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Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Công bố hai chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA
Khánh thành công trình phòng học tại Khu Hòa An
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 20/11/2018, hòa cùng không khí hân hoan của cả nước chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo
Việt Nam (20/11/1982-20/11/2018), Trường ĐHCT long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo
Việt Nam, Công bố hai chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA và Khánh thành công trình phòng
học tại Khu Hòa An.

Đ

ến dự và chúc mừng
tập thể Trường
ĐHCT có nguyên
lãnh đạo tỉnh Hậu Giang qua
các thời kỳ, đại diện lãnh
đạo tỉnh Hậu Giang, huyện
Phụng Hiệp và xã Hòa
An. Về phía Trường ĐHCT
có Đảng ủy, Ban Giám hiệu,
Ban Thường vụ Công đoàn,
Đoàn Thanh niên, Hội Cựu
Chiến binh, lãnh đạo các
đơn vị trực thuộc, viên chức,
người lao động và sinh viên. GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu khai mạc buổi lễ.
đào tạo thạc sĩ và 19 chuyên ngành đào tạo tiến
“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống tốt đẹp
sĩ với quy mô 2.984 học viên. Mỗi năm, Trường
của dân tộc ta và nghề giáo luôn được tôn vinh
cung cấp trên 13.000 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ
là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý.
và tiến sĩ, đây là nguồn lao động lớn có trình độ
Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, các
cao cho xã hội. Có thể nói, Trường ĐHCT là “cái
thế hệ thầy và trò của Trường ĐHCT đã phấn
nôi” đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho
đấu không ngừng vì sự phát triển của Trường.
toàn vùng.
Bắt đầu từ một Trường có quy mô đào tạo nhỏ,
lực lượng cán bộ, giảng viên mỏng, cơ sở vật
Những thành tựu trong suốt chặng đường
chất còn hạn chế, đến nay Trường ĐHCT đã là phát triển của Trường vừa qua có công lao to
trường trọng điểm của cả nước, với 16 khoa, 3 lớn của toàn thể CCVC-NLĐ của Nhà trường.
viện nghiên cứu, 19 trung tâm, 15 phòng ban Ghi nhận những thành tích đạt được trong năm
chức năng và 01 công ty. Đội ngũ công chức, học qua, Thủ tướng Chính Phủ đã tặng bằng
viên chức và người lao động (CCVC-NLĐ) của khen cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc; Bộ
Trường hiện có 1.871 người, trong đó có 1.101 Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen cho 09 tập
giảng viên với 11 Giáo sư, 133 Phó Giáo sư, thể và 41 thầy cô giáo, tặng cờ thi đua có thành
399 tiến sĩ và 794 thạc sĩ.
tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào “Đổi mới
sáng tạo dạy và học” cho 02 đơn vị và tặng Kỷ
Trường ĐHCT hiện có 98 chuyên ngành đào
niệm chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” cho 25
tạo đại học với 47.031 sinh viên (trong đó có
thầy cô giáo; Trường cũng tôn vinh 17 thầy cô
34.106 sinh viên chính quy), 46 chuyên ngành
giáo, VC-NLĐ có nhiều đóng góp cho sự phát
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triển của Nhà trường.
Trong chiến lược phát
triển Trường, công tác đào
tạo và đảm bảo chất lượng
luôn là nhiệm vụ trọng tâm
hàng đầu và 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. Theo đó, Trường ĐHCT Hiệu trưởng Trường ĐHCT trao biểu trưng đến lãnh đạo tỉnh Hậu Giang qua các
đã xây dựng chuẩn đầu ra, thời kỳ, ghi nhận sự đóng góp cũng như mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhà trường
và tỉnh Hậu Giang.
chương trình đào tạo và
đề cương học phần tất cả
các ngành/chuyên ngành
bậc đại học và sau đại học;
không ngừng tập trung mọi
nỗ lực để đảm bảo duy trì
và nâng cao chất lượng
đào tạo. Năm 2013, sự
kiện Trường ĐHCT chính
thức trở thành một trong
30 thành viên của Mạng
lưới các trường đại học khu
vực Đông Nam Á (AUN)
và trong năm này chương
GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng và PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng
trình đào tạo Kinh tế nông
trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 09 tập thể có thành tích xuất sắc năm
nghiệp của Trường lần đầu 2017 và 2018.
tiên được AUN quyết định
đào tạo nguồn nhân lực. Cùng với kinh nghiệm
cấp giấy Chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng tích lũy được từ việc đánh giá ngoài theo chuẩn
AUN-QA đã tạo điều kiện thuận lợi cho Trường AUN-QA, Trường tiếp tục triển khai công tác
tiếp cận sâu hơn về tiêu chuẩn chất lượng khu đánh giá ngoài 02 chương trình đào tạo. Một lần
vực để tăng cường thực hiện công tác đảm bảo nữa, Trường ĐHCT vui mừng được AUN chính
chất lượng của Trường.
thức quyết định cấp Giấy chứng nhận thêm 02
Hai chương trình tiên tiến Công nghệ sinh học
và Nuôi trồng thủy sản của Trường được công
nhận đạt chuẩn AUN-QA vào ngày 15/11/2014
đã một lần nữa khẳng định chất lượng đào tạo
và hiệu quả đầu ra của hai chương trình này,
đồng thời khẳng định mạnh mẽ cam kết của
Trường ĐHCT với xã hội về đảm bảo chất lượng
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chương trình đào tạo là Kinh doanh quốc tế và
Công nghệ thông tin đạt tiêu chuẩn chất lượng
AUN-QA ngày 27/8/2018, nâng tổng số chương
trình của Trường đạt tiêu chuẩn AUN-QA lên 05
chương trình.
Trong năm 2011, với chủ trương mở rộng

TIN NỔI BẬT
quy mô đào tạo, đưa giáo dục đại học đến gần
hơn với nông thôn, Trường ĐHCT quyết định
tổ chức đào tạo tại Khu Hòa An. Đến nay Khu
Hòa An đã trở thành một nơi đào tạo quan trọng
của Trường với 11 ngành đào tạo chuyên biệt
cho vùng nông thôn. Khu Hòa An cũng là nơi
chủ trì thực hiện các hoạt động nghiên cứu
khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt
ra góp phần phát triển nông thôn bền vững tại
Hậu Giang cũng như vùng ĐBSCL. Đạt được
thành quả trên, ngoài nỗ lực của nhà Trường
thì sự ủng hộ của địa phương là rất quan trọng

GS.TS. Hà Thanh Toàn trao biểu trưng
tặng 50 xe đạp và 10 bộ máy tính đến
huyện Phụng Hiệp, ông Lê Công Lý,
Chủ tịch UBND huyện nhận biểu trưng.

là niềm khích lệ rất lớn đối với
tập thể CCVC-NLĐ và sinh viên
Trường ĐHCT với quyết tâm tiếp
tục thực hiện tốt hơn nữa hoạt
động giảng dạy, học tập, nghiên
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình nhà học tại Khu Hòa An cứu khoa học và chuyển giao
gồm 12 phòng học, hội trường và một số phòng chức năng với kinh phí công nghệ trong thời gian tới, để
đầu tư xây dựng hơn 29 tỉ đồng.
khẳng định mạnh mẽ chất lượng
và Trường ĐHCT luôn nhận được sự quan tâm và uy tín của Nhà trường đối với xã hội.
giúp đỡ kịp thời của tỉnh Hậu Giang
về nhiều mặt. Nhân dịp này, Trường
ĐHCT đã trân trọng trao biểu trưng
ghi nhận những hỗ trợ, đóng góp
của tỉnh Hậu Giang cho sự phát triển
của trường ĐHCT, đồng thời mong
muốn mối liên kết giữa Nhà trường
và địa phương sẽ ngày càng thêm
khăng khít và bền chặt.
Tại buổi lễ, Trường ĐHCT đã
vinh dự nhận được sự biểu dương,
những lời chúc mừng nồng nhiệt
của quý đại biểu tham dự. Đây sẽ Ban Giám hiệu cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm tại Khu Hòa An
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Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2018
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 24/11/2018, tại Hội trường Rùa, Trường ĐHCT long trọng tổ chức Lễ trao bằng tiến sĩ và
thạc sĩ đợt 2 năm 2018. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng
trong vùng ĐBSCL; Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường ĐHCT cùng các
tân tiến sĩ, tân thạc sĩ và người thân.

V

ới sứ mệnh đi đầu trong công tác đổi mới
chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân
tài nhằm nâng cao chất lượng giáo dục
cũng như nguồn nhân lực, Trường ĐHCT đã
trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia,
đóng góp to lớn vào quá trình công nghiệp hóa,
hiện đại hóa đất nước. Trong quá trình đào tạo

bậc sau đại học của Trường ĐHCT hiện nay là
3.328, trong đó có 371 nghiên cứu sinh và 2.957
học viên cao học.

