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TIN NỔI BẬTTIN NỔI BẬT

Mừng 27 năm ngày thành lập 
Hội Cựu chiến binh Trường ĐHCT

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 22/12/2018, Hội Cựu chiến binh (CCB) Trường ĐHCT tổ chức họp mặt kỷ niệm 74 năm 
ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2018), 29 năm ngày quốc phòng 
toàn dân, 29 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (06/12/1989-06/12/2017) và 27 năm ngày 
thành lập Hội CCB Trường ĐHCT.

Đến dự buổi họp mặt có đại diện Hội CCB 
thành phố Cần Thơ (TPCT); đại diện 
lãnh đạo Hội CCB các phường thuộc 

quận Ninh Kiều, TPCT. Về phía Trường ĐHCT 
có Đảng ủy-Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo 
các đơn vị trực thuộc, các đồng chí sĩ quan 

biệt phái công tác tại Trung tâm Giáo dục Quốc 
phòng và An ninh-Trường ĐHCT cùng lãnh đạo 
và hội viên Hội CCB Trường.

Tại buổi họp mặt, các hội viên Hội CCB 
Trường ĐHCT đã cùng ôn lại truyền thống anh 
hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hội 
CCB Việt Nam, những thành tích, đóng góp của 
Hội CCB Trường ĐHCT và đội ngũ sĩ quan quân 
đội biệt phái trong sự nghiệp xây dựng và phát 
triển Nhà trường. Đây là dịp để các CCB cùng 
nhau điểm lại các mốc son trong lịch sử nước 
nhà, từ đó, phát huy truyền thống yêu nước, 
biểu dương sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, 
quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
trong thời kỳ mới.

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của 
Đảng ủy-Ban Giám hiệu Trường ĐHCT, sự phối 
hợp của Ban Chấp hành Công đoàn Trường, 
Đoàn Thanh niên, đặc biệt là sự quan tâm của 

TS. Trần Văn Lựa, Chủ tịch Hội CCB Trường ĐHCT đọc diễn 
văn ôn lại truyền thống lịch sử ngày thành lập Quân đội Nhân 
dân Việt Nam, ngày quốc phòng toàn dân và ngày thành lập Hội 
CCB Việt Nam.
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TIN NỔI BẬT

Hội CCB TPCT, Hội CCB Trường ĐHCT với tinh 
thần đồng chí, đồng đội gắn bó yêu thương của 
những người lính đã được thử thách và rèn 
luyện trong chiến tranh, trong xây dựng bảo vệ 
Tổ quốc, tiếp tục góp thêm trang sử của “Người 
lính Cụ Hồ” trên mặt trận khoa học kỹ thuật. Hội 
CCB Trường luôn phát huy bản chất và truyền 
thống tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ, nêu cao 
tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, xứng đáng là 
lực lượng nòng cốt, chỗ dựa đáng tin cậy của 
Nhà trường, quyết tâm chấp hành nghiêm chỉnh 
và thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nhà 
trường giao cho, thực hiện tốt nghị quyết mà 
các kỳ Đại hội Hội CCB Trường đã đề ra. Nhiều 
CCB không ngừng phấn đấu, rèn luyện trong 
chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó tham gia thực 
hiện nhiều đề tài, công trình nghiên cứu khoa 
học, bài báo đăng trên các tạp chí.

Trong năm 2018, với việc đạt được những 
thành tích nổi bật, Hội CCB Trường và Chi hội 
CCB Phòng Tổ chức-Cán bộ được Chủ tịch 
UBND TPCT tặng Bằng khen. Bên cạnh đó, 
có 02 đồng chí được bổ nhiệm chức danh Phó 
Giáo sư, 01 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi 
Đảng, nhiều đồng chí được khen thưởng, danh 
hiệu thi đua các cấp như: Chiến sĩ thi đua cấp 
Bộ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng 
khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Bằng khen của Chủ tịch UBND TPCT và các 
địa phương và Bằng khen của Chủ tịch CCB 
TPCT...

Nhân buổi họp mặt, Hội 
CCB Trường ĐHCT, Chi hội 
CCB Phòng Tổ chức-Cán 
bộ và Đ/c Dương Anh Dũng, 
Chi hội trưởng Chi hội CCB 
Khoa Công nghệ Thông tin và 
Truyền thông vinh dự được Hội 
CCB TPCT tặng bằng khen vì 
đã có thành tích xuất sắc trong 
phong trào thi đua CCB gương 
mẫu năm 2018.

Những thành tích nêu trên 

thể hiện sự phấn đấu không ngừng của Hội viên 
Hội CCB Trường trong việc phát huy truyền 
thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong nhiệm 
vụ mới, luôn đồng hành và hỗ trợ tích cực các 
hoạt động của CCB, Đảng ủy và Ban Giám hiệu 
Nhà trường nhằm giáo dục truyền thống cách 
mạng, tạo dựng nền tảng vững chắc trong tư 
tưởng, cách nghĩ hiện đại về người lính. Nhân 
lễ kỷ niệm, Hội CCB Trường kêu gọi toàn thể 
CCB, công chức, viên chức, người lao động và 
sinh viên toàn trường tích cực hưởng ứng các 
phong trào giữ gìn an ninh quốc phòng, vững 
vàng tư tưởng chính trị, đồng thời, không ngừng 
nỗ lực học tập vươn tới mục tiêu phát triển toàn 
diện, bền vững và hợp tác quốc tế trong thời đại 
mới để xây dựng và phát triển Nhà trường ngày 
càng vững mạnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

TS. Trần Văn Lựa trao Huy hiệu và Quyết định kết nạp 
Hội viên mới.



Sáng ngày 22/12/2018, Viện Vua Sejong Cần Thơ phối hợp với Trung tâm Hàn Quốc học-Trường 
ĐHCT tổ chức lễ phát chứng chỉ tốt nghiệp lớp tiếng Hàn đợt 3 năm 2018. Tham dự lễ có PGS.TS. 
Nguyễn Võ Châu Ngân, Phó Giám đốc Trung tâm Hàn Quốc học, Phó trưởng Phòng Hợp tác quốc 
tế-Trường ĐHCT; GS. Kim Jae Chon, Trường Đại học Wonkwang, Viện trưởng Viện Vua Sejong 
Cần Thơ cùng giáo viên và học viên lớp tiếng Hàn.

Viện Vua Sejong được thành lập ngày 
17/8/2015 nhằm mục tiêu đẩy mạnh sự 
hợp tác giữa Trường ĐHCT với các đối 

tác Hàn Quốc; giới thiệu văn hóa Hàn Quốc thông 
qua việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa 
Việt-Hàn; giảng dạy tiếng Hàn/tiếng Việt cho 
các đối tượng có nhu cầu học tập, nghiên cứu, 
làm việc và định cư tại Hàn Quốc/Việt Nam... 
Học viên của tất cả các lớp tiếng Hàn đều được 
học trực tiếp với đội ngũ giáo viên người Hàn 
do Viện Vua Sejong giới thiệu sang giảng dạy. 
Bên cạnh việc giảng dạy ngôn ngữ, các giáo 
viên bản xứ cũng giới thiệu về những nét văn 
hóa đặc sắc thông qua nhiều hoạt động 
ngoại khóa như tổ chức lớp âm nhạc-
nhạc cụ, ngày ẩm thực Hàn Quốc, thi 
hùng biện tiếng Hàn…

Đây là khóa học tiếng Hàn lần thứ 
8 được Viện Vua Sejong tổ chức tại 
Trường ĐHCT. Khóa học diễn ra từ ngày 
03/10/2017 đến ngày 16/12/2018 được 
tổ chức thành 4 lớp sơ cấp căn bản và 1 
lớp giao tiếp. Sau hơn 11 tuần học tập, 
76 học viên đã hoàn thành khóa học và 
được nhận chứng chỉ tốt nghiệp sau khi 
tham gia kỳ thi với 04 kỹ năng nghe, nói, 
đọc, viết. Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã tiến 
hành trao thưởng cho 04 học viên ưu tú 

có điểm số cao nhất trong kỳ thi cuối khóa.

Tham gia các lớp tiếng Hàn không chỉ có sinh 
viên, cán bộ và giảng viên của Trường ĐHCT 
mà còn có nhiều học viên đến từ các sở, ban, 
ngành của các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Đây là 
đội ngũ công chức làm việc tại những đơn vị 
đang có những mối quan hệ công tác với các 
đối tác Hàn Quốc. Do đó, việc giao tiếp được 
bằng ngôn ngữ tiếng Hàn sẽ tạo cơ hội giao lưu, 
hợp tác, tăng cường sự hiểu biết với các đối 
tác, từ đó giúp thực hiện tốt hơn công việc được 
giao, góp phần phát triển mối quan hệ tốt đẹp 
giữa hai đất nước.
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GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

GS. Kim Jae Chon trao chứng chỉ cho học viên.

