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bổng khuyến học ĐHCT

22

Giấy phép sản xuất
Số: 02/GP-XBBT
Ngày: 13/04/2018
In 300 quyển, khổ 19 x 26cm,
tại Công ty CP In Tổng hợp Cần Thơ
tháng 10/2018.

GÓC SINH VIÊN
Hơi ấm đêm trăng...!

23

Liên Chi hội Sinh viên Đồng Tháp-Tổng kết hoạt động Trung thu
năm 2018

24

Ảnh bìa: Lễ Khai giảng năm học 2018-2019

Phiên bản điện tử có tại website
https://sj.ctu.edu.vn

TIN NỔI BẬT

Lễ Khai giảng năm học 2018-2019
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

T

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT đọc diễn văn khai giảng năm học mới.

rong niềm hân hoan của ngành Giáo dục
và Đào tạo (GD&ĐT) tưng bừng chào
đón năm học mới 2018-2019, tiếp tục
đẩy mạnh cuộc vận động học tập làm theo tấm
gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển
khai thực hiện chương trình hành động về tiếp
tục đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT, đáp ứng
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong
điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, với tinh
thần phấn khởi, tự hào, phấn đấu không ngừng
trong khoảng thời gian hơn 50 năm xây dựng và
phát triển, sáng ngày 08/9/2018, Trường ĐHCT
long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới
2018-2019.
Trường ĐHCT rất vinh dự đón tiếp quý đại
biểu đại diện Quân khu 9; Bộ Tư lệnh vùng 5 hải
quân; Cục Chính trị Quân khu 9; Vụ địa phương
3 Ủy ban Dân tộc; đại diện lãnh đạo các tỉnh,
thành ĐBSCL; các giáo sư, chuyên gia, đại
diện của các tổ chức nước ngoài đang giảng
dạy, công tác, nghiên cứu, học tập tại Trường;
đại diện lãnh đạo các trường bạn; quý đại biểu

nguyên là lãnh đạo Trường qua các nhiệm kỳ;
cựu sinh viên; lãnh đạo đảng, chính quyền,
đoàn thể các cấp trong trường; công chức, viên
chức, người lao động; và đông đảo sinh viên,
học viên cùng tham dự lễ.
Lễ Khai giảng là cơ hội để Trường ĐHCT
bày tỏ lòng biết ơn các vị khách quý đến thăm
Trường, chia sẻ niềm vui cho một sự khởi đầu
mới, đồng thời, cùng nhau điểm lại những thành
quả đạt được trong năm học vừa qua và chuẩn
bị cho một giai đoạn mới hứa hẹn nhiều thắng
lợi mới. Năm học 2017-2018 đã khép lại, dưới
sự lãnh đạo của Đảng ủy-Ban Giám hiệu, sự nỗ
lực của tập thể thầy cô giáo, viên chức, người
lao động và sinh viên, Trường ĐHCT đã đạt
nhiều thành tựu quan trọng trong công tác đào
tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công
nghệ, tổ chức quản lý, xây dựng cơ sở vật chất,
trang thiết bị, hợp tác quốc tế,... làm nền tảng
cho bước phát triển tiếp theo của Trường trong
năm học mới 2018-2019.
Hiện nay, Trường ĐHCT tổ chức đào tạo
98 ngành/chuyên ngành bậc đại học với trên

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

1

TIN NỔI BẬT
chức, viên chức và người lao động của Trường
có 1.879 người, trong đó 1.101 giảng viên với
11 giáo sư và 133 phó Giáo sư, 387 tiến sĩ và
807 thạc sĩ. Tỷ lệ giảng viên có trình độ sau đại
học chiếm tỷ lệ 95,2%. Trường hiện có trên 300
giảng viên đang học tập nâng cao trình độ (với
175 giảng viên đang học tiến sĩ ở nước ngoài).

Ông Lê Văn Tâm trao danh hiệu "Tập thể lao động xuất
sắc" công nhận bởi Bộ GD&ĐT cho Trường ĐHCT.

34.100 sinh viên chính quy và trên 12.200 sinh
viên ngoài chính quy. Đối với bậc đào tạo sau
đại học, Trường đang đào tạo 46 chuyên ngành
thạc sĩ với trên 2.600 học viên và 19 chuyên
ngành tiến sĩ với trên 360 nghiên cứu sinh.
Năm 2018, Trường tuyển sinh mới trên 9.000
sinh viên chính quy, tăng hơn 1.000 sinh viên
so với năm 2017 và tuyển sinh mới trên 970 học
viên cao học và 78 nghiên cứu sinh. Như vậy,
quy mô đào tạo của Trường là trên 60.000 sinh
viên và gần 4.000 học viên sau đại học. Năm
học 2017-2018, Trường cung cấp nguồn nhân
lực trên 13.600 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến
sĩ, đây là nguồn lao động lớn, có trình độ cao.
Kết quả khảo sát năm 2017, tỷ lệ sinh viên tốt
nghiệp của Trường ĐHCT có việc làm khá cao,
đạt 90,2%.
Trường có 53 đơn vị trực thuộc Trường gồm:
16 khoa, 03 viện nghiên cứu, 18 trung tâm, 14
phòng ban chức năng, Trường THPT Thực hành
Sư phạm và Công ty. Việc thành lập Hội đồng
Trường 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. Đội ngũ công
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Không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng
đào tạo là một chủ trương, một sự cam kết có
tính nhất quán của Trường ĐHCT. Năm học qua,
Trường đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động
đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, Trường đã được
đánh giá ngoài và đạt chất lượng giáo dục theo
tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. Tổ chức giáo dục
Quacquarelli Symonds (QS) (Anh) vừa công bố
kết quả bảng xếp hạng QS Asia 2017-2018 cho
400 trường đại học hàng đầu Châu Á, theo đó,
Trường ĐHCT nằm trong nhóm 301-350. Bảng
xếp hạng trang web các trường đại học trên
toàn thế giới (Webometrics Ranking of World
Universities) đã xếp hạng ĐHCT đứng thứ ba
trong các đại học Việt Nam.
Trở thành trường đại học nghiên cứu là mục
tiêu hướng tới và nghiên cứu khoa học (NCKH)
cũng là hoạt động nổi bật của Trường ĐHCT
trong năm học qua. Trường đang triển khai 445
đề tài NCKH các cấp, trong đó có 06 đề tài thuộc

21 tập thể thuộc Trường ĐHCT nhận danh hiệu "
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Chương trình Tây Nam Bộ, 49 đề tài/dự án cấp
Bộ, 325 đề tài cấp cơ sở và 65 đề tài cùng dự án
hợp tác với địa phương/doanh nghiệp với tổng
kinh phí trên 62 tỷ đồng. Đồng thời, Trường đã
nghiệm thu đưa vào ứng dụng 177 đề tài NCKH,
trong đó có 01 đề tài cấp Nhà nước, 14 đề tài
cấp Bộ, 9 đề tài địa phương và 153 đề tài cấp cơ
sở. Bên cạnh đó, Trường đã xác lập hồ sơ đăng
ký sở hữu trí tuệ cho 08 sáng kiến, sáng chế.
Trường đã xây dựng mối quan hệ hợp tác với
trên 120 cơ quan, tổ chức quốc tế. Năm học
qua, Trường đã đón tiếp gần 400 đoàn với trên
1.800 lượt khách quốc tế đến thăm và làm việc.
Trường hiện có 12 dự án hợp tác quốc tế đang
hoạt động với tổng kinh phí
khoảng 7,8 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
tương đương 105,9 triệu USD,
đây sẽ là nền tảng phát triển
bền vững Trường ĐHCT trong
tương lai.

được những phần thưởng cao quý như: Danh
hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc của Thủ tướng
Chính phủ cho một cá nhân; danh hiệu “Nhà giáo
nhân dân” của Chủ tịch nước cho một nhà giáo,
danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” cho 11 nhà giáo; Cờ
thi đua của Bộ GG&ĐT cho hai tập thể, danh
hiệu tập thể lao động xuất sắc cho Trường và
21 đơn vị trực thuộc Trường; danh hiệu Chiến
sĩ thi đua cấp Bộ cho 07 cá nhân, bằng khen
cho 44 tập thể và cá nhân. Ngoài ra, còn nhiều
tập thể và cá nhân của Trường nhận được khen
thưởng từ các cơ quan, ban ngành khác.
Trong năm học mới, Trường ĐHCT tiếp tục
thực hiện sứ mệnh và vai trò của mình, cùng

Với các thành tích đạt được
nêu trên, nhiều tập thể và cá
nhân trong Trường đã nhận

"Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2016-2017.

