam, 
lịch sử vùng đất Tây Nam Bộ, 
về biển đảo Việt Nam…, bên 
cạnh đó, tạo điều kiện để sinh 
viên các trường đại học trong 
vùng có cơ hội gặp gỡ, giao 
lưu, học tập kinh nghiệm lẫn 
nhau để cùng tiến bộ và phát 
triển, ngày 27/5/2018, Đoàn 
Thanh niên và Khoa Khoa 
học Chính trị-Trường ĐHCT 
phối hợp đăng cai tổ chức 

Hội thi Olympic các môn Lý luận chính trị và Tư 
tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên các trường 
đại học vùng ĐBSCL năm 2018.

Để tuyển chọn đội thi tham gia, sáng ngày 
31/3/2018, Hội thi Olympic các môn Lý luận 
chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh 
viên Trường ĐHCT năm 2018 đã diễn ra. Qua 
04 tuần thi đấu, dưới hình thức thi cá nhân 
trực tuyến, Hội thi đã ghi nhận con số khá ấn 
tượng là hơn 23.000 lượt và gần 17.000 sinh 
viên dự thi. Với hình thức thi tập thể, các đơn vị 
trong Trường thành lập 16 đội dự thi được chia 
thành 04 bảng. Vòng loại đã diễn ra vào ngày 
06/5/2018. Tối ngày 15/5/2018, vòng chung kết, 
xếp hạng của Hội thi đã diễn ra với kết quả như 
sau: Khoa Khoa học Chính trị xuất sắc giành vị 
trí hạng Nhất, Khoa Khoa học Tự nhiên hạng 
Nhì, Khoa Luật và Viện Nghiên cứu và Phát 
triển ĐBSCL đồng giải Ba tại Hội thi.

Tại Hội thi Olympic các môn Lý luận chính trị 
và Tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên các 
trường đại học vùng ĐBSCL năm 2018, Trường 
ĐHCT đã đón chào khoảng 3.000 lượt sinh viên 
trong vùng đến cổ vũ với sự tham gia của 11 đội 

TS. Lê Ngọc Triết, Trưởng Khoa Khoa học Chính trị - Trường ĐHCT, Phó 
trưởng Ban tổ chức Hội thi, trao biểu trưng lưu niệm cho các đơn vị tài trợ.

PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT phát biểu khai mạc Hội thi.
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thi đến từ 11 trường đại học trong vùng gồm: 
ĐHCT, Đại học Tây Đô, Đại học Kỹ thuật-Công 
nghệ Cần Thơ, Đại học Nam Cần Thơ, Đại 
học An Giang, Đại học Bạc Liêu, Đại học Kiên 
Giang, Đại học Cửu Long, Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật Vĩnh Long, Đại học Tiền Giang và Đại học 
Trà Vinh.  

Tại vòng loại, các đội được chia thành 3 bảng 
thi đấu, trải qua 04 phần thi gồm Khởi động (các 
đội dàn dựng một tiết mục sân khấu hóa giới 
thiệu về trường, về đội thi), Tăng tốc (các 
đội cùng trả lời 10 câu hỏi dưới hình thức 
trắc nghiệm), Vượt chướng ngại vật (các 
đội tham gia giải ô chữ), Về đích (mỗi đội 
đưa ra một thách thức có thể là hình ảnh, 
tình huống, số liệu, câu hỏi liên quan đến 
nội dung cuộc thi cho các đội còn lại dự 
đoán và lý giải). Kết quả vòng loại đã 
gọi tên 03 đội Nhất bảng gồm: Đại 
học Tiền Giang, ĐHCT, Đại học 
An Giang. Ba đội về Nhì ở các 
bảng gồm: Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật Vĩnh Long, Đại học 
Kỹ thuật-Công nghệ Cần 
Thơ.

Buổi chiều cùng ngày đã 
diễn ra vòng chung kết, xếp 
hạng. Bốn phần thi ở vòng 
chung kết gồm: Theo dòng 
lịch sử (các đội lần lượt trả lời 
nhanh 05 câu hỏi mở), Đi tìm chân 
lý (các đội giành quyền trả lời 10 câu 
hỏi mở), Tự hào thanh niên Việt Nam (các 
đội thi hùng biện theo chủ đề), Đường đến đỉnh 
vinh quang (các đội chọn các gói câu hỏi với số 
điểm tương ứng để trả lời).

Tại Hội thi, các đội đã có những màn tranh 
tài gây cấn, thỏa mãn sự mong đợi của các cổ 
động viên, bằng kiến thức sâu rộng, sự nhạy 
bén, tự tin và bản lĩnh. Với quyết tâm và nỗ lực 
cao nhất, các đội đã có những màn thể hiện đầy 
thuyết phục. Với màn bứt phá vô cùng ngoạn 
mục đội Đại học An Giang đã thành công giành 

vị trí thứ Nhất, Đại học Tiền Giang không hề 
kém cạnh khi về Nhì tại Hội thi, ĐHCT và Đại 
học Kỹ thuật-Công nghệ Cần Thơ đồng giải Ba.