Lễ trao chứng chỉ tốt nghiệp lớp tiếng Hàn 
đợt 3 năm 2018

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hội thảo Khoa học Quốc gia năm 2018 “Phát triển kinh tế và Kinh doanh 
ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa”

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm tạo điều kiện cho các 
nhà khoa học trao đổi và 
mở rộng mạng lưới hợp 

tác nghiên cứu trong lĩnh vực kinh 
tế và kinh doanh trong bối cảnh 
toàn cầu hóa, ngày 21/12/2018, 
Trường ĐHCT phối hợp cùng 
các trường đại học: Kinh tế Luật-
Đại học quốc gia Thành phố Hồ 
Chí Minh, Cửu Long, Nam Cần 
Thơ; Học viện Chính trị khu vực 
IV và Cơ quan thường trực phía 
Nam-Tạp chí Cộng sản tổ chức 
Hội thảo khoa học quốc gia năm 
2018 với chủ đề “Phát triển kinh 
tế và Kinh doanh ở Việt Nam 
trong bối cảnh toàn cầu hóa” tại 
Hội trường Khoa Kinh tế-Trường 
ĐHCT. Hội thảo có sự tham dự 
của các nhà quản lý, nhà khoa 
học từ các cơ quan, sở, ngành, 
viện, trường trong và ngoài khu 
vực ĐBSCL.

Hội thảo đã diễn ra phiên toàn 
thể với hai báo cáo chính về “Sự 

dồi dào về nguồn nhân 

lực ở Thái Lan và ứng dụng cho 
Việt Nam” và “Ảnh hưởng của 
trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp đối với tài sản thương hiệu 
và hiệu quả tài chính: Trường hợp 
của các ngân hàng thương mại ở 
ĐBSCL”. Hai tiểu ban với 14 tham 
luận xoay quanh các chủ đề: Kinh 
tế nông nghiệp và phát triển nông 
thôn; Phát triển kinh tế và giảm 
nghèo; Kinh tế và tài nguyên môi 
trường; Tài chính-Ngân hàng; 
Kinh doanh quốc tế; Phát triển du 
lịch và dịch vụ; Trách nhiệm xã 
hội của doanh nghiệp; Các vấn 
đề quản trị doanh nghiệp; Phát 
triển thị trường cho nông sản, 
thủy sản; Kinh tế chính trị. Ban tổ 
chức Hội thảo đã nhận được 50 
bài tham luận của trên 90 tác giả 
đến từ nhiều trường đại học trong 
cả nước. Thông qua phản biện, 
có 29 bài được chọn đăng trong 
kỷ yếu của Hội thảo.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. 
Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT nhấn mạnh vai trò 

của khu 

vực thương mại-dịch vụ trong 
sự phát triển kinh tế xã hội vùng 
ĐBSCL. Hiệu trưởng mong muốn 
những trao đổi, thảo luận tại Hội 
thảo sẽ góp phần tìm ra các giải 
pháp nhằm phát triển lĩnh vực 
kinh tế và kinh doanh trong bối 
cảnh toàn cầu hóa. GS.TS. Hà 
Thanh Toàn cũng chia sẻ, tọa lạc 
tại một thành phố đang trên đà 
phát triển mạnh và là trung tâm 
của vùng ĐBSCL, Trường ĐHCT 
là trường đại học trọng điểm có 
uy tín, chất lượng, đóng vai trò 
quan trọng trong đào tạo nguồn 
nhân lực, nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ phục vụ 
sự phát triển kinh tế xã hội vùng 
ĐBSCL với lực lượng cán bộ, 
giảng viên gần 1.900 người, đào 
tạo hơn 50.000 sinh viên, trong 
đó hơn 3.000 học viên cao học và 
nghiên cứu sinh. Trường ĐHCT 
cam kết tập trung mọi nguồn lực, 
bên cạnh đó Nhà trường mong 
muốn sự phối hợp, liên kết của 
các cơ quan, viện, trường cho sự 
phát triển bền vững ĐBSCL.
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

Sáng ngày 06/12/2018, Trường ĐHCT đã có buổi tiếp đón và làm việc với ngài Juan Valle 
Raleigh, Đại sứ Argentina tại Việt Nam. Tiếp ngài Đại sứ có GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; 
PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc gồm: Khoa 
Nông nghiệp, Khoa Thủy sản, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên, Phòng Hợp tác Quốc tế.

Trong không khí thân mật, đại diện lãnh 
đạo Trường ĐHCT, GS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời 

chào mừng nồng nhiệt đến ngài Đại sứ, đồng 
thời giới thiệu thông tin tổng quan về Trường 
ĐHCT, những điểm nổi bật trong các hoạt động 
đào tạo, nghiên cứu khoa học, đặc biệt các dự 
án hợp tác quốc tế nhằm phát triển các lĩnh vực 
thế mạnh của Trường như nông nghiệp, thủy 
sản và môi trường.

Nhân chuyến thăm Trường ĐHCT, ngài Đại 
sứ bày tỏ mong muốn tìm hiểu về ĐBSCL, vùng 
phát triển mạnh về nông nghiệp, đặc biệt về cây 
ăn trái nhiệt đới. Ngài Đại sứ chia sẻ Trường 

ĐHCT được biết đến là một trường đại học trọng 
điểm của Việt Nam, là trung tâm đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của 
vùng. Thông qua việc tìm hiểu, trao đổi thông 
tin với Nhà trường, ngài Đại sứ mong muốn tạo 
sự gắn kết, xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa 
Trường ĐHCT với các đối tác từ Argentina trong 
các hoạt động nghiên cứu nhằm phát triển lĩnh 
vực nông nghiệp, nhất là trồng cây ăn trái nhiệt 
đới ở Argentina.

Sau buổi gặp gỡ lãnh đạo Trường ĐHCT, 
ngài Đại sứ đã đi thăm Khoa Nông nghiệp nhằm 
tìm hiểu thêm về thực tế các hoạt động nghiên 
cứu tại Khoa.

Đại sứ Argentina tại 
Việt Nam đến thăm Trường

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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Hội thảo “Sau một năm thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về 
phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu”

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm góp phần tìm giải pháp thực hiện hiệu 
quả Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính 
phủ về Phát triển bền vững ĐBSCL thích 

ứng với biến đổi khí hậu (được ban hành ngày 
17/11/2017, liên quan tới gần 30 bộ, ngành và 
các tỉnh, thành vùng ĐBSCL), ngày 14/12/2018, 
Trường ĐHCT phối hợp với Thời báo Kinh tế 
Sài Gòn (Saigon Times Group) tổ chức hội thảo 
“Sau một năm thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP 
về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với 
biến đổi khí hậu” tại Hội trường Ban Giám hiệu, 
Nhà Điều hành, Trường ĐHCT.

Tại Hội thảo, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành 
vùng ĐBSCL, các chuyên gia, nhà nghiên cứu 
đã phân tích những việc đã làm được, chưa làm 
được và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả 
Nghị quyết 120/NQ-CP. Trường ĐHCT cùng 
Ban biên tập Thời báo Kinh tế Sài Gòn ghi nhận 
tất cả những ý kiến đóng góp tại Hội thảo. Bên 
cạnh đó, Trường ĐHCT sẽ tóm tắt báo cáo kết 
quả thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính 
phủ để đề xuất trình Thủ tướng, thể hiện cam 
kết của Nhà trường trong công tác triển khai và 
thực hiện hiệu quả Nghị Quyết 120 của Chính 
phủ như mong đợi của Thủ tướng. 

ĐBSCL là vùng có vị trí rất quan trọng trong 
phát triển kinh tế-xã hội của cả nước, đóng góp 
hơn 95% lượng gạo xuất khẩu, 70% sản lượng 
trái cây và trên 74,6% sản lượng thủy sản nuôi 
trồng của quốc gia. Vùng ĐBSCL có khoảng 19 
triệu dân, chiếm 20% dân số cả nước và diện 
tích trên 40 ngàn km2 khoảng 12% diện tích cả 
nước, đóng góp 18% cho GDP quốc gia. Trong 
bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới, ĐBSCL có 
nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đang đối 
mặt với nhiều thách thức do đây là vùng đất 
chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự thay đổi của 
tự nhiên. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng 

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu 
khai mạc Hội thảo.
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diễn ra nhanh hơn dự báo, gây ra nhiều hiện 
tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng đến sinh 
kế và đời sống của người dân, đòi hỏi phải có 
những giải pháp toàn diện, lâu 
dài, cấp bách để phát triển bền 
vững ĐBSCL.