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường
trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ cho các nhà giáo.

với việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng “phấn
đấu nằm trong tốp xếp hạng hàng đầu Châu Á
và đứng trong tốp 1.000 trường đại học xuất sắc
trên thế giới vào năm 2025” và thực hiện chỉ thị
của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của năm
học 2018-2019 là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện
tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH,
hỗ trợ khởi nghiệp cho sinh viên; chuẩn hóa,
tăng cường hội nhập quốc tế và yêu cầu của
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tăng tỷ lệ sinh
viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên
ngành đào tạo.
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Lễ Trao bằng tốt nghiệp đợt 3 năm 2018
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Từ ngày 18 đến 29/9/2018, tại Hội trường Rùa, Trường ĐHCT tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp
đợt 3 năm 2018 cho sinh viên Trường. Trước đó, Trường ĐHCT đã tổ chức trao bằng tốt nghiệp
đợt 1 (từ ngày 04 đến 06/4/2018) cho 1.609 và đợt 2 (từ ngày 16 đến 22/8/2018) cho 1.107 tân cử
nhân và kỹ sư.

T

rong đợt 3 năm 2018, Trường ĐHCT
vui mừng trao bằng tốt nghiệp cho
4.216 tân cử nhân và kỹ sư với số
lượng sinh viên tốt nghiệp của từng đơn vị
như sau: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân
văn (207), Khoa Thủy sản (292), Khoa
Kinh tế (658), Khoa Luật (522), Khoa Môi
trường và Tài nguyên Thiên nhiên (306),
Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền
thông (263), Khoa Công nghệ (396), Khoa
Phát triển nông thôn (607), Khoa Khoa học
Tự nhiên (238), Khoa Nông nghiệp và Sinh
học Ứng dụng (573), Viện Nghiên cứu và Đại diện lãnh đạo Nhà trường trao giấy khen cho các tân cử
Phát triển Công nghệ Sinh học (205), Viện nhân và kỹ sư có thành tích học tập xuất sắc.
Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu viên đạt loại Giỏi (chiếm tỷ lệ 23,5%), 2.715 sinh
Long (92) và Bộ môn Giáo dục thể chất (48). viên đạt loại Khá (chiếm tỷ lệ 64,4%) và 425 sinh
Theo kết quả xếp loại học tập, có 86 sinh viên viên đạt loại Trung bình (chiếm tỷ lệ 10,1%).
đạt loại Xuất sắc (chiếm tỷ lệ 2,0%), 990 sinh

4

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
Trường ĐHCT luôn nỗ lực, phấn đấu cao nhất
để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa
học và chuyển giao
công nghệ, góp
phần quan trọng
vào công cuộc
đào tạo, cung cấp
nguồn nhân lực
chất lượng phục vụ
quá trình phát triển
kinh tế-xã hội của
vùng ĐBSCL và
cả nước. Kết quả
trên đã phản ánh
tinh thần phấn đấu,
cống hiến, sự tận
tình trong chỉ dạy,
hướng dẫn của
quý thầy, cô giáo
và cán bộ, nhân
viên trong Trường,
bên cạnh đó, sự
nỗ lực học tập, rèn luyện của các sinh viên với
mong muốn tiếp nối các thế hệ trên bước đường
đóng góp, xây dựng quê hương, đất nước.

Tuy nhiên, những điều học được ở Trường
mới chỉ là những kiến thức cơ bản, làm nền
tảng ban đầu để các
tân cử nhân và kỹ sư
bước vào đời mưu
sinh, lập nghiệp. Nhà
trường mong muốn
sinh viên Trường
ĐHCT sau khi tốt
nghiệp giữ vững
niềm tự hào là sinh
viên Trường ĐHCT,
luôn giữ gìn hình ảnh
tốt đẹp của sinh viên
trường, bên cạnh đó
luôn giữ vững tinh
thần học tập suốt
đời, biết vận dụng
những kiến thức đã
học vào thực tiễn, để
từ thực tiễn tự làm
phong phú hơn vốn
tri thức của mình. Cánh cửa ĐHCT luôn rộng
mở để chào đón cựu sinh viên trở lại Trường
tiếp tục theo đuổi con đường học tập, lĩnh hội tri
thức ở bậc cao hơn.

Ảnh lưu niệm của các tân cử nhân với quý thầy, cô giáo.
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Trường THPT Thực hành Sư phạm-Trường ĐHCT
khai giảng năm học 2018-2019
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Sáng ngày 05/9/2018, Trường
THPT Thực hành Sư phạmTrường ĐHCT long trọng tổ chức
Lễ khai giảng năm học mới 20182019. Tham dự buổi lễ có PGS.TS.
Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng
Trường ĐHCT; đại diện lãnh đạo
các khoa, viện, phòng ban, trung
tâm trực thuộc Trường ĐHCT; Ban
Giám hiệu, Ban Đại diện Hội cha
mẹ học sinh cùng quý thầy cô và
toàn thể học sinh Trường THPT
Thực hành Sư phạm.
hoạt động, Trường THPT Thực hành Sư phạm
đã từng bước khẳng định sự phát triển bền
vững về chất lượng đào tạo, gây được lòng tin
chắc chắn cho cả cộng đồng. Học sinh trường
THPT Thực hành Sư phạm vừa học giỏi, ngoan
ngoãn, lễ phép vừa được rèn luyện những phẩm
chất tư cách, đạo đức như sống hồn nhiên mà
mạnh mẽ, tự tin, điềm tĩnh, có chính kiến, có thể
miễn nhiễm trước những thói hư tật xấu. Giáo
viên, cán bộ, nhân viên nhà trường luôn hoàn
thành nhiệm vụ bằng lòng yêu nghề và trách
nhiệm cao, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ
đáp ứng tốt yêu cầu công việc.
PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Trường
ĐHCT phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2018-2019
của Trường THPT Thực hành Sư phạm.

N

gày 12/10/2011, Trường THPT Thực
hành Sư phạm được thành lập với mục
đích trở thành một trường THPT kiểu
mẫu, chất lượng cao ở thành phố Cần Thơ cũng
như khu vực ĐBSCL và cả nước. Sau 6 năm
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Trong Lễ Khai giảng năm học 2018-2019,
thầy và trò Trường THPT Thực hành Sư phạm
càng thêm tự hào nhìn lại những thành tích đã
gặt hái được trong năm học qua. Trong đó, nổi
bật là thành tích: Tuyển sinh đầu cấp đạt điểm
chuẩn là 39 (điểm cao nhất trong hệ thống các
trường THPT không chuyên của thành phố Cần
Thơ, theo đó có 158 em được gia nhập ngôi nhà