Tại Lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm
2018, Trường ĐHCT vui mừng có thêm 11
nghiên cứu sinh được trao bằng tiến sĩ và 402
học viên cao học được trao bằng thạc sĩ. Tính
đến thời điểm hiện tại, số lượng nghiên cứu sinh
và học viên cao học của Trường ĐHCT đã tốt
nghiệp là 131 tiến sĩ và 10.119 thạc sĩ. Trong
số 11 nghiên cứu sinh được trao bằng tiến sĩ
thì có 02 nghiên cứu sinh thuộc Khóa 2011, 02
nghiên cứu sinh thuộc Khóa 2012 và 07 nghiên
cứu sinh thuộc Khóa 2013. Đối với bậc thạc sĩ,
có 78 học viên thuộc Khóa 21 (2014), 97 học
viên thuộc Khóa 22 (2015), 227 học viên thuộc
Khóa 23 (2016). Kết quả nghiên cứu của các
nghiên cứu sinh và học viên đã không ngừng
GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát
nâng cao, đáp ứng được những yêu cầu khoa
biểu tại Lễ trao bằng tốt nghiệp.
học cũng như mang lại ý nghĩa thực tiễn được
bậc sau đại học từ năm 1982 đến nay, Trường
Hội đồng đánh giá cao.
ĐHCT đã đạt nhiều kết quả tích cực với tổng 48
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Hà Thanh
ngành, chuyên ngành đào tạo bậc Thạc sĩ và
Toàn,
Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời
19 ngành đào tạo bậc Tiến sĩ. Quy mô đào tạo
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chúc mừng đến các
cũng như xã hội để vận dụng vào
tân tiến sĩ và thạc sĩ.
thực tiễn, phục vụ cho công tác học
Hiệu trưởng mong
tập và làm việc.
muốn các tân tiến sĩ
Hiện tại, Trường ĐHCT đang
và thạc sĩ sẽ mang
đào tạo 98 ngành bậc đại học
những kiến thức học
(02 chương trình Tiên tiến và
được ở Nhà trường
06 chương trình Chất lượng cao),
về đóng góp xây
48 ngành đào tạo thạc sĩ (01 ngành
dựng quê hương nhằm
liên kết nước ngoài; 03 ngành đào
đẩy nhanh tốc độ phát
tạo bằng tiếng Anh) và 19 chuyên
triển kinh tế - xã hội
vùng ĐBSCL: “Các
bạn hãy thực hiện điều
này vì qua đó sẽ chứng
minh vị thế của các
bạn, nói lên được vị
trí, vai trò, trách nhiệm
đồng thời cũng thể
hiện nghĩa vụ của
Trường ĐHCT đối với
khu vực ĐBSCL”. Hiệu
trưởng cũng cam kết
Trường ĐHCT sẽ mở
rộng những chương Các tân Tiến sĩ nhận bằng tốt nghiệp và chụp ảnh lưu niệm cùng Hiệu trưởng và cán
trình đào tạo theo bộ hướng dẫn.
yêu cầu của xã hội, gắn kết nhiều hơn với thị
ngành bậc tiến sĩ. Trường không ngừng cải tiến,
trường lao động, không ngừng nâng cao hiệu
nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn
quả đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao
quốc gia và quốc tế, đặc biệt là tiêu chuẩn AUNcông nghệ nhằm mục đích đạt được những
QA, ABET, JBET. Đặc biệt, Trường đã có 05
tiêu chuẩn sau đại học, sánh ngang với những
chương trình đào tạo đại học được công nhận
trường đại học hàng đầu trong khu vực.
đạt chuẩn AUN-QA gồm: Kinh tế nông nghiệp
Phát biểu lời tri ân đến quý thầy cô giáo, được AUN công nhận năm 2013, Công nghệ
người thân, gia đình, tân Tiến sĩ Phạm Thị Ngọc sinh học và Nuôi trồng thủy sản (hai chương
Nga, chuyên ngành Công nghệ sinh học khóa trình Tiên tiến) được công nhận năm 2014, Kinh
2013 đã chia sẻ, đối với các nghiên cứu sinh, doanh quốc tế và Công nghệ thông tin được
học viên cao học, việc đạt được những kết quả công nhận năm 2018. Trường cũng đã tiến hành
như mong đợi không chỉ nhờ vào sự nỗ lực, đánh giá ngoài chất lượng Nhà trường theo tiêu
phấn đấu của riêng các cá nhân mà còn nhờ chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào tháng
vào sự tận tâm chỉ dạy của các quý thầy cô, sự 12 năm 2017 và được cấp chứng nhận kiểm
quan tâm sâu sát của lãnh đạo Nhà trường, sự định chất lượng giai đoạn 2018 - 2023. Những
hy sinh thầm lặng của người thân, gia đình, quý kết quả này đã cùng khẳng định chất lượng giáo
đồng nghiệp. Tân tiến sĩ cũng chia sẻ rằng từng dục của Trường ĐHCT, góp phần quan trọng
cá nhân phải luôn ý thức được nhiệm vụ học tập nâng cao vị thế của Nhà trường, xứng đáng là
của mình, luôn trau dồi kiến thức chuyên môn trường đại học trọng điểm của quốc gia.
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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

S

áng ngày 10/11/2018, 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 đại diện Ban Giám hiệu,
đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các
đơn vị trực thuộc Trường.
Với vai trò, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực
có chất lượng cao, cùng 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 cũng như 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 học theo hướng mở, linh
hoạt nhưng đảm bảo chất lượng, góp phần quan
trọng cho sự phát triển bền vững của vùng.
Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Thị Thanh
Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT chia sẻ,
quá trình tổ chức tuyển sinh và đào tạo của
Trường luôn được đảm bảo tốt về đội ngũ giảng
viên, cơ sở vật chất, nội dung chương trình
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giảng dạy, tài liệu hướng dẫn học tập,... cùng
sự phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên kết, cũng
như sự nhiệt tình của đội ngũ giảng viên. Do đó,
mỗi sinh viên dù học tập ở đơn vị liên kết nào, ở
hình thức đào tạo hay chương trình đào tạo nào
đều được quan tâm và hỗ trợ như nhau từ Nhà
trường, nhằm tạo nhiều điều kiện tối ưu để sinh
viên yên tâm học tập, lĩnh hội tri thức.
Tại buổi lễ năm nay, Trường ĐHCT vui mừng
trao bằng tốt nghiệp cho gần 500 tân cử nhân và
kỹ sư. Đây là những cá nhân ưu tú của các khóa
tuyển sinh và đào tạo các năm 2013, 2014, 2015
và 2016 ở các loại hình Liên thông, Văn bằng 2,
hệ Vừa làm vừa học và Từ xa do Trường ĐHCT
phối hợp tổ chức đào tạo tại các đơn vị liên kết
gồm các trường: Đại học Kỹ thuật Công nghệ
Cần Thơ, Đại học Bạc Liêu, Đại học An Giang,
Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, Cao đẳng
Sư phạm Vĩnh Long, Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh
Long, Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, Cao
đẳng Nghề Đồng Tháp, Cao đẳng Giao thông
Vận tải Trung ương VI, Trung cấp Công nghệ
Bách khoa, Trung cấp Luật Vị Thanh, Chính trị
Sóc Trăng, Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú Kiên

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền và TS. Phạm Phương Tâm tặng hoa thay lời cảm ơn đến các đơn vị liên kết.

Giang; các trung tâm: Giáo dục thường xuyên
Hậu Giang, Phụng Hiệp, Tiền Giang; Giáo dục
nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lấp Vò,
Phú Tân.

Theo kết quả đào tạo tính đến thời điểm
tháng 11/2018, đối với hệ Vừa làm vừa học, số
lượng sinh viên tốt nghiệp là 607/904, đạt tỷ lệ
67,15%, trong đó, loại Xuất sắc và Giỏi chiếm tỷ
lệ 12,85%, loại Khá chiếm 62,44% và loại Trung
bình chiếm 24,71%. Đối với hệ đào tạo Từ xa,
số lượng sinh viên tốt nghiệp là 446/935, đạt tỷ
lệ 54,6%, trong đó, loại Khá trở lên chiếm 42,2%
và loại Trung bình chiếm
57,8%.
Những kết quả trên
phản ánh 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; đồng thời, kết quả
trên cũng khẳng định
chất lượng đào tạo của
Trường ĐHCT đối với
hình thức đào tạo hệ
Vừa làm vừa học và Từ

xa. 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.
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.

Phó Hiệu trưởng trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân và kỹ sư.

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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Lễ ra quân

Kiến tập Sư phạm năm học 2018-2019
cho sinh viên khóa 42
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 02/11/2018, Trường ĐHCT tổ chức Lễ ra quân
Kiến tập Sư phạm năm học 2018-2019 cho sinh viên
(SV) khóa 42. Tham dự buổi lễ có các thành viên Ban
Chỉ đạo Kiến tập Sư phạm; quý thầy, cô đại diện ban
chủ nhiệm các bộ môn; cán bộ hướng dẫn đoàn và
toàn thể SV kiến tập sư phạm.
PGS.TS. Nguyễn Văn Nở, Trưởng Khoa Sư phạm phát
biểu ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn công tác chuẩn bị kiến
tập sư phạm cho SV, đồng thời ân cần nhắc nhở, động
viên các em tận dụng tốt thời gian kiến tập có tinh thần
cầu thị, khiêm tốn học hỏi với tinh thần trách nhiệm cao,
hoàn thành tốt đợt kiến tập.