Trong chuyến công tác 
thăm và làm việc với Trường 
ĐHCT vào ngày 10/8/2018, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
có mong muốn rằng Trường 
ĐHCT là cơ sở nghiên cứu, đề 
xuất chủ trương, giải pháp thực 
hiện Nghị quyết 120 của Chính 
phủ về phát triển ĐBSCL thích 
ứng với biến đổi khí hậu. Thủ 
tướng nhấn mạnh: “Chính phủ 
đưa ra chính sách, nhưng hơn 
ai hết, sinh viên, giảng viên trong trường chính 
là một cơ quan nghiên cứu thực hiện Nghị quyết 
này với những sáng kiến về lý luận, thực tiễn để 
đề xuất với Thủ tướng và các bộ ngành”.

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu 
“Trường Đại học Cần Thơ cam kết đồng hành 
với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL và sẵn sàng làm 
đầu mối trong công 
cuộc phát triển 
vùng, thích ứng với 
Biến đổi khí hậu. 
Hiệu trưởng chia sẻ 
Trường ĐHCT nhận 
thức được trách 
nhiệm trong đào 
tạo, nghiên cứu và 
chuyển giao công 
nghệ cũng như là 
đầu mối thông tin 
khoa học phục vụ 
phát triển kinh tế 
vùng ĐBSCL. Hiện 
nay, trường đang 
triển khai thực hiện Dự án “Nâng cấp Trường 
ĐHCT” thành trường đại học xuất sắc, được 

quốc tế công nhận trong lĩnh vực nông nghiệp, 
thủy sản, môi trường và các lĩnh vực liên quan, 
góp phần phát triển kinh tế-xã hội, thích ứng với 

biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, gia tăng 
giá trị nông nghiệp và thủy sản ở vùng ĐBSCL. 
Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA của chính 
phủ Nhật Bản với tổng vốn trên 100 triệu USD 
và triển khai thực hiện từ tháng 7 năm 2015 đến 
tháng 12 năm 2022. Trong khuôn khổ Dự án, 
Hợp phần “Thực hiện các dự án nghiên cứu” 
đã triển khai 36 đề tài với tổng kinh phí trên 85 

tỷ đồng. Kết quả thực 
hiện được kỳ vọng sẽ 
góp phần giải quyết 
các vấn đề do biến đổi 
khí hậu gây ra đối với 
ngành nông nghiệp và 
thủy sản, thích ứng 
với biến đổi khí hậu, 
bảo vệ môi trường, 
gia tăng giá trị nông 
nghiệp và thủy sản 
ở vùng ĐBSCL. Qua 
đó, Hiệu trưởng mong 
muốn các địa phương 
sẽ cùng đồng hành 
với Nhà trường trong 

giải quyết các vấn đề của vùng.

PGS.TS Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT kiến nghị về chính 
sách thực hiện NQ 120/CP của Trường.

Ông Nguyễn Hữu Lập, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Bến Tre tham 
luận về việc Bến Tre thực hiện NQ 120/CP và kiến nghị chính 
sách thực hiện.
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Cơ quan Hợp tác đại học 
Pháp ngữ (AUF) là một 
đối tác lâu năm của 

Trường ĐHCT. Nhiều hoạt động 
hợp tác trong thời gian qua 
đã đóng góp thiết thực vào sự 
phát triển của Nhà trường. Minh 
chứng cho mối quan hệ hợp 
tác tốt đẹp giữa hai bên là việc 
thành lập Trung tâm Đổi mới và 
Hợp tác Pháp ngữ, đặt tại Lầu 6, 
Nhà Điều hành, Trường ĐHCT.

Ngày 15/12/2018, Lễ Khánh 
thành Trung tâm đã diễn ra tại 
Hội trường 2, Nhà Điều hành, 
Trường ĐHCT. Tham dự lễ có 
bà Ouidad Tebbaa, Giám đốc 
Văn phòng AUF khu vực Châu 
Á-Thái Bình Dương; ông Nguyễn Tấn Đại, 
Trưởng Văn phòng chi nhánh AUF tại thành phố 
Hồ Chí Minh; các công ty, đối tác của trường. Về 
phía Trường ĐHCT có PGS.TS. Lê Việt Dũng, 
Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị 
trực thuộc; cán bộ, giảng viên và sinh viên từ 
các đơn vị có đào tạo tiếng Pháp.

Sau một năm thảo luận, phối hợp giữa Nhà 
trường và AUF, Trung tâm Đổi mới và Hợp 
tác Pháp ngữ đã ra đời với sự hỗ trợ toàn bộ 
trang thiết bị của AUF, tương đương gần 440 
triệu đồng. Trung tâm Đổi mới và Hợp tác Pháp 
ngữ có nhiệm vụ chính là phát triển văn hóa 
khởi nghiệp ở sinh viên và đặc biệt là tạo mối 
quan hệ với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất 
lượng, tính hấp dẫn các chương trình đào tạo 
và khả năng làm việc, tạo cơ hội việc làm sau 
khi ra trường. Đúng như tên gọi, Trung tâm là 
một không gian mới mẻ, hiện đại, là nơi thể hiện 
tinh thần năng động, khuyến khích sự giao lưu, 
hợp tác và tư duy sáng tạo dành cho mọi cán 
bộ, giảng viên, sinh viên và đối tác của Trường 
ĐHCT. Ngoài ra, Trung tâm còn đóng vai trò 
đầu mối trong việc phát triển các dự án hợp tác 
Pháp ngữ tại Trường ĐHCT. 

Với sự tham vấn của các doanh nghiệp, nhà 
tuyển dụng, giảng viên, căn cứ trên bối cảnh đào 
tạo và nhu cầu của sinh viên, Trung tâm dự kiến 
triển khai các hoạt động: bồi dưỡng văn hóa và 
tinh thần khởi nghiệp cho sinh viên (gồm: hội 
thảo trao đổi về các cơ hội khởi nghiệp đối với 
sinh viên tiếng Pháp; kêu gọi các ý tưởng khởi 
nghiệp từ sinh viên; tập huấn, hỗ trợ cho sinh 
viên trong việc cụ thể hóa và thực thi ý tưởng 
khởi nghiệp); chuẩn bị hành trang nghề nghiệp 
cần thiết cho sinh viên trước khi ra trường, giúp 
cải thiện khả năng tìm việc sau khi tốt nghiệp (tổ 
chức các buổi giao lưu với chuyên gia, những 
người thành công để định hướng nghề nghiệp, 
truyền lửa cho sinh viên; tổ chức các lớp tập 
huấn kỹ năng tìm việc, kỹ năng làm việc chuyên 
nghiệp trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách 
sạn; tổ chức hội chợ việc làm Pháp ngữ; tổ chức 
cho sinh viên thực tập tại các công ty du lịch 
đối tác; tổ chức các cuộc thi về kỹ năng nghề 
nghiệp; cùng với các công ty du lịch đối tác giúp 
sinh viên thực hiện các dự án nghiên cứu hay 
khởi nghiệp).

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Lê Việt Dũng, 
Phó Hiệu trưởng Nhà trường chia sẻ Trường 
ĐHCT hợp tác đầy đủ với đối tác pháp ngữ tại 
Việt Nam và có nhiều chương trình hợp tác với 

Khánh thành Trung tâm Đổi mới 
và Hợp tác Pháp ngữ

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu.
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các tường đại học Pháp ngữ, các cơ quan, tổ 
chức Pháp ngữ trên thế giới. Hiện tại, Trường 
có một Không gian Pháp, 02 bộ môn tiếng 
Pháp và nhiều khoa có mối quan hệ hợp tác 
với các trường đại học Pháp và Pháp ngữ như: 
Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, 
Khoa Thủy sản, Khoa Công nghệ, Khoa Luật, 
Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên... 
Một trong những mối quan tâm hàng đầu của 
Nhà trường hiện nay là nâng cao chất lượng 
đào tạo thông qua cải tiến chương trình theo 
hướng mang tính thực tế, chuyên nghiệp, tăng 
cường hợp tác quốc tế cũng như liên kết với 
doanh nghiệp trong đào tạo, khuyến khích đổi 
mới sáng tạo và khởi nghiệp sinh viên, tăng cơ 
hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. 
Phó Hiệu trưởng bày tỏ niềm vui mừng vì sự 
ra đời của Trung tâm Đổi mới và Hợp tác Pháp 

ngữ hoàn toàn phù hợp với mối quan tâm của 
Nhà trường. 