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
ân cần nhắc nhở các em học
sinh phải ra sức trau dồi, hiểu
rõ bản thân và định hướng
được ngành nghề trong tương
lai, bên cạnh phát triển các
kỹ năng, đặc biệt là khả năng
ngoại ngữ, làm nền tảng cho
các em trên con đường học tập
ở các bậc cao hơn và tạo cho
PGS.TS. Trần Văn Minh trao khen thưởng cho em Diệp Gia Huy là thủ khoa các em sự tự tin, năng động
trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019.
trong môi trường lao động đầy
cạnh tranh và hội nhập quốc tế.
thân yêu mang tên Trường THPT Thực hành Sư
Nhân buổi lễ, Phó Hiệu trưởng cũng gửi lời cảm
phạm); 100% học sinh khối 12 tốt nghiệp THPT
ơn đến Hội cha mẹ học sinh và các đơn vị trung
với 157/159 học sinh trúng tuyển nguyện vọng
tâm, phòng ban chức năng Trường ĐHCT, các
1 vào đại học đạt tỉ lệ cao 98,74%.
cơ quan, doanh nghiệp đã đồng hành, hỗ trợ
Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS. Trần Trường THPT Thực hành Sư phạm để gặt hái
Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã được những thành tích tốt đẹp như ngày hôm
ghi nhận và đánh giá cao những thành tích xuất nay. Phó Hiệu trưởng tin tưởng rằng Trường
sắc của thầy và trò Trường THPT Thực hành Sư THPT Thực hành Sư phạm sẽ tiếp tục khẳng
phạm trong thời gian qua. Những thành tích mà định sự phát triển bền vững về chất lượng đào
Trường THPT Thực hành Sư phạm đạt được tạo và giữ vững niềm tin của cộng đồng.
đã đóng góp không nhỏ vào thành tích chung
Trong diễn văn khai giảng năm học mới,
của Trường ĐHCT. Phó Hiệu trưởng khẳng định
PGS.TS. Trần Văn Minh, Phó Trưởng Khoa
Trường ĐHCT luôn dành sự quan tâm đến từng
Sư phạm-Trường ĐHCT, Hiệu trưởng Trường
bước đi, sự phát triển của Trường Thực hành
THPT Thực hành Sư phạm nhấn mạnh: “Với sự
Sư phạm, đặc biệt trong thời gian tới Trường
đồng thuận cao và quyết tâm mạnh mẽ của cả
ĐHCT tiếp tục tạo mọi điều kiện hỗ trợ Trường
tập thể cùng hướng tới lợi ích cộng đồng, bằng
Thực hành Sư phạm thực hiện mô hình trường
ý thức trách nhiệm và lòng tự trọng của mỗi
THPT chất lượng cao. Qua đó, Phó Hiệu trưởng
giáo viên, mỗi học sinh, nhất định Trường
Thực hành Sư phạm sẽ nỗ lực, cố gắng
nhiều hơn nữa để vượt qua những thách
thức, khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ
năm học mới. Trường THPT Thực hành
Sư phạm-ĐHCT chắc chắn sẽ là trường
chất lượng cao, tiếp cận đẳng cấp quốc
tế, góp phần quan trọng để đào tạo nên
những công dân ưu tú-nguồn nhân lực
chất lượng cao cho vùng ĐBSCL và cả
nước”. Qua đó, Hiệu trưởng kêu gọi sự
đồng sức, đồng lòng của tập thể Trường
THPT Thực hành Sư phạm, cùng hướng
tới mục tiêu cao cả này.
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Lễ Trao bằng Thạc sĩ Quốc tế ngành Nuôi trồng thủy sảnkhóa 1
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 25/9/2018, Trường ĐHCT long trọng tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ quốc tế ngành Nuôi trồng
thủy sản-khóa 1. Tham dự Lễ có các giáo sư Trường Đại học Ghent, Bỉ; đại diện Ban Giám hiệu và
lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường ĐHCT cùng tân thạc sĩ ngành Nuôi trồng thủy sản.

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT, phát biểu chúc mừng các tân thạc sĩ.

C

hương trình thạc sĩ ngành Nuôi trồng
thủy sản là một trong những chương
trình đào tạo thạc sĩ quốc tế đầu tiên tại
Trường ĐHCT. Chương trình được khai giảng
vào năm 2016 dưới sự hỗ trợ tài chính của
chương trình VLIR-OUS và sự phối hợp giữa
Trường ĐHCT với các viện, trường đối tác của
Bỉ và Việt Nam. Đây là chương trình đào tạo đặc
biệt với mô hình giảng dạy mới chưa từng được
thực hiện tại Trường ĐHCT cũng như trong
nước. Sự hợp tác và hỗ trợ của nhiều viện,
trường, trong đó có đối tác từ Bỉ đã làm chương
trình đào tạo trở nên đặc biệt và mang lại lợi ích
cao cho người học.
Trong thời gian đào tạo hai năm, học viên đã
hoàn thành 24 học phần (tương ứng 65 tín chỉ),
trong đó, ở học kỳ 1 (15 tín chỉ bắt buộc và 4 tín
chỉ tự chọn), học kỳ 2 (14 bắt buộc và 5 tín chỉ tự
chọn), học kỳ 3 (2 tín chỉ bắt buộc và 10 tín chỉ
tự chọn), học kỳ 4 (15 tín chỉ của luận văn). Hầu
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hết các học phần được đồng giảng dạy bởi các
giáo sư, cán bộ giảng dạy của Trường ĐHCT và
các trường đối tác. Học viên trải qua quá trình
thực tập vào cuối năm nhất tại các địa điểm,
công ty của các trường đối tác. Ngoài việc đào
tạo thực tế tại các viện, trường, các chuyến đi
thực địa đã được tổ chức cho các học viên đến
tham quan các trại sản xuất cá giống, các trang
trại nuôi cá và nuôi tôm… Vào học kỳ cuối, sau
khi lựa chọn và bảo vệ thành công đề tài, học
viên tiến hành thực hiện luận văn.
Năm học viên từ Tanzania, Rwanda và Việt
Nam khóa học đầu tiên của chương trình đào
tạo thạc sĩ quốc tế Nuôi trồng thủy sản đã hoàn
thành xuất sắc khóa học và nhận bằng tốt
nghiệp, trong đó, hai học viên nhận giấy khen
của Hiệu trưởng Trường ĐHCT vì có thành tích
xuất sắc trong học tập và nghiên cứu.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Lê Việt Dũng,
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Đại diện cho các học viên
tốt nghiệp, tân thạc sĩ Siwema
Amran
Luvanga
đến
từ
Tanzania, đã có những phát
biểu đầy xúc động về quá trình
hơn hai mươi tháng học tập,
nghiên cứu tại Việt Nam. Cô
bày tỏ niềm vui mừng, tự hào
khi được học tập và nghiên
cứu tại Việt Nam, đặc biệt tại
Trường ĐHCT. Cô chia sẻ việc
xuất hiện trong lễ phục tại buổi
lễ tốt nghiệp thật không dễ dàng
với những rào cản ngôn ngữ,
văn hóa, những khó khăn, áp
lực trong quá trình học tập, tuy
nhiên, việc trở thành một sinh
Các Tân thạc sĩ nhận bằng tốt nghiệp.
viên của Trường ĐHCT đã mang
Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã nhiệt liệt
lại cho cô những trải nghiệm rất
chúc mừng thành công của các tân Thạc sĩ,
khác biệt, và mỗi cuộc gặp gỡ và trải nghiệm ở
khẳng định lễ trao bằng là một sự kiện đặc biệt
đây sẽ vẫn còn trong ký ức của cô đến suốt đời.
dành cho các tân thạc sĩ, để ghi nhớ khoảnh
Với thành công bước đầu từ mối quan hệ
khắc đón nhận thành quả mà các tân thạc sĩ
hợp
tác giữa Trường ĐHCT và các đối tác của
xứng đáng có được sau hai năm miệt mài nỗ lực
học tập tại Việt Nam, đặc biệt tại Trường ĐHCT, hai nước, tin rằng chương trình đào tạo thạc sĩ
đồng thời khẳng định đây là niềm vinh dự, tự quốc tế ngành Nuôi trồng thủy sản của Trường
hào, và thành công của Trường ĐHCT nói riêng sẽ ngày càng lan rộng, ghi dấu bước ngoặt
và các trường đối tác nói chung trong tiếp nhận trong đào tạo bậc sau đại học của Nhà trường
vươn ra khỏi phạm vi quốc gia.
và đào tạo sinh viên quốc tế.
Phó Hiệu trưởng tin rằng
các tân thạc sĩ đã đạt được
những kiến thức và kỹ thuật
quan trọng ứng dụng vào thực
tế để phát triển ngành nuôi
trồng thủy sản tại quê hương,
góp phần phát triển đất nước.
Nhân dịp này, Phó Hiệu trưởng
đã gửi lời cảm ơn sự hỗ trợ
về tài chính từ chương trình
VLIR-OUS; các đơn vị đối tác
đã đồng hành cùng nhà trường
trong suốt thời gian qua để các
tân thạc sĩ hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ học tập.