Hội thi Olympic các môn lý luận chính trị và tư 
tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên các trường 
đại học vùng ĐBSCL đã cho thấy việc học tập 
các môn lý luận chính trị không hề khô khan 
như sinh viên vẫn nghĩ mà trái lại đây là những 

môn học rất thiết thực, bổ ích 
và góp phần nâng cao 

nhận thức, tư tưởng, 
giữ vững lập trường 
của sinh viên. Với 
ý nghĩa và tầm 
quan trọng trong 
khích lệ tinh thần 

yêu thích, ham 
học các môn lý luận 

chính trị của sinh viên, 
Hội thi Olympic các môn 

lý luận chính trị và tư 
tưởng Hồ Chí Minh 
trong sinh viên tiếp 
tục được duy trì và 
tổ chức hằng năm 
luân phiên giữa 
các trường đại học 

trong vùng, theo 
đó, Trường Đại học 

Tây Đô sẽ đăng cai 
tổ chức Hội thi vào năm 

2019.



20 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HOẠT ĐỘNG KHÁC

Khai mạc Lớp Bồi dưỡng chức danh Giảng viên chính 
(hạng II) đợt 1 năm 2018 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Với mục tiêu nâng cao năng lực, phát triển 
chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt 
nhiệm vụ giảng dạy, đáp ứng tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp giảng viên và chuẩn bị 
cho cán bộ, viên chức thi thăng hạng, Trung tâm 
Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm-Trường ĐHCT 
tổ chức Lớp bồi dưỡng chức danh Giảng viên 
chính (hạng II) đợt 1 năm 2018.

 Chương trình khai mạc Lớp bồi dưỡng diễn 
ra vào sáng ngày 03/5/2018 với sự tham dự của 
GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; đại diện 
lãnh đạo các đơn vị và các học viên.

Lớp Bồi dưỡng chức danh Giảng viên chính 
(hạng II) đợt 1 năm 2018 diễn ra từ 03/5/2018 
đến 06/9/2018 với sự tham dự của 171 thầy, cô 
là các giảng viên tại các đơn vị trong Trường. 
Lớp bồi dưỡng giúp học viên có kiến thức sâu 
về lý luận hành chính nhà nước, nắm vững và 
vận dụng tốt đường lối của Đảng, chính sách, 
pháp luật của nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực 
giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng 
vào quá trình thực hiện nhiệm vụ; cập nhật tri 
thức và xu thế của giáo dục đại học trên thế 
giới, chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt 
Nam theo cơ chế thị trường trong bối cảnh toàn 
cầu hóa; cập nhật xu hướng, kinh nghiệm trong 
nước, quốc tế trong các hoạt động đào tạo và 
nghiên cứu khoa học, chủ động phát triển năng 
lực cốt lõi của người giảng viên; thực hiện nhiệm 
vụ chuyên nghiệp theo vị trí chức danh nghề 
nghiệp Giảng viên chính (hạng II), làm nồng cốt 
cho việc nâng cao chất lượng đào tạo ở cơ sở 
giáo dục đại học.

Tham gia lớp học, các học viên được bồi 
dưỡng kiến thức về: Đường lối, chiến lược, 
chính sách phát triển giáo dục đại học Việt Nam 
trước yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực và nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc tế; Lý luận về 

hành chính nhà nước, Quản lý giáo dục đại học 
trong cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, Một số kỹ năng chung trong hoạt động 
nghề nghiệp của giảng viên đại học, Phát triển 
đội ngũ giảng viên trước yêu cầu đào tạo nguồn 
nhân lực trong bối cảnh toàn cầu hóa và chủ 
động hội nhập quốc tế, Quản lý đào tạo và phát 
triển chương trình đào tạo, phương pháp dạy 
học đại học theo định hướng phát triển năng 
lực, Đảm bảo chất lượng đào tạo, Quản lý hoạt 
động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ, Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ 
sở giáo dục đại học, WTO và hợp tác quốc tế về 
giáo dục đào tạo.

Phát biểu khai mạc lớp học, GS.TS. Hà Thanh 
Toàn khẳng định "Con người là tài sản lớn nhất, 
quý giá nhất của Trường", do đó, Nhà trường 
luôn quan tâm, chú trọng công tác bồi dưỡng, 
đào tạo nâng cao trình độ, năng lực quản lý của 
đội ngũ viên chức, từ đó góp phần nâng cao 
chất lượng đào tạo và phát triển công tác quản 
lý của Nhà trường. Hiệu trưởng tin tưởng rằng, 
sự quan tâm của Ban Giám hiệu cùng với sự 
đồng hành của lãnh đạo các đơn vị sẽ luôn tạo 
điều kiện tốt nhất và là nguồn động viên để các 
học viên tham gia và hoàn thành tốt khóa học. 

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát 
biểu khai mạc khóa học.