Đại diện lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS. Lê 
Việt Dũng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến 
AUF, đặc biệt là Văn phòng chi nhánh AUF và 
Trung tâm Pháp ngữ Hỗ trợ Công nghệ giáo dục 
thuộc AUF đã tích cực hỗ trợ Nhà trường thành 
lập Trung tâm. Phó Hiệu trưởng cũng mong 
muốn sự hợp tác chặt chẽ giữa Trung tâm với 
các đơn vị có liên quan trong trường và các đơn 
vị đối tác sẽ cho ra nhiều hoạt động đa dạng, 
thiết thực, hiệu quả cùng Nhà trường hướng 
đến mục tiêu chung là đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội 
vùng ĐBSCL.

AUF là tổ chức đa phương, hỗ trợ hợp tác 
và đoàn kết giữa các tổ chức đại học sử dụng 

ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Pháp. 
Tổ chức này đã đặt Văn phòng 
AUF khu vực Châu Á-Thái Bình 
Dương tại Hà Nội từ năm 1993 với 
73 trường đại học thành viên thuộc 
12 quốc gia trong khu vực. Trường 
ĐHCT là thành viên AUF ngay từ 
khi tổ chức này hiện diện tại Việt 
Nam. Từ đó, hai bên đã có nhiều 
hợp tác sâu rộng trong các lĩnh 
vực đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và xuất bản bằng tiếng Pháp. 

PGS.TS. Lê Việt Dũng trao hoa và quà lưu niệm đến bà Ouidad Tebbaa.

Bà Ouidad Tebbaa và PGS.TS. Lê Việt Dũng cắt băng khánh thành.
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Họp Ban Điều phối chung (JCC) lần thứ 2 về 
Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật và Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong khuôn khổ Dự án Tăng cường năng 
lực để Trường ĐHCT trở thành cơ sở giáo 
dục đại học xuất sắc về đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, ngày 
14/12/2018, Trường ĐHCT tổ chức phiên họp 
Ban điều phối chung (JCC) lần thứ hai nhằm 
tổng kết, đánh giá tiến độ triển khai thực hiện Dự 
án Hỗ trợ Kỹ thuật và Dự án Nâng cấp Trường 
ĐHCT, đồng thời đề xuất kế hoạch hoạt động 
của Dự án trong năm 2019. 

Tham dự phiên họp có đại diện JICA, Văn 
phòng JICA Việt Nam, Văn phòng đại diện JICA 
tại thành phố Hồ Chí Minh, Cố vấn và Điều phối 
viên của Dự án, các chuyên gia tư vấn của Dự 
án. Về phía Trường ĐHCT có các thành viên 
Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, Ban Quản lý 
Dự án ODA; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực 
thuộc, điều phối viên các lĩnh vực nông nghiệp, 
thủy sản và môi trường. Phiên họp còn có sự 
tham dự của chuyên gia Vụ Kế hoạch Tài chính, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại phiên họp, các bên đã nghe giới thiệu 
tổng quan về Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật, Dự án 
Nâng cấp Trường ĐHCT; báo cáo về tiến trình 
thực hiện Dự án và kế hoạch sắp tới. Trên cơ sở 

đó, phiên họp tiến hành đánh giá, thảo luận, đề 
xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc, đồng thời, định hướng kế hoạch thực hiện 
Dự án trong thời gian tới.

Với mục tiêu hỗ trợ thực hiện Dự án Nâng cấp 
Trường ĐHCT thành trường đại học xuất sắc, 
được quốc tế công nhận trong lĩnh vực nông 
nghiệp, thủy sản, môi trường và các lĩnh vực 
liên quan, Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật “Tăng cường 
năng lực Trường ĐHCT thành trường xuất sắc 
về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 

GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu 
khai mạc phiên họp.
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giao công nghệ” sử dụng viện trợ không hoàn 
lại của Chính phủ Nhật Bản được triển khai thực 
hiện từ tháng 3 năm 2016. Các hợp phần quan 
trọng của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật là thực hiện dự 
án nghiên cứu chung kiểu mẫu giữa các nhà 
nghiên cứu của Trường ĐHCT và các trường 
đối tác Nhật Bản và tăng cường năng lực đào 
tạo nhằm phát triển các chương trình đào tạo 
mới và kiểm định chất lượng chương trình đào 
tạo theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Sau hơn ba năm triển khai, Dự án Hỗ trợ Kỹ 
thuật đã đạt được những kết quả chính như: 
triển khai 04 đề tài nghiên cứu chung kiểu mẫu; 
19 học viên tham gia khóa đào 
tạo ngắn hạn về vận hành và 
quản lý trang thiết bị; 8 học viên 
được đào tạo về quản lý; hơn 
75 chuyên gia Nhật Bản tham 
gia hỗ trợ ngắn hạn tại Trường 
ĐHCT và 3 chương trình đào tạo 
thạc sĩ bằng tiếng Anh đã bắt 
đầu tuyển sinh gồm: Biến đổi khí 
hậu và Nông nghiệp nhiệt đới 
bền vững (Climate Change and 
Sustainable Tropical Agriculture), 
Biến đổi khí hậu và Quản lý 
tổng hợp vùng ven biển về nuôi 
trồng thủy sản (Climate Change 

and Integrated Management 
of Coastal Aquaculture and 
Fisheries), và Biến đổi khí 
hậu và Quản lý đồng bằng 
(Climate Change and Delta 
Management).

Dự án Nâng cấp Trường 
ĐHCT sử dụng nguồn vốn 
vay ODA của chính phủ Nhật 
Bản với tổng vốn trên 100 
triệu USD và triển khai thực 
hiện từ tháng 7 năm 2015 
đến tháng 12 năm 2022. Dự 
án bao gồm 05 hợp phần 
chính: (1) phát triển nguồn 
nhân lực, (2) thực hiện các 
dự án nghiên cứu khoa học, 

(3) xây dựng cơ sở vật chất (4) đầu tư trang 
thiết bị và (5) dịch vụ tư vấn.

Những kết quả chính của Dự án đến thời 
điểm hiện tại như: 27 ứng viên Tiến sĩ và 3 
ứng viên Thạc sĩ đang học tập tại Nhật Bản; 
23 cán bộ của Trường đã hoàn thành khóa đào 
tạo ngắn hạn về phân tích phòng thí nghiệm 
tiên tiến; triển khai thực hiện 36 chương trình 
nghiên cứu; tiếp nhận thiết bị của gói thầu 2.1 
cho phòng thí nghiệm hiện hữu; cập nhật thông 
số kỹ thuật trang bị cho các gói thầu 2.2 và 2.3; 
chuẩn bị các tài liệu phê duyệt cần thiết cho các 
công trình xây dựng năm 2019...

Ảnh lưu niệm sau phiên họp.

GS. Manabu Tsunoda, Cố vấn trưởng Dự án báo cáo kết quả cuộc họp JCC lần 
thứ nhất và thông tin tổng quan về Dự án Hỗ trợ kỹ thuật.

DỰ ÁN ODA
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Ngày 24/12/2018, Ban Quản lý Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT tổ chức Lễ mở thầu-phần Hồ 
sơ đề xuất tài chính cho Gói thầu 3-2 “Kiểm toán tài khoản đặc biệt cho nghiên cứu” thuộc Dự án 
Nâng cấp Trường ĐHCT (Can Tho University Improvement Project). Tham dự lễ có PGS.TS. Trần 
Trung Tính, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án; đại diện nhà thầu; đại diện lãnh đạo 
các phòng ban trực thuộc Trường cùng các thành viên Ban Quản lý Dự án.

Trước đó vào ngày 10/12/2018, Ban Quản 
lý Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT đã tổ 
chức Lễ mở thầu-phần Hồ sơ đề xuất kỹ 

thuật cho Gói thầu 3-2. Theo đó, có 03 nhà thầu 
đã nộp hồ sơ theo đúng quy định gồm: Công ty 
TNHH Kiểm toán Việt Úc, Công ty TNHH Kiểm 

toán AD, Công ty TNHH Kiểm 
toán Đông Nam Á. Sau khi thẩm 
định, Ban Quản lý Dự án đã chọn 
ra nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ 
thuật là Công ty TNHH Kiểm toán 
Việt Úc. 

Tại buổi lễ, đại diện Ban Quản 
lý Dự án đã công bố Quyết định 
phê duyệt danh sách nhà thầu 
đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của gói 
thầu 3-2 và tiến hành mở Hồ sơ 
đề xuất tài chính của gói thầu. 
Tổ chuyên gia đã tiến hành kiểm 
tra tính nguyên vẹn, mở Hồ sơ 
đề xuất tài chính và công bố các 
thông tin theo yêu cầu như: số 
lượng hồ sơ bản chính, bản sao, 
giá dự thầu, thư giảm giá và các 

tài liệu kèm theo. 