Ảnh lưu niệm tại buổi lễ.
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Hội thảo Khoa học toàn quốc về Giáo dục thể chất và
Thể dục thể thao các trường đại học, cao đẳng năm 2018
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 15/9/2018, Bộ môn Giáo dục thể chất-Trường ĐHCT phối hợp Hội Thể thao đại học và
chuyên nghiệp ĐBSCL tổ chức Hội thảo khoa học toàn quốc về công tác giáo dục thể chất và thể
dục thể thao các trường đại học, cao đẳng năm 2018 với chủ đề “Giải pháp nâng cao giáo dục thể
chất và thể dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

H

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường, phát biểu khai mạc Hội thảo.

ội thảo có sự tham dự của TS. Ngũ Duy
Anh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất, Bộ
GD&ĐT, Phó Chủ tịch Hội Thể thao đại
học và chuyên nghiệp Việt Nam; GS.TS. Lâm
Quang Thành, Nguyên Phó Tổng cục trưởng
Cục Thể thao Việt Nam; đại diện Trung ương
Hội Thể thao Việt Nam, Thành đoàn Cần Thơ,
Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp ĐBSCL,
các sở, ngành; viện nghiên cứu, trường đại học,
cao đẳng thể dục thể thao và sư phạm thể dục
thể thao trong cả nước.
Những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa
học ở các trường đại học, cao đẳng trong cả
nước đã có những bước tiến quan trọng, phát
triển về số lượng và chất lượng trong lĩnh vực
giáo dục thể chất và thể dục thể thao. Trải qua
04 kỳ tổ chức liên tiếp từ năm 2014 đến năm
2017, Hội thảo khoa học về giáo dục thể chất
và thể dục thể thao các trường đại học và cao
đẳng khu vực ĐBSCL có quy mô ngày càng mở
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rộng, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ
các trường đại học và cao đẳng trong cả nước.

TS. Ngũ Duy Anh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục thể chất-Bộ
GD&ĐT, trao Bằng khen của Hội Thể thao đại học và
chuyên nghiệp Việt Nam cho tập thể Hội Thể thao đại
học và chuyên nghiệp Trường ĐHCT đã có thành tích
xuất sắc trong công tác Hội năm 2017.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Do đó, năm 2018, Hội thảo
khoa học về giáo dục thể
chất các trường đại học và
cao đẳng khu vực ĐBSCL
được nâng chất lượng trở
thành Hội thảo nghiên cứu
khoa học toàn quốc với chủ
đề năm nay là “Giải pháp
nâng cao giáo dục thể chất
và thể dục thể thao Việt
Nam trong giai đoạn hiện
nay”. Với quy mô này, Ban
tổ chức nhận được 113 bài
viết đến từ hơn 30 trường
đại học và cao đẳng trên
toàn quốc, đặc biệt có sự
TS. Nguyễn Văn Hòa, Ban Chấp hành Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp
đóng góp bài viết từ Vụ Giáo Trường ĐHCT, Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất, nhận Bằng khen của Hội Thể
dục thể chất, Vụ Tiểu học- thao đại học và chuyên nghiệp Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác
Bộ GD&ĐT, Vụ Thể thao Hội năm 2017.
phần thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học
thành tích cao-Bộ Văn hóa
Thể thao và Du lịch. Qua Hội đồng phản biện trong giảng viên phục vụ công tác giảng dạy
gồm 37 thành viên có nhiều kinh nghiệm trong trong các trường đại học, cao đẳng tại khu vực
lĩnh vực thể dục thể thao, 104 bài viết đạt yêu ĐBSCL nói riêng và cả nước nói chung. Hội
cầu được chọn đăng trong kỷ yếu của Hội thảo. thảo khoa học toàn quốc về công tác giáo dục
thể chất là cơ hội quý để tổng kết, đánh giá thực
Trên cơ sở 06 tham luận được trình bày, Hội trạng và giải pháp giảng dạy, tích cực rút ra bài
thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của học kinh nghiệm, hướng tới những giải pháp
các nhà quản lý, nhà khoa học, giảng viên góp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo
dục thể chất và các hoạt động thể dục
thể thao từ các trường đại học và cao
đẳng trên toàn quốc trong giai đoạn
hiện nay.
Cũng nhân dịp này, nhằm ghi nhận
thành tích các tập thể và cá nhân đã
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo
dục thể chất và thể dục thể thao trong
năm học 2017-2018, Hội Thể thao đại
học và chuyên nghiệp Việt Nam đã tiến
hành khen thưởng cho tập thể Hội Thể
thao đại học và chuyên nghiệp Trường
ĐHCT và các cá nhân của Trường
ĐHCT đã có thành tích xuất sắc trong
GS.TS. Lâm Quang Thành, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Cục Thể công tác Hội năm 2017.
thao Việt Nam, với nội dung "Chỉ số đánh giá thể lực học sinh, sinh
viên các nước ASEAN".
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Hội thảo khởi động Khóa tập huấn tiến sĩ trong
khuôn khổ chương trình hợp tác chiến lược giữa
Trường ĐHCT và Trường Đại học Ghent, Bỉ
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 24/9/2018, Trường ĐHCT tổ chức Hội thảo khởi động Khóa tập huấn tiến sĩ trong khuôn
khổ chương trình hợp tác chiến lược giữa Trường ĐHCT và Trường Đại học Ghent, Bỉ. Tham dự
Hội thảo có ông Jean Dhont, Thư ký Dự án Quan hệ đối tác chiến lược; bà Kastrien De Gelder,
Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ghent. Về phía Trường ĐHCT, có GS.TS. Hà Thanh Toàn,
Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các khoa, phòng ban trực thuộc trường; đại diện các công ty, doanh
nghiệp có liên quan trong khóa tập huấn.

T

rong thời buổi thị trường thay đổi nhanh
chóng, các công ty, doanh nghiệp cần
liên tục thích nghi với các kênh thị trường
mới, đầu tư vào khoa học công nghệ trong
bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ trong nền kinh
tế toàn cầu. Những thách thức mà các doanh
nghiệp đang đối mặt đòi hỏi có sự giúp đỡ của
các chuyên gia, tuy nhiên, việc tìm kiếm người
tư vấn có đầy đủ chuyên môn cho các vấn đề
của doanh nghiệp thường khó khăn và tốn kém.
Do đó, trong khuôn khổ chương trình Quan hệ
đối tác chiến lược (Strategic Institutional Partnership) giữa Trường ĐHCT và Trường Đại học
Ghent, Khóa tập huấn tiến sĩ với mục tiêu hỗ
trợ các công ty, doanh nghiệp Việt Nam và Bỉ
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GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT,
phát biểu khai mạc Hội thảo.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
giải quyết những khó khăn, thách thức mà đơn
vị đang đối mặt liên quan đến các lĩnh vực như:
kỹ thuật nông nghiệp, công nghệ, khoa học đời
sống và kinh tế, thông qua sự tư vấn của nghiên
cứu sinh Trường Đại học Ghent.
Hội thảo khởi động khóa tập huấn đã diễn ra
vào ngày 24/9/2018 nhằm lắng nghe các vấn
đề, khó khăn
của các công ty,
doanh nghiệp, từ
đó, các giáo sư
sẽ cùng thảo luận
và chọn ra những
chuyên gia có
lĩnh vực thích
hợp với những
vấn đề nêu trên.
Sau hai tuần thực
hiện tư vấn cho
các công ty, báo
cáo tư vấn của
nghiên cứu sinh
sẽ được đánh giá bởi công ty và giáo sư
hướng dẫn.

cấp và đầu tư mạnh mẽ, trong đó các chương
trình VLIR-IUC và VLIR network là các hợp tác
quốc tế đã góp phần đáng kể vào sự phát triển
nguồn nhân lực tại các viện, trường Việt Nam,
góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở vùng
ĐBSCL thông qua chuyển giao công nghệ từ
các nghiên cứu ứng dụng như: sản xuất artemia
và cua biển, nuôi cá da trơn, chất lượng trái cây,
công nghệ thực phẩm và bảo
tồn đất trên ruộng lúa, đặc
biệt là các hoạt động khuyến
nông và ngư nghiệp ở những
vùng sâu vùng xa của đồng
bằng.
Hiện tại, Dự án mớiQuan hệ đối tác chiến
lược (Strategic Institutional
Partnership) giữa Trường
ĐHCT và Đại học Ghent sẽ