HOẠT ĐỘNG KHÁCHOẠT ĐỘNG KHÁC
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Ngày 12/5/2018, tại Hội trường Rùa, Hội Cựu sinh viên ngành Công nghệ thực phẩm, Trường 
ĐHCT tổ chức Họp mặt kỷ niệm 40 năm thành lập ngành. Tham dự chương trình có GS.TS. Lưu 
Duẩn, Phó Chủ tịch Hội khoa học và Công nghệ Lương thực Thực phẩm Việt Nam; TS. Lê Minh 
Hùng, Phó Viện trưởng phân viện Cơ điện và Công nghệ sau thu hoạch thành phố Hồ Chí Minh. 
Về phía Trường ĐHCT có GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội Cựu sinh 
viên ngành Công nghệ thực phẩm; Ban Chủ nhiệm Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng; cán 
bộ đã từng công tác và cán bộ đang công tác tại Bộ môn Chế biến, Khoa Công nghệ thực phẩm 
và Bộ môn Công nghệ thực phẩm, cùng đông đảo cựu sinh viên ngành Chế biến, Công nghệ thực 
phẩm và ngành cao học Công nghệ sau thu hoạch về tham dự.  

Bộ môn Công nghệ thực phẩm với tên 
gọi ban đầu là Bộ môn Chế biến thuộc 
Khoa Chăn nuôi-Thủy sản-Chế biến thực 

phẩm, được thành lập ngày 12/5/1978. Năm 
1981, Bộ môn Chế biến được phát triển thành 
Khoa Bảo quản và Chế biến nông sản, sau đó 
đổi tên thành Khoa Công nghệ thực phẩm. Từ 
năm 1996, Khoa Công nghệ thực phẩm được 
chuyển thành Bộ môn Công nghệ thực phẩm 
thuộc Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng.

Hiện tại, Bộ môn có 07 Phó Giáo sư, 06 tiến 
sĩ, 06 nghiên cứu sinh, 04 thạc sĩ và 05 kỹ sư 
đang công tác; hàng năm, có khoảng 200-250 
sinh viên đại học, 10-20 học viên cao học, 1-4 
nghiên cứu sinh tiến sĩ. Bộ môn đang 
quản lý khoảng 800 sinh viên và học 
viên sau đại học. Trong khuôn khổ 
Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT, năm 
2019, 07 phòng nghiên cứu mới sẽ 
được xây dựng với nhiều trang thiết 
bị nghiên cứu và giảng dạy hiện đại. 
Đến năm 2020, Bộ môn Công nghệ 
thực phẩm sẽ sát nhập với Viện Công 
nghệ sinh học để trở thành Viện Công 
nghệ sinh học và Công nghệ thực 
phẩm. 

Trải qua 40 năm hình thành và phát 

triển, với sự nỗ lực không ngừng của các thế hệ 
thầy và trò của Bộ môn Công nghệ thực phẩm 
đã xây dựng Bộ môn ngày càng lớn mạnh và có 
uy tín trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm như 
hiện nay. Đây là niềm tự hào cho những thế hệ 
cán bộ, sinh viên đã từng công tác, học tập và 
đóng góp cho sự phát triển không ngừng của Bộ 
môn nói riêng và cho Khoa Nông nghiệp và Sinh 
học Ứng dụng, và Trường ĐHCT nói chung.

Buổi họp mặt nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày 
thành lập ngành Chế biến-Công nghệ thực 
phẩm nhằm tạo điều kiện cho các thầy, cô giáo 
và sinh viên các khóa có dịp gặp nhau để ôn 
lại những kỷ niệm buồn vui khi còn trên giảng 

Ban Chấp hành Hội Cựu sinh viên liên ngành Công nghệ thực phẩm 
- Công nghệ sau thu hoạch nhiệm kỳ 2018-2020.

Họp mặt truyền thống 40 năm thành lập 
ngành Chế biến-Công nghệ thực phẩm 
(12/5/1978-12/5/2018) 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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đường đại học; đồng thời, bạn bè giữa các khóa 
có cơ hội gặp lại nhau để học hỏi, chia sẻ những 
kinh nghiệm, những thành tựu trong cuộc sống, 
những cơ hội phát triển mới để tiếp tục đóng 
góp vào sự phát triển của ngành trong thời gian 
tới. 

Phát biểu tại buổi họp mặt, GS.TS. Hà Thanh 
Toàn chia sẻ Trường ĐHCT là một trong bốn 
trường hàng đầu của Việt Nam với hơn 50 năm 
hình thành và phát triển. Trường hiện có khoảng 
47.000 sinh viên với gần 2.000 cán bộ, trong 
đó, có 11 Giáo sư, 139 Phó Giáo sư, gần 400 
tiến sĩ với đội ngũ cán bộ trình độ cao nhằm 
mục tiêu không ngừng đảm bảo và nâng cao 
chất lượng đào tạo. Đặc biệt, Trường đang triển 
khai thực hiện Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT 
sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản 
với tổng số vốn là 105 triệu USD nhằm nâng 
cấp Trường ĐHCT thành trường đại học xuất 
sắc, đạt chuẩn quốc tế về đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, chuyển giao công nghệ và quản trị đại 
học. Đây là nguồn lực quan trọng để xây dựng 
Trường ĐHCT lên đẳng cấp mới, ngang tầm với 
các trường đại học trong khu vực và thế giới.