Gói thầu 3-2 “Kiểm toán tài khoản đặc biệt 
cho nghiên cứu” là một trong những gói thầu 
nhận được sự quan tâm của nhà tài trợ của Dự 
án-JICA. Sau khi mở Hồ sơ đề xuất tài chính, Tổ 
chuyên gia và Tổ thẩm định tiếp tục thực hiện 

chấm thầu trên tinh thần nghiêm túc, công 
khai, minh bạch, để hoạt động kiểm toán 
được triển khai sau khi hợp đồng với nhà 
thầu được ký kết và sớm có báo cáo kiểm 
toán gửi đến nhà tài trợ.

Lễ Mở thầu - phần Hồ sơ đề xuất 
tài chính gói thầu 3-“Kiểm toán tài 
khoản đặc biệt cho nghiên cứu”

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Ban 
Quản lý Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT và đại diện nhà thầu ký 
biên bản mở Hồ sơ.

12 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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Thăm hỏi, giao lưu với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và 
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4

 Đoàn Thanh niên

Từ ngày 07/12 đến ngày 09/12/2018, Đoàn công tác của Trường ĐHCT với sự phối hợp của 
Công đoàn Trường, Phòng Công tác Chính trị và Đoàn Thanh niên đã có chuyến thăm hỏi, giao lưu 
với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang. Tham gia cùng đoàn công tác có GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ban Thường 
vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường; lãnh đạo các khoa, viện, trung tâm, phòng ban trực thuộc 
Trường cùng các sinh viên là những cán bộ Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên tiêu biểu.

Đây là hoạt động được Nhà trường tổ 
chức hàng năm nhằm thể hiện lòng tri 
ân của cán bộ, sinh viên Trường ĐHCT 

đối với cán bộ, chiến sĩ của hai 
đơn vị trong nhiệm vụ giữ gìn 
chủ quyền biển đảo phía Tây 
Nam Tổ quốc. Đồng thời, thông 
qua hoạt động này, Nhà trường 
mong muốn cán bộ và sinh viên 
có thể thấu hiểu được những 
khó khăn, vất vả của cán bộ, 
chiến sĩ hai đơn vị trong việc 
thực thi nhiệm vụ, qua đó càng 
thêm yêu quê hương, đất nước, 
xem nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền 
biển đảo nói riêng và chủ quyền 
đất nước nói chung là nhiệm vụ 

thiêng liêng và cao cả không chỉ của riêng từng 
chiến sĩ mà là nhiệm vụ của từng người dân 
Việt Nam.

Buổi gặp mặt giữa Đoàn công tác Trường ĐHCT với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.

Thăm phòng truyền thống Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.
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Trong chuyến giao lưu, thăm hỏi lần này, 
Trường ĐHCT đã phối hợp với hai đơn vị tổ 
chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: tuyên truyền 
về biển đảo Tây Nam, 
tập huấn tin học, kỹ 
thuật trồng trọt, giao 
lưu bóng chuyền, 
hướng nghiệp cho các 
chiến sĩ sắp ra quân, 
thăm tàu cảnh sát 
biển và hải quân, thăm 
Phòng truyền thống ở 
các đơn vị. Các hoạt 
động đã diễn ra trong 
không khí ấm áp nghĩa 
tình quân dân, thể hiện 
được sự đoàn kết và 
gắn bó mật thiết giữa 
Trường ĐHCT với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân 
và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Thông 
qua các hoạt động này, các chiến sĩ của hai 
đơn vị đã được tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích 
về định hướng nghề nghiệp, kỹ thuật trồng trọt 
hay tin học. Song song đó, cán bộ, sinh viên 
Trường ĐHCT đã được thông tin về tình hình 
biển đảo, hiểu được những khó khăn vất vả của 
lực lượng hải quân và cảnh sát biển.

Đặc biệt, đoàn công tác của Trường ĐHCT 

đã phối hợp với Bộ Tư lệnh 
Vùng 5 Hải quân và Bộ Tư lệnh 
Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức 
chương trình giao lưu văn nghệ 
hết sức ý nghĩa và đặc sắc. 
Chương trình văn nghệ với chủ 
đề “Hát về biển đảo quê hương” 
đã được phối hợp tổ chức tại Bộ 
Tư lệnh Vùng 5 Hải quân vào 
ngày 07/12/2018 với nhiều tiết 
mục ý nghĩa. Bên cạnh đó, vào 
ngày 08/12/2018 tại Bộ Tư lệnh 
Vùng Cảnh sát biển 4, chương 
trình giao lưu văn nghệ với chủ 
đề “Tổ quốc nhìn từ biển” đã 
mang lại nhiều cảm xúc cho 
chiến sĩ, cán bộ của đơn vị. 

Nhằm hỗ trợ phần nào những khó khăn trong 
điều kiện nơi hải đảo, Trường ĐHCT đã gửi tặng 

nhiều phần quà ý nghĩa cho Bộ Tư lệnh Vùng 
5 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 
4, Đoàn Thanh niên Trường ĐHCT cũng đã có 
phần quà gửi tặng Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân 
là Công trình Thanh niên trị giá 20.000.000đ.  

Tại buổi gặp mặt, nhân dịp 20 năm thành lập 
đơn vị, Đại tá Phạm Quang Oánh, Chính ủy 
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã giới thiệu 
về truyền thống và những chiến công của cán 
bộ, chiến sĩ đơn vị sau 20 năm hình thành và 

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, đại diện lãnh đạo Trường ĐHCT phát biểu 
tại buổi giao lưu

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường tặng quà lưu niệm cho Bộ 
Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4.
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phát triển. Đại tá cũng đã gửi lời cảm ơn đến 
Trường ĐHCT vì những hoạt động ý nghĩa, sự 
giúp đỡ tận tình đối với đơn vị, là hậu phương 
vững chắc góp phần cho đơn vị thực hiện tốt 
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. 
Về phía Trường ĐHCT, GS.TS. Nguyễn Thanh 
Phương đã gửi lời chúc mừng đến Bộ Tư lệnh 
Vùng Cảnh sát biển 4 với những thành tích 
của đơn vị trong 20 năm qua, đồng thời bày 
tỏ lòng tri ân đối với những công lao mà cảnh 
sát biển Việt Nam nói chung và Bộ Tư 
lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nói riêng 
trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. GS.TS. Nguyễn Thanh Phương 
tin tưởng rằng cùng với sức mạnh tinh 
thần lớn lao kết tinh từ tấm lòng của hậu 

phương dành cho tiền tuyến, cán bộ và chiến sĩ 
Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 sẽ luôn luôn 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời 
gian tới.

Hoạt động thăm hỏi, giao lưu với Bộ Tư lệnh 
Vùng 5 Hải quân và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát 
biển 4 kết thúc vào ngày 09/12/2018. Mặc dù 
chuyến công tác diễn ra ngắn ngủi nhưng đã 
trở thành một kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi 

người. Tin rằng sự đoàn kết gắn bó giữa 
Trường ĐHCT với hai đơn vị sẽ mãi bền 
chặt, Trường ĐHCT sẽ luôn là một hậu 
phương vững chắc nhất, luôn hướng 
về nơi hải đảo xa xôi, là một phần sức 
mạnh giúp các anh chiến sĩ hải quân 
và cảnh sát biển vững vàng hơn trong 
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
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Nhân dịp Kỷ niệm 74 năm thành lập Quân 
đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-
22/12/2018), ngày 18/12/2018, Trường 

ĐHCT đã tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, 
chúc mừng và giao lưu với các đơn vị thuộc lực 
lượng vũ trang nhân dân đóng quân trên địa 
bàn thành phố Cần Thơ gồm: Bộ Tư lệnh Quân 
khu 9, Cục Chính trị Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy 
Quân sự thành phố Cần Thơ. Đoàn công tác do 
GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng dẫn đầu 
cùng đại diện lãnh đạo Công đoàn, Hội Cựu 

chiến binh, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các 
đơn vị trực thuộc và sinh viên đã đến thăm hỏi, 
chúc mừng 03 đơn vị quân đội.