K

iến tập sư phạm là học phần quan trọng trong quá trình đào tạo người giáo viên, được thực
hiện vào năm thứ 3 của chương trình đào tạo. Mục đích của hoạt động này là giúp cho các
em SV rèn luyện về nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm, để từ đó có thể gắn bó và đáp ứng được
với mọi yêu cầu thực tiễn của các trường phổ thông, đặc biệt là bồi đắp tình yêu của bản thân với
nghề nghiệp trong tương lai.
Năm học 2018-2019, nhà trường tổ chức đợt kiến tập sư phạm cho 577 SV thuộc các đơn vị:
Khoa Sư phạm, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Khoa học Chính trị và Bộ môn Giáo dục thể chất. Các
em SV sẽ tham gia kiến tập sư phạm tại 14 điểm trường THPT và Tiểu học thuộc Thành phố Cần
Thơ, trong thời gian 03 tuần, từ ngày 05/11/2018 đến ngày 26/11/2018.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hội thảo quốc tế “Địa tin học cho phát triển
hạ tầng không gian về khoa học trái đất và
các ngành khoa học liên quan (GIS-IDEAS) năm 2018

T

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

ừ ngày 22 đến ngày
25/11/2018, Hội Địa
tin học Việt-Nhật,
Trường ĐHCT và Trường
Đại học Thành phố Osaka,
Nhật Bản phối hợp tổ chức
Hội thảo quốc tế “Địa tin
học cho phát triển hạ tầng
không gian về khoa học trái
đất và các ngành khoa học
liên quan” (GeoInformatics
for
Spatial-Infrastructure
Development in Earth &
Lễ khai mạc Hội thảo diễn ra tại Trung tâm Học liệu, Trường ĐHCT.
Allied Sciences - GIS-IDEAS)
lần thứ 9 năm 2018. Hội thảo có sự tham dự của theo dõi và đánh giá, Máy học trong công nghệ
các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu sinh, viễn thám/Hệ thống thông tin địa lý, Quản lý môi
sinh viên đến từ Nhật Bản, Thái Lan, Philippines, trường nông thôn-đô thị, An ninh nguồn nước,
Đài Loan và Việt Nam.
Đô thị thông minh và Nông nghiệp thông minh,
Hình ảnh hóa dữ liệu địa lý thời gian-không gian,
Với chủ đề “Địa tin học trong nông thôn dữ liệu nguồn mở cho Địa tin học, Thông tin khu
thành thị kết hợp”, GIS-IDEAS 2018 tập trung
vực học và ứng dụng...
vào các lĩnh vực ứng dụng hệ thống thông
tin địa lý (GIS), công nghệ viễn thám (remote
Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Lê Việt
sensing), hệ thống định vị toàn cầu (GPS) và địa Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT đánh giá
tin học (Geoinformatics) để giải quyết các vấn cao những thành công của chuỗi các hội thảo
đề liên quan đến môi trường tự nhiên, xã hội và GIS-IDEAS, bên cạnh việc tạo cơ hội trao đổi
con người.
kiến thức khoa học, chuyển giao công nghệ,
GIS-IDEAS còn góp phần tăng cường các hoạt
Ngoài các phiên tập huấn kỹ thuật về công
động trao đổi cán bộ, sinh viên giữa các đơn vị
nghệ và ứng dụng Địa tin học, tại Hội thảo, các
đối tác; nghiên cứu khoa học và đặc biệt là xây
nhà khoa học đã trình bày các báo cáo chính về:
dựng mạng lưới kết nối giữa các nhà khoa học,
tổng hợp và đánh giá dữ liệu thực địa sử dụng
cộng đồng sử dụng GIS. Phó Hiệu trưởng mong
phần mềm tự do nguồn mở không gian địa lý,
muốn kết quả từ GIS-IDEAS sẽ có nhiều đóng
sự phát triển GIS ở Đài Loan, ứng dụng GIS và
góp quan trọng giúp giải quyết các vấn đề đặt ra
viễn thám trong cuộc cách mạng nông nghiệp
cho vùng ĐBSCL, bên cạnh đó phát triển mạng
4.0 ở ĐBSCL.
lưới các nhà khoa học trong lĩnh vực cũng như
Bên cạnh đó, các tiểu ban báo cáo của Hội thắt chặt thêm mối quan hệ tốt đẹp giữa Trường
thảo tập trung vào các chủ đề: Geo-IoT cho việc ĐHCT và các đối tác.
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S

áng ngày 16/11/2018, Khoa Khoa học
Chính trị-Trường ĐHCT tổ chức Hội thảo
khoa học “Cách mạng công nghiệp 4.0
với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường
đại học, cao đẳng” nhằm tìm kiếm các giải
pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy các môn lý
luận chính trị trong bối cảnh mới. Hội thảo có
sự tham dự của đại diện lãnh đạo, giảng viên
các học viện, trường đại học, cao đẳng trong và
ngoài khu vực ĐBSCL. Về phía Trường ĐHCT
có Ban Giám hiệu; đại diện các đơn vị trực thuộc
Trường; lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh
viên Khoa Khoa học Chính trị.

nữa chất lượng giảng dạy các môn lý luận chính
trị, thích ứng với cách mạng công nghiệp 4.0.
Trong số các bài viết gửi về Hội thảo, có 38 bài
viết được chọn đăng trong Kỷ yếu làm tư liệu
tham khảo trong việc nghiên cứu và giảng dạy
các môn lý luận chính trị.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe 7 báo cáo
tham luận về các nội dung: Đổi mới phương
pháp giảng dạy các môn lý luận chính trị tăng
khả năng thích ứng với cách mạng công nghiệp
4.0 cho sinh viên Việt Nam hiện nay; Cơ hội
và thách thức của giảng viên lý luận chính trị
trong thời đại cách mạng công
nghiệp 4.0; Giảng dạy môn
đường lối cách mạng của
Đảng Cộng sản Việt Nam theo
phương thức hòa hợp tích cực
(E-learning) từ thực tế Trường
ĐH Thủ Dầu Một; Nâng cao
chất lượng giảng dạy các môn
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
lý luận chính trị; Vận dụng
những giá trị tư tưởng bền
vững của C.Mác trong thời đại
cách mạng công nghiệp 4.0...

Hội thảo khoa học “Cách mạng
công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy
lý luận chính trị ở các trường đại học,
cao đẳng hiện nay”

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.
TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó
Hiệu trưởng Trường ĐHCT
chia sẻ, nhằm đáp ứng với
cuộc cách mạng công nghiệp
4.0, một trong những hoạt
động trọng tâm của Trường
trong thời gian tới là thực hiện
rà soát, điều chỉnh chương
Toàn cảnh Hội thảo khoa học "Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy trình đào tạo về nội dung,
lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay" tại Hội trường 4, Nhà
phương pháp giảng dạy, đánh
Điều hành, Trường ĐHCT.
giá,... nhằm từng bước đổi
Hội thảo khoa học đã thu hút sự quan tâm
mới chương trình và nâng cao chất lượng đào
nghiên cứu và đóng góp bài viết của nhiều nhà
tạo, trong đó, các môn khoa học chính trị cũng
khoa học, nhà giáo của các học viện, trường
sẽ được điều chỉnh phù hợp. Phó Hiệu trưởng
đại học, cao đẳng, trường chính trị và các ban
mong muốn Hội thảo là cơ hội để các giảng
ngành liên quan trong và ngoài vùng ĐBSCL.
viên, nhà khoa học chia sẻ những kinh nghiệm,
Nhiều bài viết thể hiện tâm huyết của tác giả,
những giải pháp để nâng cao chất lượng giảng
đã phân tích sâu sắc, kiến nghị những cách làm
dạy các môn lý luận chính trị thích ứng với bối
hay, những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hơn
cảnh mới với nhiều thách thức mới.

10

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

N

hằm chia sẻ những thông tin nghiên cứu và trao đổi trực tiếp giữa nông dân, cơ quan quản
lý và nhà khoa học; ngày 17/11/2018 Trường ĐHCT phối hợp với Công ty TNHH Công nghệ
NHONHO tổ chức buổi Tọa đàm “Khắc phục suy thoái đất đối với vườn cây ăn trái” tại Hội
trường Trung tâm Học liệu, Trường ĐHCT.
Đến dự buổi Tọa đàm có TS. Lê Văn Bảnh, Cục Trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm
thủy sản và Nghề muối; TS. Lê Thanh Tùng, Phó Cục Trưởng Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn); TS. Hoàng Bá Nghị, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ NHONHO. Về phía
Trường ĐHCT, có GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; GS.TS. Lê Văn Hòa, nguyên Trưởng Khoa
Nông nghiệp & SHƯD cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Tọa đàm “Khắc phục suy thoái đất
đối với vườn cây ăn trái”
Phòng Quản lý Khoa học

ĐBSCL là vùng sản xuất cây ăn trái chủ
lực lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, trong
những năm gần đây, nhiều trở ngại đã ảnh
hưởng trực tiếp đến năng suất và chất
lượng một số giống cây ăn trái của vùng,
đặc biệt là do các đặc tính hóa, lý đất và
sinh lý thực vật.
Để góp phần vào việc khắc phục suy thoái
đất đối với vườn cây ăn trái, giúp nông dân
vượt qua các trở ngại trong quá trình canh
tác, các nhà khoa học của Trường ĐHCT
đã nghiên cứu và có những kết quả khả
quan về nguyên nhân và biện pháp khắc
phục một số hiện tượng như: vàng lá trên
cây họ cam quýt, cháy lá chết đọt trên cây
sầu riêng, chổi rồng (đầu lân) trên cây nhãn
da bò,…
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Hội thảo khoa học quốc tế

“Giao lưu văn hóa Việt - Nhật ĐBSCL - Cần Thơ” năm 2018
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
sự hợp tác và hỗ
trợ của Chính phủ
và nhân dân Nhật
Bản trong quá
trình hơn 50 năm
hình thành và phát
triển
(31/3/196631/3/2018).