Đối với Trường ĐHCT, "Sinh viên là đối tượng 
phục vụ hàng đầu của Nhà trường", để các em 
tham gia vào thị trường lao động năng động 
trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như 
hiện nay thì việc đào tạo tay nghề thật giỏi cho 

sinh viên là chưa đủ. Do đó, hàng năm, Trường 
dành ngân sách gần 2 tỷ đồng cho sinh viên 
đi giao lưu, học hỏi, học tập ngắn hạn ở nước 
ngoài nhằm tạo cơ hội cho các em phát triển 
các kỹ năng, trước tiên là khả năng tiếng Anh, 
bên cạnh đó, giúp các em cập nhật kiến thức, 
có thêm sự hiểu biết, đồng thời, xây dựng và 
phát triển các mối quan hệ tốt đẹp trong tương 
lai. Ngoài ra, Trường đang tiến hành xây dựng 
"Công viên quốc tế" tại Khu 2 với sự hỗ trợ của 
Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ và Tổng Lãnh sự Pháp, 
nhằm tạo không gian để các em có thể thực 
hành, thực tập, trau dồi vốn ngoại ngữ và các 
kỹ năng khác. 

Trong chiến lược nâng cao chất lượng đào 
tạo, đồng thời đáp ứng yêu cầu nguồn nhân 
lực chất lượng cho xã hội, Nhà trường luôn chú 
trọng hợp tác, liên kết với doanh nghiệp trong 
các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao 
công nghệ, tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận 
môi trường làm việc thực tế, nâng cao tay nghề 
khi tham gia thị trường lao động. Vì vậy, việc 
họp mặt của cựu sinh viên có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng trong sự kết nối giữa cựu sinh viên 

các ngành và Nhà trường hay nói 
cách khác là giữa Nhà trường và 
các doanh nghiệp, phát triển từ cái 
nôi đào tạo Trường ĐHCT. Hiệu 
trưởng mong muốn các cựu sinh 
viên hay các nhà doanh nghiệp sẽ 
là những người chia sẻ, tư vấn, hỗ 
trợ, tạo cơ hội cho các thế hệ sinh 
viên tiếp theo phát triển sự sáng 
tạo, xây dựng chương trình khởi 
nghiệp, phát triển hơn nữa các sản 
phẩm đặc thù của vùng ĐBSCL, 
bên cạnh đó, kêu gọi sự tiếp tục 
hỗ trợ, hợp tác của các cựu sinh 
viên về những vấn đề như: góp ý 

cho việc xây dựng chương trình đào tạo, phối 
hợp trong đào tạo, các hoạt động sản xuất-dịch 
vụ và nghiên cứu khoa học,... tiếp tục đóng góp 
cho sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của Nhà 
trường.

Trao học bổng cho các em sinh viên của ngành Công nghệ thực phẩm 
vượt khó học tốt.
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Phát động Cuộc thi Khởi nghiệp Vietnam Startup Wheel 
lần 6 năm 2018, khu vực miền Tây 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 05/5/2018, tại Hội trường Rùa, Trường ĐHCT-Ban tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp Vietnam Startup 
Wheel lần 6 năm 2018 đã tổ chức phát động cuộc thi tại khu vực miền Tây, thu hút sự quan tâm tham gia 
của hơn 1.000 sinh viên và những bạn trẻ đam mê hoạt động khởi nghiệp kinh doanh trên địa bàn thành phố 
Cần Thơ nói riêng và các tỉnh khu vực miền Tây nói chung.

Vietnam Startup Wheel 
2018 là cuộc thi hướng 
đến đối tượng giới trẻ 

đam mê khởi nghiệp và các 
nhà sáng lập doanh nghiệp 
với quy mô toàn quốc được 
chia thành 04 nhóm chính: 
Doanh nghiệp khởi nghiệp: 
các mô hình khởi nghiệp đã đăng ký kinh doanh và 
hoạt động dưới 5 năm, sản phẩm/dịch vụ của doanh 
nghiệp đã tồn tại và có người tiêu thụ (có ít nhất 1 
người sáng lập tuổi đời dưới 35); Cá nhân/nhóm 
khởi nghiệp: có thành viên tuổi đời dưới 35 tuổi có 
ý tưởng/sản phẩm/dịch vụ/mô hình khởi nghiệp cụ 
thể và đang ở bất kỳ giai đoạn nào; Nhà nghiên cứu 
khoa học: các nhà nghiên cứu khoa học của các 
viện/trường có sản phẩm nghiên cứu khoa học khả 
thi, có tính ứng dụng cao và có khả năng thương mại 
hóa trên thị trường; Du học sinh và cựu du học sinh: 
du học sinh và cựu du học sinh có ý tưởng/doanh 
nghiệp khởi nghiệp triển khai tại Việt Nam.

Cuộc thi kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8/2018 với 
hàng chục sự kiện quy mô khác nhau được tổ chức 
trên cả nước chia thành 04 khu vực: Khu vực miền 

Nam (trọng điểm là thành phố Hồ Chí Minh), Khu 
vực miền Bắc (trọng điểm là Hà Nội), Khu vực miền 
Trung (trọng điểm là Đà Nẵng), Khu vực miền Tây 
(trọng điểm là Cần Thơ, An Giang, Bến Tre).