Vào dịp cuối năm, nhân kỷ niệm ngày thành 
lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trường ĐHCT 
tổ chức Đoàn cán bộ, sinh viên đi thăm hỏi, 
chúc mừng và giao lưu với các đơn vị quân đội 
đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tại các 
đơn vị đến thăm, đại diện Nhà trường, GS.TS. 
Hà Thanh Toàn đã gửi lời chúc mừng đến các 
đơn vị nhân ngày thành lập Quân đội Nhân dân 

Việt Nam, đồng thời bày tỏ lòng tri 
ân của tất cả thầy cô giáo, viên chức 
và sinh viên Trường ĐHCT đến sự 
bảo vệ an toàn, trọn vẹn lãnh thổ và 
chủ quyền đất nước của lực lượng 
vũ trang quân đội. Trường ĐHCT và 
các đơn vị lực lượng vũ trang đã có 
mối quan hệ tốt đẹp từ rất lâu, được 
minh chứng qua lễ ký kết nghĩa, 
hợp tác giữa ĐHCT và Cục Chính 
trị Quân khu 9 hơn 30 năm. Kế tiếp 
là những hoạt động thăm hỏi, giao 
lưu hàng năm giữa Trường với các 
đơn vị bộ đội biên giới Tây Nam và 
những năm gần đây là giao lưu kết 

Thăm hỏi, chúc mừng các đơn vị quân đội Nhân Kỷ niệm 

ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

HOẠT ĐỘNG KHÁC

Phòng Công tác Chính trị

Thăm hỏi và chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 9.
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nghĩa giữa Nhà trường và Bộ Tư lệnh Hải quân 
Vùng 5, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4. Sự 
phối hợp chặt chẽ và giao lưu, trao đổi thường 
xuyên này đã giúp Nhà trường thực hiện tốt 
nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời nâng cao hiệu 
quả trong công tác giáo dục lý tưởng, truyền 
thống và quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh 
viên Trường ĐHCT.

Nhân dịp này, GS.TS. Hà Thanh Toàn cũng 
chia sẻ những kết quả đáng mừng về tình hình 
học tập của sinh viên, đặc biệt là gần 400 sinh 
viên là con em của lực lượng vũ trang. Những 
kết quả tốt đẹp của các đợt giao lưu giữa Nhà 
trường và đơn vị (trong các đợt giao lưu này, 
giảng viên và sinh viên Trường ĐHCT tập huấn 
cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị về kỹ năng ứng 
dụng tin học trong công tác; phương pháp trồng 
và chăm sóc cây kiểng, rau màu; phương pháp 
nuôi cá, nuôi heo và gia cầm, tư vấn hướng 
nghiệp cho các chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ…) 
góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn 
vị với nhau hơn. Hiệu trưởng cũng nhấn mạnh 
kết quả rất khả quan sau khi ĐHCT thí điểm 
giới thiệu các chiến sĩ mới xuất ngũ và những 
học viên có nhu cầu tham gia đi học tập, nâng 
cao khả năng chuyên môn thông qua việc xuất 
khẩu lao động kết hợp học tập tại Nhật Bản và 
Hàn Quốc. Phía đối tác của hai nước Nhật Bản 
và Hàn Quốc đánh giá cao những học viên do 

ĐHCT giới thiệu về tinh thần học hỏi, siêng năng 
và tận tâm, đặc biệt những học viên là bộ đội 
xuất ngũ có tinh thần kỷ luật rất cao. Qua đó, 
Hiệu trưởng mong muốn đây sẽ là một kênh giới 
thiệu việc làm kết hợp học tập rất hiệu quả và 
hữu ích mà Nhà trường và các đơn vị quân đội 
cần đẩy mạnh hơn nữa. GS.TS. Hà Thanh Toàn 
bày tỏ mong muốn mối quan hệ giữa Trường 

ĐHCT và các đơn vị lực 
lượng vũ trang sẽ ngày càng 
phát triển tốt đẹp hơn và cần 
đẩy mạnh hơn nữa sự hợp 
tác toàn diện trong thực hiện 
nhiệm vụ chuyên môn và trách 
nhiệm đào tạo thế hệ trẻ cho 
vùng ĐBSCL.

Đáp lại sự chân tình của 
Trường ĐHCT, đại diện lãnh 
đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 9, 
Cục Chính trị Quân khu 9 và 
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố 
Cần Thơ gửi lời cảm ơn chân 

thành đến tập thể cán bộ, viên 
chức và sinh viên Trường ĐHCT đã đóng góp 
nhiều công sức cho trong việc hỗ trợ, xây dựng 
và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân ngày 
càng lớn mạnh trong thời gian qua.

Thăm hỏi và chúc mừng Cục Chính trị Quân khu 9.

Giao lưu văn nghệ giữa Trường ĐHCT với Cục Chính trị 
Quân khu 9.
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Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, 
cứu hộ tại ĐHCT

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm thực hiện tốt công tác phòng cháy 
và chữa cháy (PCCC) theo qui định của 
Luật Phòng cháy và chữa cháy; nâng 

cao sự phối hợp chỉ huy về chiến thuật, kỹ thuật 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ giữa lực lượng 
chữa cháy chuyên nghiệp với 
lực lượng chữa cháy ở cơ sở, 
ngày 07/12/2018, Trường ĐHCT 
phối hợp với Phòng Cảnh sát 
PCCC, Công an thành phố Cần 
Thơ tổ chức thực tập phương 
án chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ tại khu vực Nhà Điều hành 
của Trường.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát 
PCCC, Công an thành phố Cần 
Thơ cùng Ban chỉ đạo PCCC và 
cứu nạn, cứu hộ Trường, Đội 
PCCC của Trường, Tổ PCCC tại Nhà Điều hành 
đã cùng phổ biến cách phòng cháy, triển khai 
các đội hình chữa cháy và quy trình xử lý cháy 
cho cán bộ đang làm việc tại Nhà Điều hành.

Tình huống giả định cháy xảy ra lúc 14 giờ 
tại Hội trường Ban Giám hiệu (lầu 1). Chất cháy 
chủ yếu là: bàn ghế gỗ, nhựa tổng hợp, thiết 
bị điện,… Nguyên nhân xảy ra cháy là do sự 
cố chập điện, trong cơ sở có nhiều chất dễ bắt 

cháy nên đám cháy phát triển nhanh bao trùm 
toàn bộ hội trường và có nguy cơ cháy lan ra 
xung quanh nếu không cứu chữa kịp thời. Tại 
thời điểm xảy ra cháy hệ thống báo cháy của cơ 

Nâng xe thang cứu những người bị nạn.
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sở đang trong giai đoạn bảo trì, dẫn đến 
đám cháy phát triển lớn bao trùm toàn 
bộ cơ sở. Thành viên đội PCCC của 
Nhà Điều hành có 26 người đang làm 
việc tại các bộ phận. Dự kiến tại thời 
điểm xảy ra cháy có khoảng 22 người 
bị nạn cần được cứu do nhiễm khói, khí 
độc từ đám cháy sinh ra.

Khi tình huống giả định cháy xảy ra, 
lực lượng chữa cháy của tòa nhà đã 
tiến hành thao tác báo động, cắt điện 

khu vực bị cháy, gọi điện cho đội PCCC Trường, 
Cảnh sát PCCC (114) báo cháy. Các nhân viên 
làm việc tại tòa nhà theo hướng dẫn đã nhanh 
chóng đi đường cầu thang lối thoát hiểm di 
chuyển ra ngoài an toàn trong thời gian sớm 
nhất. Đội PCCC sử dụng các phương tiện chữa 
cháy tại chỗ (bình CO2, bình bột chữa cháy AB), 
hệ thống ống nước chữa cháy của tòa nhà, xả 
ống, lắp vòi phun, nối ống và mở van xả nước 
để dập lửa đồng thời vận hành hệ thống máy 

bơm chữa cháy của tòa nhà. Lực lượng 
tại chỗ cũng đã tiến hành giải cứu và sơ 
cứu người bị nạn, di chuyển tài sản ra 
khỏi khu vực cháy. Song song đó, lực 
lượng Cảnh sát PCCC, Công an thành 
phố Cần Thơ cũng đã điều 02 xe chữa 
cháy, 02 xe thang, 01 xe bơm chuyên 
dụng cùng các chiến sĩ cảnh sát PCCC 
phối hợp với lực lượng chữa cháy ở 
cơ sở triển khai đội hình, nhanh chóng 

dùng vòi phun nước, nâng xe thang giải cứu 
những người bị kẹt ở những tầng trên của tòa 
nhà. Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ đã 
huy động 01 xe cứu thương, 04 nhân viên y tế 
tiếp nhận các nạn nhân bị thương, tổ chức sơ 
cấp cứu. Sau gần 30 phút thực hiện tình huống 
giả định, đám cháy đã được khống chế và dập 
tắt hoàn toàn, toàn bộ người bị nạn đã được 
giải cứu.
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Lễ Vinh danh Viên chức và Người lao động năm 2018
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 13/12/2018, Công đoàn 
Trường ĐHCT tổ chức lễ vinh danh 
viên chức và người lao động năm 
2018 nhằm tôn vinh “Mỗi thầy, cô giáo 
là tấm gương đạo đức, tự học và sáng 
tạo” và viên chức, người lao động 
có nhiều đóng góp cho Nhà trường. 
Tham dự lễ có PGS.TS. Trần Thị 
Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu 
trưởng; Ông Lê Phi Hùng, Phó Bí thư 
thường trực Đảng ủy; ThS. Dương Thị 
Tuyền, Chủ tịch Công đoàn Trường; 
đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, 
đoàn thể các đơn vị trực thuộc và quý 
thầy cô, viên chức, người lao động 
được vinh danh.  