Ngay từ những
năm mới thành lập,
Trường ĐHCT đã
tiếp cận và thiết
lập các mối quan
hệ với các đối tác
Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc tế “Giao lưu văn hóa Việt - Nhật ĐBSCL - Cần Thơ" Nhật Bản, đặc biệt
năm 2018.
là JICA trong dự án
ằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 45 năm
thành lập Trường Cao Đẳng Nông nghiệp khi đó
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt
thuộc Viện ĐHCT (1966-1975); Nhật Bản thông
Nam-Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018)
qua tổ chức JICA, tiếp tục đầu tư dự án nâng
và Chương trình giao lưu văn hóa thương mại
cấp Khoa Nông nghiệp (giai đoạn 1993-2000);
Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 4 tại thành phố Cần
JICA đã tiếp tục nghiên cứu định hướng chiến
Thơ, ngày 03/11/2018, Hội thảo khoa học quốc
lược cho sự phát triển của Trường, kết quả là
tế “Giao lưu văn hóa Việt-Nhật ĐBSCL-Cần
hình thành Dự án “Nâng cấp Trường Đại học
Thơ” năm 2018 được tổ chức dưới sự phối hợp
Cần Thơ” (2015-2022).
của Trường ĐHCT, Trường Đại học Khoa học
Những tài trợ này đã góp phần rất lớn trong
Xã hội Nhân văn-Đại học Quốc gia thành phố
Hồ Chí Minh và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ
đào tạo và nghiên cứu khoa học, đồng thời đào
thành phố Cần Thơ.
tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên để xây dựng và
Đây là dịp để các học giả Việt Nam-Nhật Bản
phát triển Nhà trường. Bên cạnh đó, mối quan
chia sẻ, trao đổi các chủ đề về phong tục tập
hệ hợp tác với nhiều trường đại học, doanh
quán của người Nhật, lịch sử ban giao giữa Việt
nghiệp Nhật Bản trong đào tạo và nghiên cứu
Nam-Nhật Bản cũng như các vấn đề được đặt
khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên, giao lưu
ra trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong
văn hóa tiếp tục mang lại những đóng góp tích
giai đoạn hiện nay.
cực trong xây dựng và phát triển mối quan hệ
Tại Hội thảo, GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu hữu nghị tốt đẹp giữa Trường ĐHCT với các đối
Trưởng Trường ĐHCT đã chia sẻ về mối quan tác Nhật Bản nói riêng và giữa Việt Nam và đất
hệ truyền thống tốt đẹp với các đối tác Nhật nước Nhật Bản nói chung.
Bản và sự phát triển của ĐHCT gắn liền với

N
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Sáng ngày 02/11/2018, Trường ĐHCT và Công ty TNHH Brainworks Asia, Nhật Bản vui mừng
khai trương Văn phòng “Trung tâm Nghiên cứu đổi mới Khoa học công nghệ tiên tiến” nhằm đẩy
mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực Công nghệ
thông tin đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước. Tham dự lễ có đại diện UBND và các sở ban ngành
thành phố Cần Thơ, VCCI Cần Thơ; JICA, các doanh nghiệp Nhật Bản. Về phía Trường ĐHCT có
đại diện Ban Giám hiệu cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

S

Khai trương Văn phòng “Trung tâm Nghiên cứu
đổi mới Khoa học công nghệ tiên tiến”

au thời gian thảo luận,
Trường ĐHCT và Công
ty TNHH Brainworks
Asia đã thống nhất hợp tác
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
mở Văn phòng Trung tâm
Nghiên cứu đổi mới khoa học
công nghệ tiên tiến đặt tại
Khoa Công nghệ thông tin và
Truyền thông-Trường ĐHCT.
Mục tiêu của Văn phòng Trung
tâm là tạo môi trường phối
hợp nghiên cứu giữa doanh
nghiệp Nhật Bản và Trường
ĐHCT trong lĩnh vực khoa học
công nghệ đặc biệt là lĩnh vực
Công nghệ thông tin, nhằm giải
Kéo băng khánh thành Văn phòng Trung tâm.
quyết những vấn đề đặt ra tại
khu vực ĐBSCL, Việt Nam, cũng như những nội nghiên cứu khoa học và đào tạo của Trường,
dung nghiên cứu được quan tâm trên thế giới. mở ra cơ hội hợp tác giữa Trường ĐHCT nói
Văn phòng cũng là nơi ươm tạo ý tưởng sáng riêng và ĐBSCL nói chung với các đối tác Nhật
tạo, khởi nghiệp trong sinh viên thuộc các lĩnh Bản trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
vực khoa học công nghệ với sự hỗ trợ của các
Khai trương Văn phòng Trung tâm Nghiên
chuyên gia và doanh nghiệp Nhật Bản.
cứu đổi mới khoa học công nghệ tiên tiến là
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Hà Thanh Toàn, một hoạt động trong chuỗi sự kiện Kỷ niệm 45
Hiệu trưởng Trường ĐHCT tin tưởng rằng Văn năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật
phòng sẽ góp phần tích cực vào hoạt động Bản (1973-2018) và Chương trình giao lưu văn
hóa và thương mại Việt Nam-Nhật Bản lần thứ
4 tại thành phố Cần Thơ. Do đó, buổi lễ đã thu
hút nhiều đại diện doanh nghiệp đến từ Nhật
Bản tham dự. Sau buổi lễ, các đại biểu đã đi
thăm Phòng thí nghiệm, Viện Nghiên cứu Nông
nghiệp Yanmar tại Trường ĐHCT. Đây là mô
hình gắn kết giữa trường đại học với doanh
nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài,
trong nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn
nhân lực, đã được Trường triển khai có hiệu
quả trong thời gian qua.

Các đại biểu nghe giới thiệu về máy nông nghiệp được nghiên cứu
cải tiến tại Trường ĐHCT và áp dụng hiệu quả ở vùng ĐBSCL.
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D

ự án “Nâng cấp Trường ĐHCT” được
triển khai thực hiện nhằm góp phần
phát triển Trường ĐHCT ngang tầm với
các trường đại học trong khu vực và thế giới,

này được triển khai từ năm 2017 đến năm 2021
và được chia thành 3 đợt - đợt khởi động (kickoff) gồm 6 chương trình, đợt 1 (1st batch) gồm
16 chương trình và đợt 2 (2nd batch) gồm 14
chương trình.

Lễ ký hợp đồng triển khai
thực hiện chương trình nghiên
cứu thuộc Dự án Nâng cấp
Trường ĐHCT (đợt 2 năm 2018)
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 31/01/2018, Trường ĐHCT đã tổ
chức Lễ ký kết hợp đồng triển khai thực
hiện các chương trình nghiên cứu (đợt
1 năm 2018). Theo đó, 14 chương trình
nghiên cứu (07 chương trình thuộc lĩnh
vực nông nghiệp, 03 chương trình thuộc
lĩnh vực thủy sản và 04 chương trình
thuộc lĩnh vực môi trường) được thực
hiện trong vòng 03 năm (2018 - 2020) với
tổng kinh phí thực hiện trên 35 tỷ đồng.

Ngày 22/11/2018, Trường tiếp tục tiến
hành lễ ký kết hợp đồng triển khai thực
hiện các chương trình nghiên cứu (đợt 2
năm 2018). Buổi lễ có sự tham dự của
GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng,
Chủ Dự án; PGS.TS. Trần Trung Tính,
Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Ban Quản
lý Dự án; GS. Tsunoda Manabu, Cố vấn
trưởng Dự án; Đại diện Ban Quản lý
GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ Dự án Dự án, Ban Điều phối Dự án, lãnh đạo
phát biểu tại buổi lễ.
các đơn vị có liên quan, các chủ nhiệm
và
thành
viên của 14
đóng góp mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa cho
công cuộc phát triển nhanh và bền vững vùng chương trình nghiên cứu.
ĐBSCL, góp phần vào sự phát triển chung của
Trước đó, từ ngày
cả nước. Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA 11 đến ngày 13/6/2018,
của Chính phủ Nhật Bản với tổng số vốn trên Ban Quản lý Dự án đã tổ
100 triệu USD và được triển khai thực hiện từ chức họp Hội đồng tuyển
năm 2015 đến năm 2022. Các hợp phần trong chọn cá nhân thực hiện
Dự án gồm: phát triển nguồn nhân lực, phát các chương trình nghiên
triển cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị nghiên cứu khoa học đợt 02 năm
cứu, thực hiện các chương trình nghiên cứu và 2018. Quá trình tuyển
dịch vụ tư vấn.
chọn được thực hiện
Trong khuôn khổ hoạt động của Dự án, Hợp
phần “thực hiện các chương trình nghiên cứu”
sẽ triển khai 36 chương trình nghiên cứu khoa
học, tập trung vào 3 lĩnh vực nông nghiệp, thủy
sản và môi trường và các lĩnh vực có liên quan.
Theo kế hoạch, các chương trình nghiên cứu
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theo quy trình đã được
thống nhất giữa JICA,
các trường đại học đối
tác Nhật Bản và Trường
ĐHCT, dựa trên các quy
định hiện hành của Việt

DỰ ÁN ODA
Nam. Qua đó, 15 chương trình nghiên cứu đợt
2 năm 2018 (06 chương trình thuộc lĩnh vực
nông nghiệp, 03 chương trình thuộc lĩnh vực
thủy sản và 06 chương trình thuộc lĩnh vực môi
trường) được thực hiện trong 03 năm (10/2018
- 9/2021) với tổng kinh phí hơn 29 tỷ đồng. Như
vậy, Hợp phần “thực hiện các chương trình
nghiên cứu” đã triển khai được 35/36 chương
trình nghiên cứu.
Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Hà Thanh Toàn,
Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ Dự án khẳng
định tầm quan trọng của việc thực hiện thành
công các hợp phần trong dự án, đặc biệt là Hợp
phần “thực hiện các chương trình nghiên cứu”.