Nằm trong chuỗi chương trình phát động Cuộc thi 
Khởi nghiệp Vietnam Startup Wheel 2018, Trung tâm 

Hỗ trợ Thanh niên Khởi 
nghiệp tổ chức Tọa đàm: 
“Cạm bẫy của của sự khác 
biệt” với sự tham gia của 
các diễn giả: Chị Trương 
Lý Hoàng Phi, Giám đốc 
Trung tâm Hỗ trợ Thanh 
niên Khởi nghiệp, Phó 
Chủ tịch Hội Doanh nhân 
trẻ thành phố Hồ Chí 
Minh, người đồng hành 
cùng nhiều sinh viên trong 
dự án khởi nghiệp sáng 

tạo khác biệt; và Anh Lê Đăng Khoa, CEO Công ty 
TNHH phân bón Ba Lá Xanh, Chủ tịch Công ty Bất 
động sản Lê Real, đồng sáng lập 38 degree Flower 
Market Tea House & 38 Degree Flower, CEO Làng 
du lịch sinh thái Tre Việt, nổi bật với hành trình khởi 
nghiệp với các ý tưởng mới mẻ và đầy tính khả thi.

Các diễn giả trong tọa đàm đã chia sẻ góc nhìn về 
"sự khác biệt" và cạm bẫy của nó trong khởi nghiệp. 
Mặc dù sự khác biệt mở cửa thành công cho người 
trẻ khởi nghiệp, nhưng cùng với đó là những rủi ro, 
ranh giới mong manh giữa cơ hội và cạm bẫy. Các 
câu chuyện khởi nghiệp thành công bắt đầu từ sự 
khác biệt, nhưng để bứt phá đến thành công, đại đa 
số người khởi nghiệp còn phải biết cách vượt qua 
cạm bẫy của chính sự khác biệt đó.
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Trao tặng máy tính cho 35 tân tiến sĩ năm 2018 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong tiến trình nâng cao trình độ đội ngũ 
cán bộ, giảng viên, trong những năm qua, 
Trường ĐHCT đã cử nhiều lượt viên chức 

đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở trong và ngoài nước. 
Nhằm ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của 
các viên chức vừa hoàn thành chương trình trở 
về Trường công tác, ngày 15/5/2018, Trường 
ĐHCT tổ chức buổi họp mặt và trao tặng máy 
tính cho các tân tiến sĩ lần thứ 6 năm 2018. 
Tham dự buổi họp mặt có GS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo, viên 
chức các đơn vị của Trường, và đặc biệt là 35 
tân tiến sĩ vừa mới tốt nghiệp.

Tại buổi họp mặt và trao tặng máy tính lần 
thứ 6 năm 2018, lãnh đạo Nhà trường đã trao 
máy tính cho 35 tân tiến sĩ. Hoạt động này thể 
hiện sự quan tâm, ưu ái của Trường ĐHCT dành 
cho sự nỗ lực của các cá nhân đã phấn đấu, 
cống hiến vì mục tiêu chung của Nhà trường. 
Bên cạnh đó, Nhà trường hy 
vọng món quà này sẽ khích 
lệ tinh thần và hơn hết là 
công cụ hỗ trợ hữu ích 
cho cán bộ trong quá 
trình công tác.

Hiện tại, tổng số cán 
bộ của Trường ĐHCT 
là gần 2.000, trong đó 
có gần 400 tiến sĩ, 11 
Giáo sư và 139 Phó Giáo 
sư. Đây là đội ngũ tiên phong 
trong các hoạt động đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 
của Trường. Với tinh thần không ngừng 
học tập, phấn đấu, nâng cao trình độ, 
mỗi năm, Trường ĐHCT đều có thêm lực 
lượng tiến sĩ tốt nghiệp trong và ngoài 
nước, góp phần không nhỏ để Trường 
ĐHCT thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cho vùng ĐBSCL 

nói riêng và cả nước nói chung.

Tại buổi họp mặt, GS.TS. Hà Thanh Toàn đã 
gửi lời chúc mừng đến 35 viên chức đã hoàn 
thành chương trình đào tạo bậc tiến sĩ và trở về 
Trường công tác. Với khẳng định "Con người là 
tài sản quý giá của Nhà trường", Trường ĐHCT 
luôn luôn tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, viên 
chức có cơ hội học tập, rèn luyện, nghiên cứu 
khoa học.

Nhằm khuyến khích tinh thần học tập, cống 
hiến của cán bộ, viên chức, Nhà trường tạo 
điều kiện tốt nhất thông qua các hoạt động như: 
trao tặng máy tính nhằm tạo thuận lợi cho cán 
bộ trong quá trình công tác, ưu tiên xét đề tài 
nghiên cứu khoa học cấp cơ sở cho các tiến 
sĩ mới về trong vòng 2 năm, hỗ trợ các tân tiến 
sĩ có bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế, và 
hỗ trợ về nhà ở, đảm bảo cuộc sống để cán bộ 
yên tâm công tác,... Hiệu trưởng mong muốn 

đội ngũ cán bộ trẻ của Trường luôn phấn 
đấu đạt nhiều thành công trên con 

đường học vấn và tận dụng kiến 
thức đã học vào công tác giảng 
dạy, nghiên cứu khoa học, góp 
phần nâng cao chất lượng đào 
tạo để Trường ĐHCT xứng đáng 
là một trong những đơn vị đi đầu 

trong hệ thống giáo dục Việt Nam. 