Từ dịp kỷ niệm 45 năm thành lập Trường 
ĐHCT (31/3/1966-31/3/2011), Công đoàn 
đã đề xuất lãnh đạo Trường thực hiện tôn 

vinh công chức, viên chức và người lao động có 
nhiều đóng góp cho Trường nhằm ghi nhận và 
tri ân sự cống hiến của công chức, viên chức và 
người lao động cho sự nghiệp xây dựng và phát 
triển của Trường ĐHCT. Sau 7 năm thực hiện, 
đã có 758 công chức, viên chức và người lao 
động nhận được sự tôn vinh của Trường. Hình 
thức tôn vinh này đã đem lại nhiều niềm vui, sự 
động viên và là kỷ niệm đáng trân trọng của Nhà 
Trường dành cho quý thầy, cô. 

Hoạt động vinh danh thầy, cô giáo, cán bộ 
quản lý và viên chức theo cuộc vận động “Mỗi 
thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học 
và sáng tạo” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam 
phát động từ năm 2008. Cuộc vận động này 
nhằm giúp đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo 
dục và người lao động trong ngành nhận thức 
sâu sắc những nội dung cơ bản và ý nghĩa về 
“tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong 
hoạt động giáo dục-đào tạo; tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 
lý giáo dục về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo 

đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường 
xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên 
môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động 
giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần đổi mới 
mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục-đào tạo, đáp ứng 
yêu cầu ngày càng cao của ngành và của xã 
hội. Trên cơ sở đó, Công đoàn Trường ĐHCT 
đã thực hiện việc vinh danh này mỗi hai năm 
một lần kể từ năm 2008. Từ khi phát động đến 
nay đã qua 5 lần thực hiện, Công đoàn Trường 
đã Vinh danh 163 thầy, cô, cán bộ quản lý và 
viên chức. 

Buổi lễ năm nay đã vinh danh 17 viên chức, 
người lao động có nhiều đóng góp cho trường 
và 36 thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học 
và sáng tạo. Biểu trưng vinh danh được xem 
như là một dấu ấn, ghi nhận sự cống hiến của 
thầy, cô giáo, viên chức và người lao động cho 
sự nghiệp phát triển giáo dục của ngành Giáo 
dục nói chung và của Trường ĐHCT nói riêng. 
Tin rằng đây là một món quà tinh thần quý báu 
dành tặng quý thầy cô, những tấm gương sáng 
về đạo đức và tinh thần “tự học và sáng tạo” để 
các thế hệ đàn em noi theo. 

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền và ThS. Lê Phi Hùng, Phó Bí thư thường trực 
Đảng ủy trao biểu trưng cho 17 viên chức, người lao động có nhiều đóng 
góp cho trường.
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Tưng bừng đêm chung kết Hội thi tuyên truyền 
phòng chống ma túy, HIV/AIDS và thực hiện 

An toàn giao thông năm 2018
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Với mục đích tiếp tục nâng cao nhận thức 
trong đoàn viên, thanh niên, hội viên về 
hiểm họa, tính chất phức tạp của ma túy, 

đại dịch HIV/AIDS, ý nghĩa, tầm quan trọng của 
công cuộc phòng chống ma túy, HIV/ADIS đối 
với sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố 

Cần Thơ nói riêng và cả nước nói chung; đồng 
thời, tuyên truyền, giáo dục ý thức của đoàn 
viên, thanh niên, hội viên Trường ĐHCT trong 
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông qua 
các nghị định, chỉ thị của Đảng và Nhà nước; 
chấp hành nghiêm ngặt quy định của pháp luật 
về tham gia giao thông đường bộ, đặc biệt là 
trên địa bàn thành phố Cần Thơ nhằm góp 
phần giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông, xây 
dựng văn hóa tham gia giao thông của sinh viên 
ĐHCT; bên cạnh đó, nhằm tạo nên sân chơi 
lành mạnh để đoàn viên, thanh niên, hội viên 
Trường ĐHCT có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học 
hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong học tập cũng như 
rèn luyện, tạo môi trường thu hút thanh niên 
tham gia nhiều hơn vào các hoạt động Đoàn-
Hội, Trường ĐHCT đã tổ chức Hội thi tuyên 
truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS và thực 

hiện An toàn giao thông năm 2018.

Hội thi diễn ra từ ngày 24/11/2018 đến ngày 
01/12/2018 với hai vòng thi là vòng loại và vòng 
chung kết, xếp hạng. Vòng loại của Hội thi với 
các nội dung thi kiến thức, vẽ tranh cổ động 
và trò chơi vận động được diễn ra vào ngày 
24/11/2018 thu hút 10 đội tham gia. Các đội 
tham gia vòng loại là các đơn vị Đoàn-Hội trực 
thuộc Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên Trường 
ĐHCT, trong mỗi đội thi đều có sự kết hợp giữa 
các đơn vị Đoàn với các đơn vị Hội. Đây là yếu 
tố thể hiện sự đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa 
Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên trong các 
hoạt động. 

Sau khi kết thúc vòng loại, Ban tổ chức Hội thi 
đã xác định được 04 đội xuất sắc nhất bước và 
vòng chung kết, xếp hạng vào ngày 01/12/2018-
Ngày thế giới phòng chống AIDS. Đến dự 
đêm chung kết Hội thi có PGS.TS. Trần Trung 
Tính, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng Ban 
tổ chức Hội thi; đại diện các đơn vị, phòng ban 
trực thuộc Trường ĐHCT.

Bốn đội xuất sắc vào đêm chung kết, xếp 
hạng phải trải qua ba phần thi: phần thi kiến 

PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Nhà 
trường, Trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu khai 
mạc Vòng chung kết, xếp hạng.

Các đội thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm và tự luận ở phần thi 
thứ nhất.
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thức, phần thi thời trang tự chế và phần thi xử lý 
tình huống. Khác với Hội thi của các năm trước, 
trong phần thi kiến thức lần này các đội phải trải 
qua 15 câu hỏi, trong đó có 10 câu trắc nghiệm 
và 05 câu tự luận. Ở các câu hỏi trắc nghiệm, 
các đội trả lời bằng cách giơ bảng đáp án, còn 
đối với các câu hỏi tự luận, các đội nhấn chuông 
giành quyền trả lời trực triếp.

Ở phần thi Thời trang tự chế, các đội dự thi 
tối thiểu 05 trang phục với chủ đề tuyên truyền 
về phòng chống ma túy, HIV/AIDS và thực hiện 
an toàn giao thông. Các đội đã có những sự 
chuẩn bị chu đáo, tỉ mỉ, mang đến cho khán 
giả những màn trình diễn đẹp mắt với các bộ 
trang phục tự chế khéo léo, sáng tạo và không 
kém phần chuyên nghiệp. Chỉ với những chất 
liệu đơn giản, được sử dụng hàng ngày như túi 
nilon, giấy,... Các đội thi đã truyền tải thành công 
những thông điệp về phòng chống ma túy, HIV/
AIDS, thực hiện an toàn giao thông 
qua các bộ trang phục được Ban giám 
khảo đánh giá cao.

Phần thi cuối cùng mang tính quyết 
định được các khán giả trông chờ nhất 
chính là xử lý tình huống. Mỗi đội thi 
có một đại diện dự thi, trực tiếp xử 
lý những tình huống do Ban tổ chức 
đưa ra. Các nội dung của phần thi này 
đều tập trung đến việc tuyên truyền về 
tác hại của ma túy, HIV/AIDS và cách 
phòng chống cũng như thực hiện an 
toàn giao thông đường bộ. Đặc biệt, 

các nội dung được Ban tổ chức đưa ra cho các 
đội dự thi xử lý trong đêm chung kết đều gần gũi 
với đời sống sinh viên ĐHCT, hướng đến những 
tình huống thực tế ngay trong Nhà trường và 
xã hội. Đại diện các đội dự thi đã có những tình 
huống xử lý xuất sắc, mang lại nhiều cảm xúc 
cho khán giả và cũng truyền tải được những 
thông điệp mà Ban tổ chức yêu cầu.