Hiệu trưởng mong muốn các chủ nhiệm đề tài
tập trung xây dựng nhóm nghiên cứu, tuân thủ
kế hoạch đề ra, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản
lý Dự án; các phòng, ban chức năng; đặc biệt
với các chuyên gia và giáo sư của các trường
đại học đối tác phía Nhật Bản để việc thực hiện
các đề tài đạt kết quả tốt nhất, từ đó chuyển
giao kết quả nghiên cứu về địa phương, tăng
cường xuất bản quốc tế, nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực cũng như chất lượng đào tạo
của Nhà trường, góp phần hoàn thành mục tiêu
của Dự án.
GS. Tsunoda Manabu, Cố vấn trưởng Dự án
bày tỏ vui mừng vì Hợp phần “thực hiện các
chương trình nghiên cứu” được triển khai thuận
lợi, trôi chảy, tuyển chọn được các chương trình
nghiên cứu trong khuôn khổ Dự án, đồng thời,
đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị và cá
nhân có liên quan trong Dự án. Ông cho rằng
trong quá trình thực hiện các đề tài, các nhóm
nghiên cứu sẽ gặp không ít những áp lực, khó
khăn, tuy nhiên với sự hỗ trợ của JICA, các
đối tác, Ban Quản lý Dự án, các chương trình
nghiên cứu sẽ được thực hiện đúng kế hoạch,
mang lại hiệu quả cao, đóng góp cho sự phát
triển của Trường ĐHCT nói riêng và cho vùng
ĐBSCL và quốc gia nói chung.

Ảnh lưu niệm tại buổi lễ.
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Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai
thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

H

ội nghị Ban Chấp hành Trung ương
Đảng lần 8 khóa XII diễn ra từ ngày 02
đến ngày 06/10/2018, đã xem xét, thảo
luận về: Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội, tài
chính-ngân sách nhà nước năm 2018, dự kiến
kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán tài
chính-ngân sách năm 2019; Tổng kết 10 năm
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về
Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy
định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng
viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên
Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương
Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội
XIII của Đảng; xem xét một số vấn đề về công
tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.
Nhằm giúp cán bộ, đảng viên hiểu rõ, nắm
vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các
nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8, khoá XII
của Đảng, ngày 23/11/2018, Ban Bí thư Trung
ương Đảng tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc
học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị
quyết Trung ương 8, khóa XII của Đảng theo
hình thức trực tuyến từ điểm cầu chính tại Hà
Nội và các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trong
cả nước. Tại điểm cầu Trường
ĐHCT, là
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điểm cầu thuộc Thành ủy Cần Thơ, Hội nghị
diễn ra tại Hội trường 4, Nhà Điều hành với sự
tham dự của các thành viên Đảng ủy-Ban Giám
hiệu; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ,
đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Trường; các
đồng chí là Trưởng đơn vị trực thuộc Trường và
các đồng chí Trưởng và Phó các đoàn thể cấp
trường.
Trong hai ngày 23 và 24/11/2018, Hội nghị
đã quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương
8, khóa XII của Đảng; triển khai quán triệt, thực
hiện Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Trách
nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước
hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư,
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; trình bày
dự thảo chương trình của Thành ủy thực hiện
Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của
Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về chiến
lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trình
bày dự thảo chương trình của Thành ủy thực
hiện Kết luận số 37-KL/TW ngày 17/10/2018
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về tình
hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm
2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự
toán ngân sách nhà nước năm 2019”.

HOẠT ĐỘNG KHÁC

Hội thi Truyền thống
“Tiếng hát, Tài năng nghệ thuật ĐHCT”
lần thứ XXVI - năm 2018

N

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

hằm chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo
Việt Nam 20/11; phát huy phong trào văn
hóa văn nghệ; nâng cao đời sống tinh
thần trong cán bộ, viên chức và sinh viên; xây
dựng môi trường văn hóa, văn minh trong Nhà
trường; bên cạnh đó tuyển chọn cán bộ, sinh
viên có năng khiếu ca, múa, nhạc tham gia vào
đội văn nghệ Trường và các hoạt động văn hóa
nghệ thuật, Trường ĐHCT tổ chức Hội thi “Tiếng
hát, Tài năng nghệ thuật ĐHCT” lần thứ XXVI năm 2018.
Diễn ra từ ngày 05/11/2018, qua hơn một
tuần thi diễn, tranh tài sôi nổi, Hội thi đã tổng
kết, trao giải thưởng vào tối ngày 17/11/2018.
Hội thi Tiếng hát, Tài năng nghệ thuật ĐHCT
được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1992 và đã
trở thành Hội thi truyền thống của trường. Quy
mô hội thi tăng dần, từ những năm đầu chỉ có
thể loại thi hát Quốc ca và đơn ca. Đến nay, trải
qua 26 lần tổ chức, Hội thi đã nhận được sự
tham gia nhiệt tình của cán bộ, viên chức và
sinh viên với đa dạng các loại hình nghệ thuật

Tiết mục độc tấu dự thi thể loại tài năng nghệ thuật.

và tài năng được phát hiện. Hội thi năm nay đã
thu hút trên 4.000 lượt cán bộ và sinh viên dự
thi.
Hội thi gồm các thể loại: hát tập thể bài “Tiến
quân ca” (cán bộ và sinh viên); hát tốp ca; múa
hiện đại-nhóm nhảy, múa dân gian-các điệu
múa dân tộc trong cộng đồng 54 dân tộc Việt
Nam; đơn ca (tân nhạc và cổ nhạc). Một thể loại
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giành giải Ba. Giải dành cho sinh
viên: tập thể lớp Chính trị học A2
khóa 44 đã xuất sắc giành giải Nhất,
tập thể lớp Công nghệ Sinh học A1
khóa 43 giành giải Nhì và 03 tập thể
gồm: Quản trị kinh doanh A3 khóa
44, Triết học khóa 43, Công nghệ
sinh học tiên tiến khóa 41 giành giải
Ba.

Các tiết mục múa.

mới của Hội thi những năm gần đây là thi tài
năng nghệ thuật cá nhân gồm: múa (đơn); độc
tấu: nhạc cụ phương tây (guitar, gáo, violon, bộ
gõ...), nhạc cụ dân tộc Việt Nam (đàn Bầu, đàn
Nhị, đàn Nguyệt, bộ gõ...); kịch câm (đơn); ảo
thuật...

Những cá nhân được xướng danh
cho giải Nhất ở các thể loại gồm: sinh
viên Nguyễn Khánh Ngân-lớp Công
nghệ Sinh học Tiên tiến khóa 44, Võ
Tuyết Ngân lớp Kinh tế tài nguyên
thiên nhiên A2 khóa 41 (thi tài năng
nghệ thuật cá nhân); nhóm Luxubu (thể loại Múa
dân gian); Unique Crew (nhóm Nhảy hiện đại);
sinh viên Võ Thị Như Ý-lớp Văn học A2 khóa 43,
Lê Thúy Hằng-Kinh doanh quốc tế A2 khóa 43,
Phạm Hoàng Khả Tú-lớp Vi sinh vật khóa 42,
Nguyễn Hồng Ngọc Khang-Ngôn ngữ Anh khóa
41, Nguyễn Thiện Mỹ-lớp Công nghệ sinh học
A2 khóa 43, Nguyễn Thị Ngọc Thoại-lớp Luật
khóa 41, Võ Lê Thành Đạt-lớp Công nghệ thông
tin A5 khóa 43, Võ Yến Nhi-lớp Quản trị dịch vụ
du lịch và lữ hành 2 khóa 44 (thể loại Đơn ca tân
nhạc); Lê Phạm Thu Hà-lớp Thú y A2 khóa 44
(thể loại Đơn ca cổ nhạc).

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao tổng cộng
64 giải thưởng cho tất cả các thể loại. Những
giải thưởng được nhiều khán giả trông đợi nhất
là giải thưởng ở thể loại thi hát tập thể bài “Tiến
quân ca”, thi tài năng nghệ thuật cá nhân, thi
múa hiện đại (nhóm nhảy) và múa dân gian. Kết
quả, ở thể loại thi hát tập thể bài “Tiến quân
ca”, giải dành cho cán
bộ viên chức: tập thể
Khoa Sư phạm-Khoa
Dự bị Dân tộc-Trường
THPT Thực hành sư
phạm và tập thể Khối
Phòng ban-Trung tâm
đã xuất sắc giành giải
Nhất, tập thể Khoa
Công nghệ và tập thể
Khoa Nông nghiệp và
Sinh học Ứng dụng
giành giải Nhì, tập
thể Khoa Ngoại ngữ
và tập thể Trung tâm
Công nghệ Phần mềm PGS.TS. Trần Trung Tính trao giải thưởng thể loại Hát tập thể bài “Tiến quân ca”, kết thúc một
mùa Hội thi thành công tốt đẹp!
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Bế mạc Hội thao truyền thống
Công đoàn Trường ĐHCT năm học 2018-2019

N

hằm lập thành tích chào mừng ngày Nhà
giáo Việt Nam 20/11; phát động phong
trào rèn luyện thể thao trong viên chức,
người lao động, góp phần nâng cao sức khỏe
đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, nghiên
cứu khoa học và quản lý điều hành; tạo cơ hội
giao lưu, đoàn kết giữa các đơn vị cũng như
giữa các cá nhân, từ đó hỗ trợ, giúp đỡ nhau
trong công tác chuyên môn cũng như trong cuộc
sống, Công đoàn ĐHCT tổ chức
Hội thao truyền thống Công đoàn
lần thứ 38 năm học 2018-2019.