GS.TS. Hà Thanh Toàn trao tặng máy tính đến các tân tiến sĩ.
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Hội nghị Tập huấn Cán bộ Công đoàn 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn 
Trường ĐHCT lần thứ XVII, nhiệm kỳ 
2017-2022, nhằm trang bị, bổ sung và 

nâng cao các nghiệp vụ liên quan đến công tác 
Công đoàn, giúp cán bộ Công đoàn thực hiện 
tốt vai trò, nhiệm vụ, ngày 30/5/2018, tại Hội 
trường Nhà Điều hành, Ban Thường vụ Công 
đoàn Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị tập huấn 
cán bộ Công đoàn. 

Hội nghị có sự tham dự của GS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; Ban 
Chấp hành Công đoàn Trường và các Ban trực 
thuộc; Ban Chấp hành 
công đoàn bộ phận và 
các tổ trưởng, tổ phó 
trực thuộc công đoàn 
bộ phận.

Tại Hội nghị, các đại 
biểu được tập huấn 
các nội dung về vai 
trò, nhiệm vụ của tổ 
chức công đoàn, hoạt 
động của công đoàn 
Trường ĐHCT, công 
đoàn bộ phận và tổ 
công đoàn trực thuộc, 
công tác nữ công, công tác thiếu nhi, các chế 
độ và chính sách của công đoàn, Luật Bảo hiểm 
xã hội. Ngoài ra, đại biểu đã nghe các báo cáo 
tham luận về vai trò của công đoàn đối với các 
hoạt động tại đơn vị, và vai trò của công đoàn 
đơn vị trong việc thực hiện các cuộc vận động 
của công đoàn cấp trên.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Hà Thanh Toàn 
đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của hội nghị tập 
huấn để cán bộ công đoàn có đầy đủ thông tin và 
hiểu được trách nhiệm của người cán bộ công 
đoàn trong hỗ trợ, phối hợp với Nhà trường vì 
mục tiêu chăm lo lợi ích, đời sống vật chất và 
tinh thần cán bộ, viên chức và người lao động. 

Trong phương hướng hoạt động của công đoàn 
trong thời gian tới, Hiệu trưởng chỉ đạo thực hiện 
tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng 
hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; tăng 
cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, 
chính sách, pháp luật liên quan đến quyền và 
lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức người 
lao động; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời 
sống đoàn viên và người lao động; tổ chức xây 
dựng các phong trào thi đua và cuộc vận động; 
bên cạnh đó, xây dựng tổ chức và đội ngũ vững 
mạnh, tham gia xây dựng Đảng và góp phần 
xây dựng Nhà trường; đặc biệt, Hiệu trưởng đề 

nghị Ban nữ công 
của Công đoàn 
Trường tiếp tục 
phát huy vai trò, 
chủ động đề xuất, 
đóng góp cho việc 
thực hiện chính 
sách liên quan 
đến nữ công đoàn 
viên. 

Nội dung buổi 
tập huấn cán 
bộ công đoàn 

đã nhấn mạnh vai trò của công đoàn trong 
hệ thống chính trị của Nhà trường. Với mong 
muốn xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn ngày 
càng năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp, 
Ban thường vụ Công đoàn nhân cơ hội này đã 
lắng nghe những ý kiến đóng góp của các cán 
bộ trực tiếp làm công tác công đoàn tại đơn vị, 
tiếp xúc thường xuyên với viên chức người lao 
động để biết được tâm tư, nguyện vọng, tình 
cảm đối với hoạt động công đoàn. Từ đó, Công 
đoàn Trường có những điều chỉnh hợp lý, góp 
phần thực hiện tốt nhiệm vụ, phát huy vai trò, 
trách nhiệm của Công đoàn vì sự phát triển Nhà 
trường.

Ảnh lưu niệm tại Hội nghị.
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Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất-dịch vụ năm 2017 
và kế hoạch hoạt động năm 2018 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 30/5/2018, Trung 
tâm Chuyển giao công nghệ 
và Dịch vụ-Trường ĐHCT tổ 
chức hội nghị tổng kết hoạt 
động sản xuất-dịch vụ năm 
2017 và kế hoạch hoạt động 
năm 2018. Tham dự Hội nghị 
có Ban Giám hiệu, đại diện 
lãnh đạo và cán bộ chuyên 
trách các đơn vị có tham gia 
hoạt động sản xuất và dịch 
vụ.