Trường ĐHCT đã xây dựng mối quan
hệ hợp tác hiệu quả với Bỉ từ những năm
1980, bắt đầu với các nghiên cứu trong
lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là
sản xuất artemia và hệ thống canh tác
lúa-cá. Dự án VLIR Own Initiative giải
quyết các vấn đề về đất và tiếp theo đó
là chương trình VLIR-IUC hợp tác với 4
Đại diện các công ty trình bày vấn đề, thách thức với các giáo sư.
trường đại học Flemish về nghiên cứu
tăng cường và mở rộng hoạt động cho các
khoa học và giáo dục năm 1998, sau đó là Dự
doanh nghiệp và các bên liên quan ở Việt Nam
án sáng kiến nghiên cứu VLIR (VLIR Research
và Bỉ để tạo ra môi trường cho việc nghiên cứu
Initiatives) và hiện nay là chương trình về
và giáo dục sau đại học. Dựa trên những thành
công nghệ thực phẩm (VLIR Vietnam network
tựu to lớn mang lại từ các dự án đã và đang triển
Bioscience for food) và Dự án nhóm VLIR (VLIR
khai, Trường ĐHCT kỳ vọng và tin tưởng mạnh
team project) về khoa học đất với sự phối hợp
mẽ rằng Nhà trường sẽ tiếp nhận các dự án mới
của Trường ĐHCT và Trường Đại học Ghent.
để tiếp tục hợp tác với các giáo sư và chuyên
Từ các dự án hợp tác này, nguồn nhân lực gia Bỉ, góp phần thắt chặt mối quan hệ vốn có
và cơ sở hạ tầng của trường đã được nâng giữa Việt Nam và Bỉ ngày càng bền vững.
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Ngày hội Phần mềm tự do nguồn mở-Software Freedom Day

N

gày hội Phần mềm tự do nguồn mởSoftware Freedom Day (SFD) là một
sự kiện quốc tế diễn ra hàng năm nhằm
nâng cao nhận thức của người sử dụng máy
tính về vai trò và ích lợi của việc ứng dụng Phần
mềm tự do nguồn mở trong các hoạt động của
đời sống, kinh tế, xã hội. Tại Việt Nam, SFD
đã được tổ chức thành công 7 năm liền kể từ
2012. Hòa trong không khí chung của thế giới,
năm nay Trường ĐHCT phối hợp với Câu lạc bộ
Phần mềm tự do nguồn mở (VFOSSA) và Hội
Tin học Cần Thơ đăng cai tổ chức sự kiện Ngày
hội Phần mềm tự do nguồn mở 2018. SFD 2018
đã thu hút sự quan tâm của các chuyên gia,
các nhà đầu tư trong lĩnh vực khởi nghiệp, các
trường đại học, các doanh nghiệp nguồn mở và
đông đảo sinh viên công nghệ thông tin (CNTT).
Với chủ đề “Khởi nghiệp bằng Phần mềm tự
do nguồn mở trong thời cách mạng 4.0”, SFD
2018 là cơ hội giao lưu và kết nối giữa Cộng
đồng Nguồn mở Việt Nam, các doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực CNTT, các lập trình
viên, chuyên gia quản trị mạng và sinh viên
ngành CNTT của các trường đại học, cao đẳng
tại Việt Nam. Hướng đến đối tượng sinh viên
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ông Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch VFOSSA phát biểu
khai mạc Ngày hội.

và câu chuyện khởi nghiệp trong bối cảnh
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra
mạnh mẽ tại Việt Nam và trên toàn thế giới, các
chuyên gia về Phần mềm nguồn mở và Khởi
nghiệp đã có các bài chia sẻ về kinh nghiệm
thực tiễn và các điển hình khởi nghiệp thành
công; mang đến góc nhìn về lĩnh vực ứng dụng
phần mềm tự do nguồn mở trong nhiều lĩnh vực
trong thời cách mạng công nghiệp 4.0 như các
công nghệ blockchain, IoT, AI, Big Data, Cloud
Computing với các ứng dụng cụ thể trong các

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
lĩnh vực thành phố thông minh, nông nghiệp
thông minh, sản xuất và phân phối sản phẩm,
hàng hoá, dịch vụ.
Phát biểu tại Ngày hội, GS.TS. Nguyễn Thanh
Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐHCT chia
sẻ “Trường ĐHCT mong muốn SFD sẽ mang
đến cho sinh viên các ngành máy tính và công
nghệ thông tin của Trường ĐHCT và các trường
đại học trong khu vực ĐBSCL một tinh thần và
cơ hội mới, đó là tinh thần khởi nghiệp bằng
phần mềm tự do nguồn mở. Thông qua sự kiện
này, các em sinh viên sẽ có cơ hội tiếp xúc với
nhiều doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ dựa
trên phần mềm nguồn mở, được giới thiệu nhiều
công nghệ hiện đại là nền tảng của cuộc cách
mạng công nghệ 4.0 là cơ sở để các em biến

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng
Trường ĐHCT, đơn vị đăng cai tổ chức SFD 2018, phát
biểu.

các ý tưởng của mình thành các sản phẩm, dịch
vụ mới”.

Ông Lê Trung Nghĩa, Ban Tư vấn Phát triển Giáo dục Mở, Hiệp hội các trường đại học và cao đẳng Việt Nam với
báo cáo chính "Giới thiệu dữ liệu mở và dữ liệu mở liên kết",.

Trao chứng nhận cho các đơn vị tài trợ.
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Hội thảo Kết nối Nhà khoa học “Kết nối với các thành
phố thông minh-Phát triển lộ trình khám phá các giải
pháp phân tích dữ liệu lớn nhằm giải quyết các thách
thức hiện tại của ĐBSCL”
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Từ ngày 3 đến ngày 6/9/2018, Trường ĐHCT phối hợp với Trường Đại học Salford, Vương quốc
Anh tổ chức hội thảo với chủ đề “Kết nối với các thành phố thông minh-Phát triển lộ trình khám
phá các giải pháp phân tích dữ liệu lớn nhằm giải quyết các thách thức hiện tại của ĐBSCL” thuộc
Chương trình Kết nối Nhà khoa học (Researcher Links) trong khuôn khổ Chương trình Quỹ Newton
(Newton Fund).

H

ội thảo đã tập hợp trên 40 nhà
nghiên cứu từ các viện, trường,
tổ chức của Việt Nam và Vương
quốc Anh từ nhiều lĩnh vực khác nhau
gồm: Khoa học dữ liệu, thành phố
thông minh, môi trường xây dựng, kỹ
thuật, quản lý, khoa học máy tính và
khoa học xã hội.
Hội thảo Kết nối Nhà khoa học nhằm
mục tiêu giải quyết những thách thức
về đô thị hóa, tăng trưởng kinh tế,
TS. Hisham Elkadi, Trưởng Khoa Môi trường xây dựng, Trường
công nghiệp hóa nhanh chóng và phát
Đại học Salford và PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn, Trưởng Khoa
triển nông nghiệp rộng lớn mà khu vực Công nghệ, Trường ĐHCT ký kết bản ghi nhớ hợp tác.
ĐBSCL đang phải đối mặt, thông qua
tâm là phát triển các phương pháp tiếp cận đa
các sáng kiến liên quan đến thành phố thông
ngành để áp dụng các sáng kiến thành phố
minh và dữ liệu lớn. Hội thảo tập trung vào các
thông minh. Bên cạnh đó, Hội thảo còn tạo cơ
sáng kiến của Thành phố thông minh, bao gồm:
hội cho các nhà nghiên cứu trẻ giao lưu, học
Internet Vạn vật (Internet-of-Things), Hệ thống
hỏi, phát triển năng lực và tìm kiếm các cơ hội
không gian mạng thực-ảo (Cyber-Physical
để xây dựng các hợp tác nghiên cứu lâu dài.
Systems) và Trí thông minh nhận biết môi
trường xung quanh (Ambient Intelligence), để
Nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Trường ĐHCT
cung cấp một giải pháp hữu hiệu trước những và Trường Đại học Salford, nhân Hội thảo, Khoa
thách thức trên.
Công nghệ, Trường ĐHCT và Khoa Môi trường
xây dựng, Trường Đại học Salford đã tiến hành
Các nhà nghiên cứu tham gia Hội thảo đã
ký kết bản ghi nhớ hợp tác về các nội dung:
thảo luận các thách thức cần nghiên cứu trong
tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học
tương lai, từ đó xây dựng mối quan hệ hợp tác
chung; hợp tác trong giảng dạy, xây dựng các
giữa các viện nghiên cứu và các doanh nghiệp
chương trình đào tạo; trao đổi cán bộ, sinh viên;
Việt Nam và Vương quốc Anh, tập trung vào việc
trao đổi thông tin, tài liệu học thuật, xuất bản
cải thiện các khía cạnh về xã hội, môi trường và
khoa học,...
kinh tế của khu vực đô thị với mục tiêu trọng
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