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Hội thao được tổ chức chu đáo, khoa học,
an toàn, đảm bảo đúng kế hoạch đã đề ra. Tổ
trọng tài làm việc trách nhiệm, công minh, chính
xác. Các đơn vị và cá nhân thi đấu với tinh thần
giao lưu, trách nhiệm. Điểm nổi bật của Hội thao
năm nay là tinh thần đồng đội, sự sẻ chia và ý
thức trách nhiệm cao của toàn thể các đơn vị và
cá nhân tham gia.

Sau hơn 05 tuần tranh tài sôi
nổi từ ngày 13/10 đến 18/11/2018,
Hội thao truyền thống Công đoàn
Trường ĐHCT đã kết thúc thành
công và xác định được các tập
thể và cá nhân xuất sắc giành
được các giải thưởng. Lễ Bế
mạc Hội thao đã diễn ra vào sáng
ngày 18/11/2018 tại Nhà Thi đấu
Thể dục thể thao sau khi hoàn
GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó
thành hai môn thi cuối cùng là Đi Hiệu trưởng và cô Dương Thị Tuyền, chủ tịch Công đoàn Trường trao hoa
thay lời cảm ơn đến các đơn vị tài trợ.
bộ thể thao và Kéo co.
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Hội thao truyền thống Công đoàn
Trường ĐHCT năm học 2018-2019 có
sự tham gia của 40 đội với hơn 1.600
lượt VĐV với các nội dung thi đấu
gồm: Bóng đá nam (05 người) sân cỏ

nhân tạo, Bóng chuyền hơi nữ, Bóng chuyền
nam, Bóng bàn (đôi nữ ≥ 35 tuổi và < 35 tuổi;
đôi nam ≥ 40 tuổi và < 40 tuổi và đôi nam nữ
phối hợp không phân biệt lứa tuổi), Cầu lông
(đôi nữ ≥ 35 tuổi và < 35 tuổi; đôi nam ≥ 40 tuổi
và < 40 tuổi; đôi nam nữ phối hợp không phân
biệt lứa tuổi), Quần vợt (đôi nam, đôi nam nữ
phối hợp không phân biệt lứa tuổi), Đi bộ thể
thao (1.500 m nam: ≥ 40 tuổi và < 40 tuổi; 800
m nữ: ≥ 35 tuổi và < 35 tuổi), Cờ tướng, Bi da
cá nhân nam (01 băng), Đá cầu (đồng đội nam
và đồng đội nữ) và Kéo co (nam và nam nữ phối
hợp).

Kết quả, Ban Tổ chức Hội thao đã trao hơn
100 giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các
vận động viên và tập thể xuất sắc nhất. Đặc biệt
năm nay, giải Nhất toàn đoàn đã cùng thuộc về
đội Khoa Kinh tế và đội Khoa Công nghệ. Đội
Phòng ban đứng vị trí thứ 3.
Môn Đi bộ thể thao là môn
thi có số lượng VĐV tham
gia đông đảo nhất, tạo không
khí sôi động nhất và vui nhộn
hơn cả bởi sự hưởng ứng,
tham gia nhiệt tình của nhiều
VĐV nhí là con em của viên
chức, người lao động trong
toàn trường. Vì lẽ đó, phần
trao giải của môn này cũng
được mong chờ nhất.
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Hội nghị Sơ kết công tác biệt phái sĩ quan giai đoạn 2016-2018
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 14/11/2018, tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP&AN) - Trường ĐHCT,
Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác biệt phái sĩ quan giai đoạn
2016-2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác biệt phái sĩ quan
giai đoạn 2018-2020. Hội nghị được chủ trì bởi đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Chủ
nhiệm Chính trị Quân khu 9 cùng sự tham dự của GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường
ĐHCT, Giám đốc Trung tâm GDQP&AN; đại diện Ban Chỉ huy Quân sự của thành phố Cần Thơ,
tỉnh An Giang, Kiên Giang và các đồng chí sĩ quan biệt phái trên địa bàn Quân khu 9.

T

heo báo cáo
sơ kết đánh giá
kết quả thực
hiện công tác sĩ quan
biệt phái (SQBP) giai
đoạn 2016-2018 của
Quân khu, trong hai
năm qua, tổ chức,
biên chế SQBP cơ
bản ổn định; công
tác quy hoạch, tuyển
chọn, bổ nhiệm được
thực hiện đúng quy
chế, quy trình, tạo sự
thống nhất cao giữa
Toàn cảnh Hội nghị tại Trung tâm GDQP&AN, Trường ĐHCT.
Cục Chính trị, Sở
Giáo dục và Đào tạo các tỉnh và Trường ĐHCT. Trường ĐHCT đi vào hoạt động. Với sự phối
hợp và hỗ trợ từ các đơn vị phòng, ban chức
Trong hai năm (2016-2018), các đồng chí
năng của Trường, Trung tâm đã đạt được
SQBP đã tham mưu cho Ban Giám hiệu Trường
những thành quả nhất định trong GDQP&AN,
ĐHCT và Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh,
để lại chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức của
thành xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện
học sinh, sinh viên và nhận được sự đồng tình,
môn GDQP&AN đạt hiệu quả cao, kết quả có
ủng hộ của phụ huynh và nhân dân.
99.203 lượt học sinh, sinh viên tham gia đạt
99,85%, trong đó 79,6% đạt loại Khá trở lên.
Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức
Ngoài ra, các đồng chí đã tổ chức tập huấn, bồi QP&AN nói chung và công tác giáo dục QP&AN
dưỡng cho 695 lượt giáo viên, giảng viên, qua cho học sinh, sinh viên luôn được các đơn vị
đó từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy.
quan tâm. Do đó, tại Hội nghị, đại biểu đã thảo
luận, đóng góp nhiều ý kiến, giải pháp để nâng
GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường
cao chất lượng, hiệu quả công tác biệt phái sĩ
ĐHCT, Giám đốc Trung tâm GDQP&AN chia sẻ
quan cũng như công tác giáo dục QP&AN giai
năm 2018 là năm thứ 4 Trung tâm GDQP&ANđoạn tới.
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Lễ ra mắt Câu lạc bộ Khối trường đại học,
cao đẳng khu vực Tây Nam Bộ
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 09/11/2018, tại Trường ĐHCT, Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức ra
mắt Câu lạc bộ Khối trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Nam Bộ. Tham dự lễ, có lãnh đạo Hiệp
hội cùng đại diện các trường đại học, cao đẳng trong khu vực.
Với mong muốn phát huy lợi thế của vùng,
đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ nhau trong các hoạt
động học thuật, góp phần nâng cao năng lực
tự chủ đại học và xây dựng Hiệp hội, Câu lạc
bộ Khối trường đại học, cao đẳng khu vực Tây
Nam Bộ được kỳ vọng sẽ là nơi tập hợp sức
mạnh trí tuệ; nơi tổng hợp các nhu cầu, đề xuất
của các trường đại học, cao đẳng trong vùng
đến các cấp quản lý; đồng thời là nơi trao đổi
kinh nghiệm hoạt động, chia sẻ nguồn lực, hợp
tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao
GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu công nghệ, hình thành các cộng đồng tự nguyện
khai mạc.
liên kết trong công tác tuyển sinh, phát triển
iệp hội các trường đại học, cao đẳng chương trình, giáo trình, tài liệu chuyên môn, tổ
Việt Nam đã thành lập 13 câu lạc bộ chức giao lưu phong trào văn nghệ, thể dục thể
theo ngành, nhóm ngành, địa bàn...với thao giữa các trường... phát huy tốt ảnh hưởng
những hoạt động thiết thực, cụ thể mang lại của các trường có lợi thế, hỗ trợ các trường còn
hiệu quả cho các trường đại học, cao đẳng các khó khăn, đóng góp có hiệu quả cho sự phát
vùng miền, lĩnh vực đào tạo. Câu lạc bộ Khối triển của các trường thành viên nói riêng và của
trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Nam Bộ vùng ĐBSCL nói chung.
là câu lạc bộ thứ 14 của Hiệp hội với hơn
30 thành viên là các trường đại học, cao
đẳng trong vùng ĐBSCL.

H

Tại buổi lễ, Hiệp hội đã thông qua quyết
định thành lập Câu lạc bộ Khối trường đại
học, cao đẳng khu vực Tây Nam Bộ và
quyết định cử Chủ nhiệm lâm thời, từ đó
bầu ra Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm
kỳ 2018-2021 gồm 09 thành viên. Theo
đó, GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng
Trường ĐHCT giữ chức vụ Chủ nhiệm,
các Phó Chủ nhiệm gồm: PGS.TS. Võ
Ngọc Hà, Trường Đại học Tiền Giang; TS.
Mai Thị Yến Lan, Trường Cao đẳng Sư
phạm Sóc Trăng và ThS. Nguyễn Cao Đạt,
Trường Đại học Cửu Long.
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Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ ra mắt.

HOẠT ĐỘNG KHÁC

Hội chợ việc làm sinh viên Trường ĐHCT đợt 2 năm 2018

H

ội chợ việc làm sinh viên Trường ĐHCT
được tổ chức 2 đợt vào tháng 4 và tháng
11 hàng năm nhằm kết nối các công ty,
doanh nghiệp cần sử dụng lao động với nguồn
ứng viên sinh viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị tốt
nghiệp của Trường.