Hiện nay, Trường ĐHCT có 15 đơn vị hoạt 
động sản xuất-dịch vụ với nhiều lĩnh vực 
như: đào tạo, chuyển giao công nghệ, 

sản xuất, kinh doanh, các dịch vụ về điện tử, 
tin học, công nghệ, xây dựng, nông nghiệp, 
thủy sản, dạy nghề,... Tại Hội nghị, Trung tâm 
Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ với chức 
năng, nhiệm vụ quản lý các hoạt động sản xuất-
dịch vụ, phát triển và chuyển giao công nghệ 
trong toàn Trường đã báo cáo kết quả kiểm tra 
tài chính của các đơn vị hoạt động sản xuất-dịch 
vụ năm 2017, báo cáo tổng kết về hoạt động sản 
xuất-dịch vụ giai đoạn 2013-2017 và kế hoạch 
hoạt động sản xuất-dịch vụ năm 2018. Trên cơ 
sở đó, đại diện các đơn vị tham gia Hội nghị đã 
tích cực trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý 
kiến góp phần củng cố hoạt động sản xuất-dịch 
vụ, đồng thời, đưa ra những đề xuất định hướng 
phát triển hoạt động này trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS.TS. Hà 
Thanh Toàn đã nhấn mạnh tầm quan trọng của 
hoạt động sản xuất-dịch vụ là góp phần thúc 
đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ, chuyển giao các sản phẩm 
nghiên cứu khoa học của Trường vào thực tế 
đời sống và sản xuất, thể hiện trách nhiệm của 
Nhà trường trong việc đóng góp thiết thực vào 

sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và 
cộng đồng.

Trong giai đoạn chuyển sang cơ chế tự chủ, 
Trường ĐHCT phải đối mặt nhiều khó khăn và 
thách thức, đồng thời, quá trình tổ chức lại cơ 
cấu đội ngũ cán bộ quản lý cho nhiệm kỳ mới 
2017-2022 đặt ra yêu cầu chấn chỉnh lại một 
số hoạt động của Trường. Hiệu trưởng chỉ đạo 
trong thời gian tới cần kiện toàn bộ máy của 15 
đơn vị sản xuất-dịch vụ nhằm đẩy mạnh hoạt 
động chuyển giao công nghệ, sản xuất-dịch vụ; 
tháo gỡ những chồng chéo trong nhiệm vụ công 
tác của một số đơn vị; tổ chức lại cơ cấu hoạt 
động của các các đơn vị có liên quan đến hoạt 
động quản lý khoa học, chuyển giao công nghệ, 
quản lý các hoạt động dịch vụ để phát huy hơn 
nữa tiềm năng của các đơn vị…

Trong bối cảnh nhiều khó khăn và thách thức 
đặt ra, Hiệu trưởng mong muốn các đơn vị sẽ 
nỗ lực hơn nữa, cùng chung sức, phối hợp, 
đồng hành cùng Nhà trường trong thực hiện 
nhiệm vụ chính là đào tạo, nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ, phát triển vững 
mạnh thương hiệu của Trường ĐHCT, đáp ứng 
yêu cầu khi Trường chuyển sang cơ chế tự chủ 
trong thời gian tới. 
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Hội thao liên kết Công đoàn 05 Trường đại học năm 2018:
Công đoàn Trường ĐHCT đạt hạng Nhì toàn đoàn

                                                               Phòng Công tác Chính trị

Nhằm chào mừng thành công của Đại hội 
công đoàn Giáo dục Việt Nam lần thứ XV, 
nhiệm kỳ 2018-2023; chào mừng Đại hội 

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, 
lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023; Kỷ niệm 89 năm 
Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-
28/7/2018); duy trì phong trào rèn luyện thể dục, 
thể thao trong công chức, viên chức và người 
lao động (CCVC&NLĐ), tăng cường mối giao 
lưu, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác 

chặt chẽ của các nhà trường với nhau, trong hai 
ngày 26 và 27/5/2018, tại Trường Đại học Sư 
Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh, Hội thao liên kết 
05 trường đại học năm 2018 đã được tổ chức 
long trọng, thu hút sự tham dự của đại diện Ban 
Giám hiệu, lãnh đạo công đoàn cùng hàng trăm 
vận động viên là CCVC&NLĐ của 05 trường đại 
học tham dự.

Hội thao liên kết Công đoàn 05 trường đại 
học gồm ĐHCT, Đại học Đồng Tháp, Đại học 

Nông Lâm Thành phố 
Hồ Chí Minh, Đại học Sư 
phạm Thành phố Hồ Chí 
Minh và Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật Thành phố Hồ 
Chí Minh. Các nội dung thi 
đấu tại Hội thao là: bóng 
đá Futsal, bóng chuyền, 
cầu lông, kéo co, cờ 
tướng, bóng bàn và quần 
vợt. 

Qua 02 ngày thi đấu 
sôi nổi, đầy quyết tâm của 
các đội, Hội thao đã kết 
thúc thành công tốt đẹp 
với kết quả toàn đoàn như Đoàn vận động viên Công đoàn Trường ĐHCT tại Hội thao.

HOẠT ĐỘNG KHÁC



28 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HOẠT ĐỘNG KHÁC

sau: Công đoàn Trường Đại 
học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh xuất sắc giành giải 
Nhất, Công đoàn Trường 
ĐHCT giành giải Nhì, Công 
đoàn Trường Đại học Sư 
phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh giành giải Ba, 
Công đoàn Trường Đại học 
Đồng Tháp giành giải Tư và 
Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm thành 
phố Hồ Chí Minh giành giải Năm. 