Hội nghị Tổng kết Dự án ECO-RED
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 05/9/2018, Khoa Công nghệ-Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án ECO-RED
nhằm tạo cơ hội cho các thành viên dự án và các tổ chức liên quan gặp gỡ, tổng kết, đánh giá
kết quả thực hiện Dự án, chia sẻ kinh nghiệm về việc sử dụng các công nghệ trong lĩnh vực năng
lượng tái tạo; cũng như thảo luận về kế hoạch tổ chức khóa học về năng lượng tái tạo trong tương
lai, đồng thời, các sinh viên có thể chia sẻ về những trải nghiệm trong thời gian tham gia các khóa
học được tổ chức trong khuôn khổ Dự án.

E

CO-RED (European quality COurse system for Renewable Energy DevelopmentXây dựng hệ thống học phần chuẩn Châu
Âu về năng lượng tái tạo) là một Dự án nằm
trong khuôn khổ chương trình “Erasmus+: Tăng
cường năng lực quốc tế của các trường đại
học” do Ủy ban châu Âu tài trợ thông qua tổ
chức Văn hóa Giáo dục EACEA. Các đối tác
tham gia trong Dự án về phía Việt Nam gồm:
Trường ĐHCT, Trường Đại học Bách Khoa-Đại
học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường
Đại học Bách Khoa Hà Nội; phía châu Âu gồm:
Trường Đại học Sapienza của Rome (Sapienza
University of Rome),
Ý; Trường Đại học
Cyprus (University of
Cyprus), Cộng hòa
Síp; Trường Đại học
Jagiellonian (Uniwersytet Jagiellonski W
Krakowie), Ba Lan.
Sau ba năm triển
khai thực hiện từ năm
2016 đến 2018 tại
Trường ĐHCT, Dự án
đã mang lại những
kết quả: 08 sinh viên
tham gia khóa học
chuyên sâu về năng
lượng tái tạo ở châu
Âu; áp dụng quy trình

Bologna vào đảm bảo chất lượng đào tạo đại
học; tổ chức 05 khóa học cho 90 sinh viên về
năng lượng tái tạo; xây dựng Phòng thí nghiệm
Năng lượng tái tạo. Phát huy kết quả đạt được
từ Dự án, trong thời gian tới, Khoa Công nghệTrường ĐHCT sẽ tích hợp 05 khóa học về năng
lượng tái tạo vào chương trình giảng dạy nhằm
nâng cao hiệu quả và tính bền vững về đào tạo;
mở các khóa đào tạo ngắn hạn về năng lượng
tái tạo; tăng cường hợp tác với công ty, doanh
nghiệp nhằm chuyển giao kỹ thuật về các giải
pháp năng lượng tái tạo cho vùng ĐBSCL.

Ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

17

HOẠT ĐỘNG KHÁC

Lễ Kỷ niệm 10 năm thành lập và Họp mặt Cựu sinh viên
Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

N

hằm tổng kết thành tựu 10 năm thành
lập Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên
nhiên (MT&TNTN), nhìn lại chặng đường
xây dựng và phát triển, đồng thời ghi nhận và
bày tỏ lòng tri ân đối với các vị khách quý, các
thế hệ thầy, cô giáo, sinh viên, những người đã
quan tâm và hết lòng đóng góp cho sự phát triển
của Khoa, ngày 29/9/2018, Khoa MT&TNTN,
Trường ĐHCT tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm thành
lập và Họp mặt Cựu sinh viên. Tham dự lễ có
đại diện Ban Giám hiệu Trường ĐHCT, đại diện
lãnh đạo các đơn vị trong trường, các chuyên
gia nước ngoài đang làm việc tại Trường, cán
bộ đã từng công tác và cán bộ đang công tác tại
Khoa cùng đông đảo cựu sinh viên và sinh viên
đang theo học tại Khoa.
Tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Văn Công,
Trưởng Khoa MT&TNTN đã báo cáo quá trình
thành lập cũng như những thành tựu phát triển
của đơn vị trong 10 năm qua. Hiện tại, Khoa có
05 bộ môn, 65 viên chức và người lao động,
trong đó 51 cán bộ giảng dạy (02 giáo sư và 12
phó giáo sư-chiếm tỷ lệ 27,4%), 10 nghiên cứu
viên và 04 chuyên viên. Khoa hiện đang đào
tạo 06 chương trình bậc đại học, 05 chương
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trình bậc thạc sĩ, 02 chương trình bậc tiến sĩ.
Các chương trình đào tạo được thiết kế theo
hệ thống tín chỉ, đã được cải tiến theo nhu cầu
xã hội và được kiểm định chất lượng theo tiêu
chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2017.
Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo được
kiểm định nội bộ theo tiêu chuẩn AUN, hướng
tới quá trình hội nhập. Hàng năm, Khoa thực
hiện trao đổi trung bình 10 sinh viên, học viên đi
giao lưu, học tập ngắn hạn ở nước ngoài.
Trong 10 năm qua, Khoa đã cung cấp hơn
6.000 kỹ sư cho xã hội. Kết quả khảo sát cho
thấy có hơn 85% sinh viên tốt nghiệp có việc
làm sau một năm tốt nghiệp. Ngoài ra, Khoa đã
cung cấp gần 700 thạc sĩ và 10 tiến sĩ từ các
chương trình đào tạo sau đại học. Sinh viên tốt
nghiệp từ Khoa MT&TNTN đang giữ nhiều vị
trí quan trọng trong xã hội; đây là cơ sở quan
trọng để Khoa MT&TNTN nói riêng và Trường
ĐHCT xây dựng mạng lưới nối kết rộng khắp
nhằm phát triển các hoạt động hợp tác trong
đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao
công nghệ, đóng góp cho sự phát triển của
vùng và cả nước.
Trong thời gian qua, Khoa đã triển khai thực

HOẠT ĐỘNG KHÁC
hiện hơn 130 đề tài nghiên cứu khoa học các
cấp, công bố hơn 400 bài báo trên các tạp chí
trong nước và 130 bài báo trên các tạp chí quốc
tế. Đây là nguồn thông tin có giá trị khoa học và
ứng dụng tốt cho các địa phương. Trong đó, các
nội dung nghiên cứu có khả năng ứng dụng tốt
như: Quan trắc và đánh giá, dự báo chất lượng
môi trường; Xử lý nước cấp và nước thải bằng
các kỹ thuật và công nghệ khác nhau; Xử lý chất
thải chăn nuôi hộ gia đình bằng biogas; Quản lý
tổng hợp tài nguyên nước; Ứng dụng GIS, viễn
thám và công nghệ cao trong quản lý tài nguyên
môi trường và sản xuất nông nghiệp; Xây dựng
kế hoạch và quy trình bảo tồn đa dạng sinh học;
Đánh giá dịch vụ hệ sinh thái,...
Những thành tựu mà tập thể viên chức, người
lao động của Khoa MT&TNTN đạt được trong
10 năm qua là nhờ sự đoàn kết của tập thể; sự
quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám hiệu
Trường ĐHCT; sự hỗ trợ của các đơn vị trong và
ngoài trường; sự phối hợp, đồng hành của các
thế hệ cựu sinh viên. Do đó, buổi họp mặt là cơ
hội quý giá để tập thể Khoa bày tỏ lòng tri ân đối
với các thế hệ thầy và trò, những người đã cống
hiến hết mình, đóng góp cho sự phát triển và
trưởng thành của ngành MT&TNTN. Buổi họp
mặt còn là cơ hội để các thế hệ thầy và trò chia
sẻ những kinh nghiệm, thành tựu trong cuộc
sống.