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
sôi nổi đã diễn ra như: phỏng vấn tuyển dụng
trực tiếp tại các gian hàng; hướng dẫn viết hồ
sơ xin việc; tư vấn lựa chọn ngành nghề; tham
quan gian hàng quảng bá giới thiệu về đơn vị,
sản phẩm, dịch vụ; tư vấn giới thiệu cơ hội du

Đợt 2 năm 2018, Trường ĐHCT
phối hợp với Trung tâm Dịch vụ
việc làm thành phố Cần Thơ tổ
chức Hội chợ việc làm sinh viên
Trường ĐHCT năm 2018 vào ngày
03/11/2018 với sự tham gia của 35
doanh nghiệp với nhu cầu tuyển
dụng hơn 500 vị trí thuộc các lĩnh
vực: xuất khẩu lao động, kinh tế, tài
chính, nông nghiệp, thủy sản, công
nghệ thông tin, công nghệ-kỹ thuật,
du lịch-dịch vụ...
học, đào tạo, thực tập, xuất khẩu lao
động,… Kết quả từ Hội chợ việc làm đợt
2 năm nay, trong số 3.170 lượt ứng viên
đã tiếp cận và sơ tuyển với các doanh
nghiệp, gần 500 ứng viên đã vượt qua
vòng sơ tuyển để vào các vòng phỏng
vấn chuyên sâu, kiểm tra kiến thức, hơn
70 sinh viên đã được tuyển dụng trực
tiếp tại Hội chợ việc làm.

Hội chợ việc làm sinh viên Trường ĐHCT
với mục tiêu tạo cầu nối cho sinh viên chuẩn bị
tốt nghiệp và mới tốt nghiệp có cơ hội gặp gỡ,
nắm bắt thông tin về nhu cầu tuyển dụng của
doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; góp
phần nâng cao kiến thức thị trường, nhu cầu lao
động, tính cạnh tranh và các cơ hội việc làm phù
hợp với năng lực, chuyên ngành của sinh viên.
Hội chợ việc làm đợt 2 năm 2018 đã thu hút hơn
1.200 sinh viên tham gia với nhiều hoạt động

Hội chợ việc làm kết thúc thành
công với sự tham gia của nhiều công
ty, doanh nghiệp và đông đảo sinh viên.
Đây là dịp để các doanh nghiệp nắm bắt tình
hình đào tạo, định hướng và tạo cơ hội nghề
nghiệp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, giúp
sinh viên trang bị những kỹ năng cần thiết khi
tìm kiếm việc làm. Bên cạnh đó, Nhà trường và
doanh nghiệp có cơ hội trao đổi thông tin, chia
sẻ những khó khăn thách thức về nguồn nhân
lực cũng như hợp tác trong vấn đề đào tạo và
việc làm.
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Hội chợ việc làm Khoa Kinh tế năm 2018
“Cơ hội việc làm trong tầm tay bạn”
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

V

ới mong muốn là cầu nối cho sinh viên
Khoa Kinh tế nói riêng và sinh viên
Trường ĐHCT nói chung có cơ hội tiếp
xúc với các công ty, doanh nghiệp thuộc khối
ngành kinh tế, để sinh viên thể hiện năng lực
cũng như định hướng nghề nghiệp cho bản
thân thông qua những yêu cầu của nhà tuyển
dụng, Hội chợ việc làm Khoa Kinh tế năm 2018
đã được tổ chức vào sáng ngày 17/11/2018 với
chủ đề “Cơ hội việc làm trong tầm tay bạn”.

đơn vị mình, các nhà tuyển dụng tham gia Hội
chợ đã nhiệt tình tư vấn về cơ hội nghề nghiệp,
hướng dẫn ứng viên về công tác chuẩn bị hồ sơ
dự tuyển, kỹ năng nghề nghiệp, văn hóa công
sở và tiến hành phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp
để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên có việc làm
ngay tại chương trình.
Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS. Trần Thị
Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng chia sẻ: “Ngày
hội việc làm không chỉ mang đến cơ hội
nghề nghiệp cho các em mà còn giúp các
em xác định được các doanh nghiệp cần
gì ở mình để từ đó nỗ lực phấn đấu về
chuyên môn, đặc biệt về kĩ năng nghề
nghiệp để đáp ứng nhu cầu của doanh
nghiệp”. PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền đã
gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn
vị tham gia chương trình, đã đồng hành

Tham dự chương trình có PGS.TS.
Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng
Trường ĐHCT; đại diện Ban chủ nhiệm,
các bộ môn trực thuộc Khoa Kinh tế; các
đơn vị ngân hàng, công ty, doanh nghiệp
và hơn 1.500 sinh viên.
Hội chợ việc làm Khoa Kinh tế năm
2018 diễn ra trong không khí sôi nổi, vui tươi,
nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các
đơn vị sử dụng lao động cũng như sinh viên.
Cơ hội gặp gỡ trực tiếp các doanh nghiệp, nhà
tuyển dụng đã mang đến cho các bạn những
trải nghiệm hữu ích trong việc lựa chọn ngành
nghề cho tương lai.
Trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ việc làm,
bên cạnh các hoạt động tự giới thiệu, quảng bá
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cùng Khoa Kinh tế nói riêng và Trường ĐHCT
nói chung trong tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh
viên. Phó Hiệu trưởng cho biết trong thời gian
tới, một trong những hoạt động trọng tâm của
Nhà trường là đổi mới chương trình đào tạo và
sự tham gia đóng góp của doanh nghiệp vào
nội dung các chương trình là mong muốn của
Nhà trường nhằm mục tiêu cuối cùng là đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng cao nhất
nhu cầu của doanh nghiệp.

HOẠT ĐỘNG KHÁC

Chúc “Tết Nhà giáo” năm 2018
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống nhân văn
tốt đẹp của dân tộc ta từ ngàn đời xưa đến nay.
Truyền thống ấy thể hiện rõ nét nhất trong ngày
20/11 hằng năm, là ngày Hiến chương các
nhà giáo Việt Nam. Hòa trong không khí hân
hoan, nô nức của ngày “Tết Nhà giáo”, ngày
19/11/2018, Trường ĐHCT tổ chức đoàn gồm
đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp
hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên và đại diện
lãnh đạo các đơn vị đi thăm hỏi và chúc mừng
thầy, cô giáo đã nghỉ hưu của Trường. Đây là
hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhằm thể hiện
lòng tri ân sâu sắc của Trường ĐHCT đến quý
thầy, cô giáo, những người đã để lại dấu ấn trên
mỗi bước đường xây dựng, đóng góp cho sự
phát triển của Trường ĐHCT trong những năm
qua.
Trong không khí thân mật và ấm áp, đoàn
đã gửi lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng đến
quý thầy, cô giáo đã nghỉ hưu, bày tỏ lòng biết ơn
sâu sắc với những “người đưa đò” với bao tâm
huyết đóng góp miệt mài cho sự trưởng thành
của bao thế hệ học trò, cho sự phát triển của
Nhà trường và quê hương đất nước. Chuyến
thăm này là dịp để thế hệ tiếp bước theo sau

được trò chuyện, lắng nghe, được chia sẻ
những bài học kinh nghiệm quý báu và những
kỉ niệm buồn vui khi các thầy, cô còn công tác
tại Trường, để từ đó càng thêm cảm phục và
tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ đi
trước đã đặt nền móng vững chãi làm nền tảng
cho sự phát triển mạnh mẽ của Trường ĐHCT
như ngày nay. Nhân buổi gặp gỡ, đoàn cũng
đã phấn khởi chia sẻ về những thành tựu mà
Trường ĐHCT đạt được trong năm qua trên tất
cả các mặt công tác và những định hướng cho
sự phát triển của Trường trong thời gian tới.
Qua những lời chia sẻ, tâm sự đong đầy
những ưu tư, trăn trở, các thầy, cô tuy đã là
cán bộ hưu trí nhưng vẫn dành nhiều sự quan
tâm, dõi theo từng bước đi của Trường ĐHCT
và vui mừng xen lẫn tự hào trước sự phát triển
không ngừng của Nhà trường. Tin tưởng rằng
với đội ngũ cán bộ, giảng viên đoàn kết, dày
dặn kinh nghiệm, tâm huyết với nghề cùng lực
lượng sinh viên năng động, sáng tạo, bản lĩnh,
Trường ĐHCT sẽ không ngừng phát triển lớn
mạnh và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn
nữa trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xứng
đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của xã hội.
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Từ đam mê đến Phủ Chủ tịch