Hội thao liên kết Công đoàn 05 trường 
đại học phía Nam được thành lập, khởi 
đầu do sáng kiến của Ban chấp hành 
Công đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật Thành phố Hồ Chí Minh, với lực 
lượng tham gia ban đầu chỉ có 03 đơn vị 
là Công đoàn Trường Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Công 
đoàn Trường Đại học Nông Lâm Thành 
phố Hồ Chí Minh và Công đoàn Trường 
Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh. Tiếp tục có thêm 02 đơn vị đăng ký tham 
gia là Công đoàn Trường ĐHCT và Công đoàn 

Trường Đại học Đà Lạt nâng tổng số 
lên 05 trường. Sau đó, với những lý 
do khách quan, Công đoàn Trường 
Đại học Đà Lạt xin rút và Công đoàn 
Trường Đại học Đồng Tháp xin tham 
gia, đến nay Hội thao liên kết Công 
đoàn các trường đại học phía Nam 
vẫn duy trì với 05 trường tham gia.

 Hội thao được tổ chức mỗi năm 
một lần và các trường luân phiên 
đăng cai. Năm 2019, Công đoàn 
Trường Đại học Đồng Tháp sẽ đăng 
cai tổ chức Hội thao liên kết Công 
đoàn 05 trường đại học phía Nam.

Đ/c Dương Thị Tuyền, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHCT trao quà cho 
đại diện lãnh đạo Công đoàn của 04 trường bạn.
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CẦN THƠ - MIỀN ĐẤT HỨA …
Trần Diệu My, sinh viên ngành Văn học, khóa 43

“Cần Thơ gạo trắng nước trong

Ai đi đến đó lòng không muốn về”

Một buổi chiều tàn khi ánh hoàng hôn buông xuống, tôi lặng nhìn một ngày dài đã trôi 
qua, những người dân đánh cá đã vào bờ, những chiếc ghe chèo chống cũng đã cập 

bến, cuộc sống của những con người lao động đôi lúc lại bình dị và nhẹ nhàng đến lạ! Tôi 
lắng nghe những âm thanh ấy, những con sóng vỗ vào bờ, những câu hát dân gian và cả 
những tiếng đàn vọng cổ thổi vào lòng người có chút vấn vương, một làn gió mới vơi đi 
hết bao nỗi muộn phiền trong lòng của những kẻ xa nhà, xa quê… Không biết từ bao giờ 
tôi lại yêu cái chốn Cần Thành này đến vậy! Những con người xa lạ chưa từng trò chuyện 
với nhau nhưng lại xem ta như là người một nhà, những giọng nói chân chất mà ngọt ngào 
và cả những cái đập tay thay cho lời chào hỏi, trao cho nhau nụ cười. Con người miền Tây 
là thế vẫn cứ chân thành và mến khách. 

Còn nhớ cái ngày mười tám tuổi, tôi đặt bút viết nên cuộc đời mình và chọn Trường 
ĐHCT là điểm đến, là nơi khởi đầu cho bao giấc mộng thanh xuân vẫn còn đang lỡ hẹn, 
ngày ngày cố gắng dệt nên từng nét từng chút một. Tôi xem nơi đây là miền đất hứa, lời 
hứa cho bao cố gắng, cho bao nỗ lực, giấc mơ mà mình đã ấp ủ. Đã bao lần mệt mỏi, 
chông chênh và vô định chẳng tìm được lối đi, đôi lúc lại có những suy nghĩ tiêu cực trong 
đầu, cứ chơi vơi mãi mà chẳng tìm lấy được chiếc phao cứu sinh cho đời mình. 

Thế nhưng, màu áo thanh niên đã vẫy gọi tôi biết sống và giúp đỡ, san sẻ những khó 
khăn với người khác, nơi đây tôi được gặp gỡ và học hỏi được nhiều điều từ những con 
người đầy sức trẻ, từ cái cách họ bắt đầu mọi việc đều chú tâm và nghiêm túc với công 
việc của mình.

Những ngày cuối tháng 5, những cơn mưa đầu hạ cứ bất chợt đến như thế càng làm 
cho lòng ta có chút gì đó vấn vương, xao xuyến và cả sự tiếc nuối không nói thành lời. 
Phượng nở đỏ rực, bằng lăng tím cả một trời cũng chỉ làm người thêm nặng. Nhìn lại 
chặng đường một năm vừa qua chúng ta đã làm được gì, đã bao lần chạm tay tới thành 
công và đã bao lần thất bại gọi tên mình… Tất cả đã cho ta một thời tuổi trẻ quên mình, đã 
nếm trải được vị mặn chát và ngọt ngào của cuộc đời, của giảng đường đại học. 

Cần Thơ không chỉ là mảnh đất hứa của những ai đã chọn lấy để gửi niềm mộng mị, 
mơ ước mà nơi đây còn là nơi lắng nghe và lưu giữ lại những lời hứa cho những ai đã rời 
xa chốn này tìm lấy một nơi khác để xác định mục tiêu riêng cho mình, lời hứa cho ngày 
trở lại. 
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