công nghệ thông tin, công nghiệp 4.0. Vấn đề
quan trọng trước hết là xây dựng các chương
trình đào tạo thích ứng với biến đổi khí hậu, thu
hút sinh viên quốc tế bằng những chương trình
đặc thù của vùng ĐBSCL; ứng dụng công nghệ
4.0 trong quản trị môi trường, tận dụng và phát
huy tối đa cơ sở vật chất được đầu tư trang bị
từ Dự án ODA. Bên cạnh đó, Khoa cần phát huy
tinh thần liên kết hợp tác với các đơn vị trong và
ngoài nước, xây dựng các chương trình bảo vệ
môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Các hoạt
động của Khoa luôn cần sự đồng hành của cựu
sinh viên, do đó, Khoa cần xây dựng hội cựu
sinh viên vững mạnh, đóng góp cho chương
trình đào tạo, hợp tác trong các dự án nghiên
cứu, chuyển giao công nghệ,...
Nhân buổi lễ, Hiệu trưởng Trường ĐHCT
đã trân trọng ghi nhận những nỗ lực hết mình
trong thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu
khoa học và chuyển giao công nghệ của quý
thầy, cô Khoa MT&TNTN, cảm ơn cựu sinh viên
đã quan tâm, phối hợp, hỗ trợ Khoa MT&TNTN
cũng như Trường ĐHCT trong suốt thời gian
qua. Hiệu trưởng mong rằng Khoa MT&TNTN
cũng như Trường ĐHCT sẽ tiếp tục nhận được
sự ủng hộ, đồng hành của các đơn vị, tổ chức,
cá nhân nhằm thực hiện hiện mục tiêu phát triển
vững mạnh Trường ĐHCT hướng đến mục tiêu
chung “Xây dựng và phát triển ĐBSCL ngày một
giàu mạnh hơn”.

Chia sẻ niềm vui với các cựu sinh viên, tập
thể cán bộ và sinh viên Khoa
MT&TNTN, GS.TS. Hà Thanh
Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT
ghi nhận và biểu dương những
thành quả mà Khoa MT&TNTN
đã đạt được, đồng thời chia sẻ
định hướng phát triển của Khoa
cũng như của nhà trường trong
thời gian tới. Theo đó, một số vấn
đề nổi bật cần được tập trung
thực hiện như: Ứng phó biến đổi
khí hậu; Đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa, xử lý môi GS.TS. Hà Thanh Toàn tặng hoa và quà nhằm tri ân sự đóng góp của lãnh
trường, bảo vệ TNTN; Ứng dụng đạo Khoa MT&TNTN qua các nhiệm kỳ.
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T

hực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân
học sinh, sinh viên” trong các trường đại
học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, Trường
ĐHCT tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học
sinh, sinh viên” năm học 2018-2019 từ ngày
30/7 đến ngày 23/9/2018 nhằm giúp sinh viên
nắm bắt những thông tin tổng quan về Trường,
phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 và
những thông tin cần thiết trong quá trình học tập.

ra, các em còn được phổ biến Quy chế công tác
sinh viên, chế độ chính sách và chăm sóc sức
khỏe, Quy chế quản lý sinh viên nội trú, ngoại
trú; những vấn đề cần lưu ý trong quá trình học
tập, rèn luyện và chấp hành quy định của Nhà
trường.

Tuần lễ sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên
đầu năm sẽ trang bị cho các em sinh viên khóa
cũ và khóa mới những kiến thức cần thiết, những
thông tin bổ ích để các em thêm tự tin bước vào
năm học mới hứa hẹn nhiều thành
công mới. Đối với tân sinh viên, các
buổi sinh hoạt đầu khóa có ý nghĩa
rất thiết thực, giúp định hướng cho
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng các em làm quen với môi trường học

Tuần sinh hoạt công dân học sinh,
sinh viên năm học 2018-2019

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng phát biểu về tình hình phát triển Nhà trường và nhiệm vụ năm học mới.

Các buổi sinh hoạt đã giúp các em sinh viên
nắm bắt được tình hình phát triển Nhà trường
và nhiệm vụ năm học mới; công tác đảm bảo
an ninh chính trị, trật tự an toàn; công tác phòng
chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phương pháp
học tập theo học chế tín chỉ, xây dựng kế hoạch
học tập toàn khóa, kế hoạch học tập từng học
kỳ và rèn luyện của sinh viên; công tác Đoàn,
Hội và phong trào thanh niên trường học. Ngoài
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tập mới, tạo tính độc lập, chủ động và tinh thần
trách nhiệm trong lập kế hoạch học tập một cách
hợp lý, cân bằng với các hoạt động rèn luyện,
vui chơi giải trí. Qua đó, các em có cái nhìn tổng
quan về Trường, nắm rõ nội quy, quy chế học
tập, hiểu được những việc các em cần thực hiện,
từ đó giúp các em vượt qua những bỡ ngỡ, băn
khoăn và lo lắng để an tâm hơn và tự tin bắt đầu
năm học mới.

HOẠT ĐỘNG KHÁC

Hội nghị Viên chức và
Người lao động các đơn vị
năm học 2018-2019
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị VC&NLĐ Khoa Công nghệ.

Từ ngày 07 đến ngày 17/9/2018, tất cả các đơn vị trực thuộc Trường
ĐHCT bao gồm các đơn vị đào tạo (khoa, viện), và các đơn vị hỗ trợ đào
tạo (trung tâm, phòng ban) tổ chức Hội nghị viên chức và người lao động
(VC&NLĐ) năm học 2018-2019. Đây là điều kiện tiên quyết để Nhà trường
tiến hành Hội nghị đại biểu công chức, VC&NLĐ năm học 2018-2019 cấp
trường vào tháng 10 tới.

H

ội nghị VC&NLĐ được tổ chức nhằm báo cáo tổng kết hoạt động của
đơn vị trong năm học 2017-2018 và đề ra kế hoạch công tác năm
học 2018-2019. Thông qua báo cáo, các VC&NLĐ tham gia đóng
góp ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm qua, đánh giá những
việc đã làm được và nêu ra những tồn tại, yếu kém, đồng thời trao đổi, thảo
luận các phương hướng, giải pháp để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ chuyên
môn trong năm học mới. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng thảo luận góp ý cho
Dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và kế hoạch công tác năm
học 2018-2019 của Nhà trường. Ngoài ra, các đơn vị cũng tiến hành bầu
chọn ra các đại biểu đại diện tham dự Hội nghị công chức, VC&NLĐ cấp
Trường sẽ diễn ra trong thời gian tới.
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Họp mặt tân sinh viên khóa 44 có hoàn cảnh khó khăn và
Trao học bổng khuyến học ĐHCT
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 30/9/2018, Trung tâm Tư vấn, Hỗ trợ và Khởi nghiệp Sinh viên cùng Phòng Công tác Sinh
viên - Trường ĐHCT tổ chức chương trình họp mặt tân sinh viên khóa 44 có hoàn cảnh khó khăn,
đồng thời trao học bổng khuyến học ĐHCT năm học 2018-2019. Tham dự chương trình, có đại
diện Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, các nhà tài trợ cùng tân sinh
viên được nhận học bổng.