N

Nguyễn Thị Cẩm Hồng, sinh viên Ngành Hóa dược, Khóa 40

hằm tạo ra những hợp chất mới có hoạt tính kháng khuẩn, tạo tiền đề cho
việc phát triển thuốc kháng sinh mới, khắc phục tình trạng kháng kháng
sinh, nhóm nghiên cứu của chúng tôi gồm các thành viên Nguyễn Thị Cẩm
Hồng, Nguyễn Thanh Trung, Nguyễn Thị Ngọc Yến và Ngô Thị Cẩm Tuyết đã
cùng nhau nghiên cứu đề tài “Tổng hợp và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của
một số dẫn xuất naphthalene-1,3,4-oxadiazole” để tham dự Giải thưởng Sinh viên
Nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2018.
Với những nỗ lực và công sức đã bỏ ra, đề tài đã lọt vào vòng Chung khảo Giải
thưởng Sinh viên Nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2018 diễn ra vào ngày
25/10/2018.
Nhìn lại chặng đường từ khi mới bắt đầu chớm nở ý tưởng, tìm bạn đồng hành
cùng chung đam mê nghiên cứu đến khi thực hiện và hoàn thành đề tài một cách
ngoạn mục, đó là cả một quá trình dài đầy rẫy những khó khăn, thử thách nhưng
tràn đầy sự hứng thú và năng lượng của đam mê. Sau những giờ học trên lớp là
khoảng thời gian làm việc, nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Vì phải theo dõi
phản ứng, cũng như quá trình tinh chế sản phẩm nên chúng tôi đã làm liên tục,
có khi phải ở lại phòng thí nghiệm vào buổi trưa và buổi tối.
Chúng tôi đã được đền đáp xứng đáng khi đề tài đã đạt giải Nhì giải thưởng
Sinh viên Nghiên cứu khoa học toàn quốc năm 2018. Chúng tôi cảm thấy thật

Sinh viên Nguyễn Thị Cẩm Hồng cùng các bạn đạt giải Ba tại Lễ Tổng kết Sinh viên Nghiên cứu khoa học
toàn quốc năm 2018.
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Sinh viên Nguyễn Thị Cẩm Hồng nhận quà từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

hạnh phúc, may mắn và tự hào khi đạt được thành quả này. Xin cảm ơn
thầy cô, những người đã luôn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ trong suốt thời
gian nghiên cứu, cảm ơn các bạn trong nhóm đã đồng lòng cùng nhau để
vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc thi.
Ngày 03/11/2018, tại Hà Nội, một lần nữa niềm hạnh phúc lại đến,
chúng tôi được vinh dự là một trong những gương mặt xuất sắc tham dự
buổi gặp gỡ “Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn
học sinh, sinh viên tiêu biểu ngành giáo dục năm học 2017-2018”. Chúng
tôi cảm thấy vô cùng phấn khởi vì được gặp bác Trọng, được học hỏi
nhiều điều mới, được quen biết nhiều bạn bè từ mọi miền tổ quốc... Làm
sao chúng tôi quên được khoảnh khắc được gặp Chủ tịch nước, được
bác trao tặng bức ảnh kỷ niệm, vì đây chính là nguồn động viên, khích
lệ tinh thần to lớn cho chúng tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và
phấn đấu cho tương lai.
Trên nền tảng đề tài có được, để tiếp tục những hướng nghiên cứu
tiếp theo, tiến gần mục tiêu tạo ra loại kháng sinh mới, thì nguồn kinh
phí, sự quan tâm hỗ trợ từ các nhà đầu tư là rất quan trọng. Hi vọng
rằng Nhà trường và các nhà lãnh đạo tiếp tục quan tâm hơn nữa cho sự
nghiệp nghiên cứu khoa học của sinh viên. Đó là nơi chúng tôi tỏa sáng,
cháy hết mình với niềm đam mê và bước đầu hình thành con đường khởi
nghiệp cho riêng mình.
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THÁNG 11 - MÙA TRI ÂN…!
Võ Thị Cư, sinh viên lớp Ngôn ngữ Anh, Khóa 41
“Mỗi khúc sông, một bến đò

T

Mỗi ngôi trường, một bến đò thầm lặng…”

háng 11 ùa về mang theo cơn gió hanh tao của mùa đông, mang theo cả tâm trạng bồi hồi
của một mùa tri ân nữa lại về…

Một buổi chiều dạo quanh
Trường ĐHCT vào những ngày
đầu tháng 11, chúng ta không khó
để bắt gặp hình ảnh các bạn sinh
viên đang cùng nhau làm những
món quà để gửi về ngôi trường
cấp ba của mình. Món quà của
các bạn không cầu kỳ, lấp lánh,
cũng không có giá trị về vật chất
nhưng chứa đầy tấm lòng của
những học trò sau bao năm tháng
xa trường, xa thầy. Đôi khi chỉ là
một giỏ hoa giấy, đôi khi chỉ là một
bức tranh được chính tay các bạn
vẽ… nhưng đối với tôi, tất cả đều
thật đẹp.

Các bạn sinh viên cùng nhau làm những món quà để gửi về ngôi trường cấp ba

Len lỏi vào các tiết học, cái cảm của mình.
giác mùa thi cuối kỳ cũng nhẹ nhàng hẳn ra. Thay vào đó là những lời tri ân, lời chúc mừng, những
ca khúc, hay những đóa hồng rực rỡ,… Và đâu đó, tôi lại nghe lớp kế bên vang lên “khi thầy viết
bảng, bụi phấn rơi rơi…”, và chợt nhận ra rằng, người thầy của mình hôm nay cũng bạc tóc hơn so
với lúc mình gặp cách đây hai năm. Cũng không ai nhắc ai, chúng tôi thay nhau đi giặt bông bảng,
sắp xếp bàn giáo viên lại gọn gàng hơn và nghĩ rằng mình nên làm những điều này từ sớm hơn.

Khi nhìn lại chặng đường gần 17 năm được cắp sách đến trường, thầy cô đã dìu dắt tôi từ
những năm đầu tiên của cuộc đời đi học, chắp cánh ước mơ, hoài bão tươi đẹp về tương lai, đã
cho tôi những giấc mơ và cả niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống. Phải chăng những điều hay lẽ phải,
những nét đẹp trong tâm hồn của tôi và của bạn đều được khơi nguồn từ tay những vị “Kỹ sư tâm
hồn” này.
Và một mùa tri ân nữa lại qua, đây cũng là năm cuối cùng tôi được đến lớp với những bài học
sâu sắc từ những người thầy, người cô, khép lại bốn năm đại học với mái trường ĐHCT. Tôi bùi
ngùi nghĩ về một năm sau, mình có còn dịp để nói lên lời chúc tốt đẹp nhất đến thầy, cô. Và nếu
mai này, tôi không còn là một đứa trẻ ngày ngày đến trường, thì tôi vẫn thầm cầu chúc quý thầy, cô
luôn mạnh khỏe, luôn vững tay chèo để lèo lái càng nhiều thế hệ học trò “tâm trong, trí sáng, hoài
bão lớn”, hoàn thành sứ mệnh trồng người mà cả xã hội tin tưởng.
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Con Đò Xưa…!
Trần Diệu My, sinh viên ngành Văn học 2, Khóa 43

T

háng 11 lại về như bao mùa hoa nở, tôi đã nghe thấy đất trời dịu lại, nắng bớt nồng
nàn và mưa bớt hối hả, cái lạnh của đầu đông cũng đã len lỏi vào tấm áo mỏng mỗi
khi ra đường vào sáng sớm, cả cái hương hoa sữa dìu dịu mà người thích, người
khó chịu… Một mình lang thang trên bến sông, hít nhẹ một hơi gió của cuối chiều mà tê tái
cả lòng, nhìn những đám lục bình trôi lênh đênh trên mặt nước, phía xa ấy là những con đò
vẫn đang miệt mài chèo chống. Nhìn cô lái đò với cái má ửng hồng với những tiếng reo hò
và những giọt mồ hôi đã rơi trên tấm ván đò cũ kĩ mà bao kỉ niệm, kí ức chợt ùa về trong vô
thức. Người ta vẫn thường nói, thanh xuân là chuyến tàu đẹp nhất của đời người, có lẽ vì thế
mà người ta đặt thật nhiều ước mơ bồng bềnh trên đó. Nhìn lại những chuyến đò đi ngang
qua cuộc đời mình, chẳng có chuyến đi nào là dễ dàng nhưng những người lái đò ấy vẫn
miệt mài, vững tay chèo lái để đưa lữ khách của mình cập bến một cách an toàn.
Và không biết từ bao giờ, hình ảnh người thầy được ví với hình ảnh người lái đò trên dòng
đời xuôi ngược, còn cô cậu học sinh là những lữ khách sang sông. Năm tháng đi qua, có
bao nhiêu khát vọng đã vào bờ, bao nhiêu ước mơ thành sự thực… và có mấy ai quay đầu
nhìn lại sau những lần sang sông bằng chuyến đò không tên ấy, hay chỉ có người lái đò vẫn
ở đấy, vẫn miệt mài đưa bao thế hệ học sinh sang bến bờ tri thức…
Ánh nắng mặt trời cuối ngày cũng đã tắt, hoàng hôn cũng đã lên giữa đôi bờ con nước
lớn, dòng sông đến nơi con đập sẽ tự mình rẽ sang một hướng khác. Tôi chợt nhớ đã có ai
đó kể chuyện về một con đò dầm dãi nắng mưa, lặng lẽ chở từng dòng người xuôi ngược,
khách sang sông rồi vẫn tiếp hành trình phía trước. Câu chuyện năm xưa nhưng mãi đến
bây giờ tôi mới hiểu sâu sắc về ý nghĩa của nó, tôi chợt nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ mái trường
xưa với bao kỉ niệm tươi đẹp...
Nhân ngày 20/11, ngày Nhà giáo Việt Nam, xin được gửi đến thầy, cô những lời chúc tốt
đẹp nhất! Dẫu cho thời gian cứ thấm thoát trôi qua, tóc thầy đã điểm sợi bạc, đôi tay cô đã
chai sần vì lớp bụi phấn nhưng một ngày nào đó, chúng em - những người khách sang sông
rồi sẽ tìm về bến cũ, nơi con đò đã chắp cánh giấc mơ. Thời gian ơi! Xin hãy ngừng trôi, cho
chúng em khoanh tay, cuối đầu lần nữa, gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu…!
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