N

ăm học 2018-2019, chương trình trao
học bổng khuyến học ĐHCT đã tiến hành
xét chọn và trao học bổng cho 152 tân
sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi
suất học bổng trị giá 3.000.000 đồng. Chương
trình năm nay có sự đồng hành của Công ty
TNHH Nguyên Hà - Ecotek Canada và Ngân
hàng Sacombank Chi nhánh Cần Thơ, đơn vị
tài trợ học bổng cho tân sinh viên.
Chương trình họp mặt, tư vấn cho tân sinh
viên vừa trúng tuyển đại học, có hoàn cảnh khó
khăn là chương trình thường niên được Trường
ĐHCT tổ chức nhằm tiếp cận sớm nhất và kết
nối giữa nhà trường với các tân sinh viên có
hoàn cảnh đặc thù: sinh viên thuộc các đối
tượng chính sách; sinh viên là người dân tộc

thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; sinh viên mồ
côi, vùng sâu, vùng xa nhằm giúp cho các em
nhanh chóng thích nghi với môi trường học tập
bậc đại học và có định hướng tổ chức cũng như
quản lý tốt kế hoạch học tập, rèn luyện, sinh
hoạt một cách chủ động và hiệu quả.
Thông qua chương trình, tân sinh viên được
định hướng rèn luyện những kỹ năng nghề
nghiệp và kỹ năng sống cần thiết; tiếp cận các
chế độ, chính sách cho các nhóm sinh viên
đặc thù; tìm hiểu các chương trình hỗ trợ sinh
viên, tư vấn phương pháp tìm kiếm thông tin
học bổng, cơ hội việc làm bán thời gian và các
hỗ trợ khác từ Nhà trường và các nhà hảo tâm
dành cho sinh viên khó khăn.

152 tân sinh viên khóa 44 có hoàn cảnh khó khăn nhận học bổng khuyến học ĐHCT năm học 2018-2019.
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GÓC SINH VIÊN

Hơi ấm đêm trăng...!
Trần Diệu My, sinh viên ngành Văn học 2, khóa 43

C

hiều nay, những cơn mưa phùn cứ kéo
dài đăng đẳng, năm nào cũng thế cứ
đến Trung thu là trời lại mưa, chúng tôi
bắt đầu cho chuyến hành trình của mình mang
hơi ấm đến với những vùng quê. “Chuyến xe
nhân ái” của Chi hội sinh viên Cái Nước-Phú
Tân, Trường ĐHCT đã bắt đầu lăn bánh. Nơi
chúng tôi đặt chân đến là mái ấm Thiên Ân,
nằm ở một góc nhỏ xa xôi của thành phố Cần
Thơ, con đường dài, vắng tanh và khúc khuỷu
dưới tiết trời se se lạnh càng làm chúng tôi
thêm hứng thú cho chuyến đi. Đến nơi, đặt vào
mắt tôi là một gian nhà không quá lớn nhưng
nó cũng đủ bao bọc cho hơn 25 trẻ em cơ nhỡ
và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Khi nhìn thấy chúng tôi đến, các em hết
sức vui mừng, ở đây các em rất ngoan và dễ
thương. Chúng tôi tổ chức các hoạt động vui
chơi, ca hát, phát quà bánh và tặng cho các em những chiếc lồng đèn nhỏ nhắn do chúng tôi tự tay
làm. Có những giây phút vô tình chúng tôi được sống lại với khoảng trời tuổi thơ của chính mình.
Những tháng ngày xa nhà, những năm Trung Thu đến không được ngồi quay quần bên gia đình,
chúng tôi cũng chỉ muốn mình có thể làm một chút gì đó ý nghĩa, có thể chia sẻ niềm vui và những
gì mình có được cho những mảnh đời kém may mắn hơn. Tất cả cũng chỉ mong sao có thể giúp
các em có được một đêm Trung Thu thật vui vẻ và ấm áp, chỉ mong sao bàn tay này đủ ấm để có
thể xoa dịu đi phần nào của nỗi đau, của những tháng ngày lạnh giá mà các em đã phải trải qua.
Mái ấm Thiên Ân-một mái nhà không quá lớn nhưng thật sự ấm áp và tràn đầy tình thương, nằm
sâu trong một miền quê là mảnh đất tình đang chất chứa bao điều, đang nuôi dưỡng và chấp cánh
cho những giấc mơ bay xa. Cảm ơn sự gặp gỡ này, cảm ơn các em đã cho chúng tôi thấy được
cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp làm sao! Cảm ơn vì đã là một phần màu của cuộc sống tô vẽ
thêm cho thanh xuân, cho khoảng trời sinh viên của mỗi anh, chị.
Ngoài trời mưa đã tạnh lúc nào không hay và cuộc vui nào cũng có hồi kết, chúng tôi trở về trong
sự im lặng, có lẽ vì còn tiếc nuối, có lẽ vì hôm nay mọi thứ đọng lại quá nhiều cảm xúc. Nơi đây, tôi
còn có lời hứa với một cô bé có cùng tên, lời hứa một ngày nào đó chị sẽ trở lại thăm các em, rằng
em sẽ thật ngoan và học giỏi, cô bé ấy phải bắt tôi ngoéo tay cho bằng được.
Trên đường trở về vô tình tôi lại còn nhìn thấy đâu đó những đứa trẻ vẫn còn lang thang ngoài
phố với xấp vé số trên tay cứ mãi khuất xa và chìm dần trong bóng người vội vã…!
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Liên Chi hội Sinh viên Đồng Tháp-Tổng kết hoạt động
Trung thu năm 2018
Võ Thị Cư, Liên Chi hội Sinh viên Đồng Tháp

T

ổ chức làm lồng đèn và chương trình Trung
thu là một trong những hoạt động thường
niên của Liên Chi hội Sinh viên (LCHSV)
Đồng Tháp nói chung và của từng chi hội trực thuộc
nói riêng. Năm nay, với tinh thần hăng hái vì lợi ích
cộng đồng, hơn 500 tình nguyện viên của LCHSV
Đồng Tháp đã tổ chức thành công 09 chương trình
Trung thu tại 09 địa bàn trên tỉnh, trao tặng hơn
2.000 lồng đèn và quà, bánh cho các em thiếu nhi.

Để chuẩn bị cho chương trình Trung thu lần
này, từ những ngày đầu tháng 8, các bạn tình
nguyện viên đã tích cực làm lồng đèn bằng giấy,
bằng tre, còn có các đơn vị chuẩn bị lồng đèn từ
vỏ lon bia. Bên cạnh đó, các bạn còn tích cực
chuẩn bị cho chương trình văn nghệ và tranh
thủ vận động sự giúp đỡ của quý mạnh thường
quân trong và ngoài liên chi.
Các bạn TNV tích cực chuẩn bị cho chương trình.

Cũng trong khuôn khổ chương trình Trung thu
này, được sự hỗ trợ của Trung tâm Liên kết Đào
tạo, Trường ĐHCT, LCHSV Đồng Tháp đã tổ chức
chương trình “Ấm tình trăng sen 2018” tại trường
Tiểu học Mỹ Hiệp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh.
Chương trình đã trao tặng 350 chiếc lồng đèn và
30 phần quà cho 30 bạn học sinh có hoàn cảnh
khó khăn.

Trung tâm Liên kết Đào tạo - Trường ĐHCT trao tặng 30
suất quà cho các em.
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Chương trình Trung thu còn được diễn ra tại các địa bàn biên giới của tỉnh Đồng Tháp như: xã
Thường Thới Hậu (huyện Hồng Ngự) và xã Phú Hiệp (huyện Tam Nông) với 250 phần quà bánh
được trao; tại xã Tân Phước (huyện Lai Vung) có 350 lồng đèn được trao; xã Tân Mỹ (huyện
Thanh Bình) có 500 lồng đèn do các bạn thuộc Chi hội Sinh viên Tân Hồng và Chi hội Sinh viên
Thanh Bình trao tặng; xã Bình Thành (huyện Lấp Vò) các bạn Chi hội Sinh viên Lấp Vò đã trao
tặng 200 phần quà; xã Tân Nghĩa (huyện Cao Lãnh) có 400 lồng đèn được trao tặng cùng với 20
phần quà cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thị trấn Cái Tàu Hạ (huyện Châu Thành)
có 100 lồng đèn truyền thống được trao; tại Thành phố Cao Lãnh, các bạn đã trao tặng 250 chiếc
lồng đèn cho 250 em thiếu nhi tại phường 6.
Dù chỉ diễn ra trong thời gian ngắn từ ngày 19/9 đến
ngày 23/9 nhưng với thời gian chuẩn bị khẩn trương,
tích cực từ đầu năm học mới, các bạn sinh viên với
tấm lòng cao đẹp đã về với những vùng quê trao tặng
những phần quà Trung thu ý nghĩa. Xin chân thành
cảm ơn quý nhà tài trợ, quý mạnh thường quân và các
bạn tình nguyện viên đã làm nên một mùa Trung thu
đầy ấm áp, nghĩa tình.
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