Đến với vòng chung kết, xếp hạng, các đội 
thi đã có sự chuẩn bị chu đáo, kĩ lưỡng từ kiến 
thức cho đến kĩ năng, mang đến cho đêm chung 
kết những màu sắc riêng biệt và giàu cảm xúc. 
Tuy vậy, với sự làm việc tận tình, Ban giám 
khảo của đêm chung kết đã có những quyết 
định chính xác để chọn ra đội xuất sắc nhất. 
Với những màn thể hiện, dự thi đầy thuyết phục, 
liên quân Đoàn viện Nghiên cứu và Phát triển 
ĐBSCL-Đoàn khoa Ngoại ngữ-LCHSV Cần Thơ 
đã xuất sắc giành giải Nhất. Về Nhì là liên quân 
Đoàn khoa Khoa học Tự nhiên-Đoàn khoa Luật-
LCHSV Hậu Giang. Liên quân Đoàn khoa Công 
nghệ-LCHSV An Giang-LCHSV Vĩnh Long 
và liên quân Đoàn khoa Khoa học Xã hội và 
Nhân văn-Đoàn khoa Môi trường và Tài nguyên 
Thiên nhiên-LCHSV Kiên Giang cùng đạt giải 
Ba.

Ngoài ra, với sự cổ vũ nhiệt tình và sôi 
động đến từ các cổ động viên, Ban tổ chức 
Hội thi cũng đã trao giải cổ động viên xuất sắc 
nhất dành cho các cổ động viên của hai đội đạt 
hạng Nhất và Nhì.

PGS.TS. Trần Trung Tính trao giải Nhất và Nhì cho Đội 2 và Đội 3.

Phần thi thời trang tự chế của Đội 3.
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Ngày 15/12/2018, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT)-Trường ĐHCT tổ 
chức Ngày hội việc làm và khởi nghiệp Công nghệ thông tin năm 2018. Tham dự Ngày hội, có đại 
diện Ban Giám hiệu Trường ĐHCT; đại diện các công ty, doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT; cán 
bộ, giảng viên và khoảng 1.000 sinh viên của Trường ĐHCT và các trường đại học, cao đẳng trong 
khu vực ĐBSCL.

Ngày hội việc làm và khởi nghiệp 
CNTT nhằm tạo cơ hội nghề 
nghiệp cho sinh viên sau khi tốt 

nghiệp, tăng khả năng tìm kiếm việc 
làm cũng như trang bị những kỹ năng 
cần thiết và định hướng nghề nghiệp 
cho sinh viên; đặt nền móng và từng 
bước tạo lập mối quan hệ bền vững 
giữa Nhà trường-doanh nghiệp-cơ 
quan truyền thông trong việc nâng 
cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu 
cầu của xã hội; tạo điều kiện thuận lợi 
cho các doanh nghiệp có thể lựa chọn 
được nguồn nhân lực tốt nhất; là dịp để 
Nhà trường và doanh nghiệp có cơ hội 
trao đổi thông tin với nhau trong vấn 
đề đào tạo và nhu cầu nguồn nhân lực.

Các hoạt động chính tại Ngày hội như: trao 
các suất học bổng cho sinh viên chịu khó, vươn 
lên trong học tập; báo cáo chuyên đề về thực 
trạng khởi nghiệp trong sinh viên, thách thức 
và cơ hội; tham quan gian hàng, quảng bá giới 
thiệu về công ty, doanh nghiệp, sản phẩm, dịch 
vụ; tư vấn giới thiệu cơ hội thực tập; phỏng vấn 
tuyển dụng việc làm bán thời gian và toàn thời 
gian trực tiếp tại các gian hàng,...

Ngày hội việc làm và khởi nghiệp 
Công nghệ thông tin năm 2018

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

PGS.TS. Trần Trung Tính và TS. Nguyễn Hữu Hòa, Trưởng Khoa 
CNTT&TT trao hoa thay lời cảm ơn đến các công ty, doanh nghiệp 
tham gia Ngày hội.

Trao học bổng VNPT và TMA cho sinh viên.
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Tập huấn Cán bộ Hội Sinh viên - Lần II, 
năm học 2018-2019

Hội Sinh viên Trường

Nhằm nâng cao kiến thức và các kỹ năng 
công tác Hội cần thiết cho đội ngũ Cán 
bộ Hội và lực lượng hội viên ưu tú, Ban 

Thư ký Hội Sinh viên Trường ĐHCT đã tổ chức 
thành công “Lớp tập huấn Cán bộ Hội Sinh viên 
- Lần II, năm học 2018-2019” từ ngày 03 đến 
ngày 08/12/2018, với sự tham gia của hơn 460 
học viên.

Thông qua Lớp tập huấn, học viên sẽ được 
trang bị các kiến thức về Chỉ thị 05 của Bộ Chính 
trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết 

Đại hội Đoàn Thanh niên và Hội Sinh 
viên các cấp; triển khai phong trào 
“Sinh viên 5 tốt”; thông tin về hoạt 
động tư vấn, hỗ trợ và khởi nghiệp 
trong sinh viên Trường ĐHCT; 
hướng dẫn phát triển ý tưởng thành 
đề tài nghiên cứu khoa học; công tác 
tổ chức của Hội Sinh viên; thông tin 
về Luật An ninh mạng; hướng dẫn 
cách nắm bắt thông tin dư luận trong 
sinh viên, hội viên; kỹ năng sinh hoạt 
tập thể; tập múa các bài dân vũ,…

Ngoài việc được học tập những kiến thức cơ 
bản trên lớp thì các học viên còn được tham 
quan và trải nghiệm hoạt động thực tế tại các 
khu Di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Cần 
Thơ. Tại đây, sinh viên được biết thêm nhiều 
kiến thức về lịch sử, tinh thần chiến đấu anh 
dũng của ông cha ta và tham gia các trò chơi 
tập thể giúp rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt 
động ngoại khóa và làm việc nhóm. 

Thời gian tập huấn dù không dài nhưng cũng 
đủ để đọng lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng các 
học viên. Qua đó giúp các Cán bộ Hội có thêm 

kiến thức và kỹ năng, hỗ trợ cho 
trong quá trình công tác cũng 
như phát triển tổ chức Hội Sinh 
viên Trường ĐHCT ngày càng 
vững mạnh. Hy vọng rằng các 
học viên sẽ mang những nguồn 
sáng mới đầy sáng tạo và năng 
động đến với sinh viên, đến với 
tuổi trẻ ĐHCT, để phong trào 
sinh viên Trường phát triển trên 
một tầm cao mới.

Tiết mục trình diễn dân vũ - kiểm tra cuối khóa.

Học viên tham quan các di tích lịch sử tại thành phố Cần Thơ.



25BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HOẠT ĐỘNG KHÁC

Báo cáo chuyên đề “Bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc 
trong tình hình mới”

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm tuyên truyền sâu rộng những nghị 
quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về 
biển, đảo, đặc biệt là những chủ trương, 

quan điểm của Đảng thể hiện trong Nghị quyết 
Đại hội toàn quốc lần thứ XII về “Tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quản lý, bảo 
vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo trong tình hình 

mới”, và gần đây nhất là Nghị quyết Hội nghị lần 
thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 
XII) về chiến lược phát triển bền vững kinh tế 
biển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 
2045, ngày 05/12/2018, Trường ĐHCT tổ chức 
buổi báo cáo tuyên truyền về chuyên đề “Bảo vệ 
chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình 
mới” đến cán bộ, sinh viên của Trường.

Tham gia trình bày báo cáo có đồng chí Đại 
tá Phạm Quang Oánh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy 
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Cảnh sát biển 
Việt Nam. Tại buổi tuyên truyền, đồng chí đã 
trình bày báo cáo với các nội dung về: tình hình 

tranh chấp biển đảo trên thế giới, nguyên nhân 
và xu hướng tranh chấp hiện nay; một số thông 
tin về biển đảo nước ta trong thời gian vừa qua 
liên quan đến vấn đề an ninh chủ quyền, an ninh 
truyền thống, phi truyền thống trên biển; âm 
mưu, ý đồ của một số nước lớn với vùng biển 
nước ta; một số nét khái quát về cảnh sát biển 
Việt Nam và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4; 
quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta 
trong giải quyết vấn đề tranh chấp trên biển.

Buổi báo cáo chuyên đề “Bảo vệ chủ quyền 
biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới” 
không chỉ thể hiện sự quan tâm, tình cảm của 
tập thể Trường ĐHCT hướng về biển, đảo 
Việt Nam, mà còn giúp cán bộ, sinh viên Nhà 
trường tăng cường nhận thức về biển đảo, về 
lực lượng cảnh sát biển Việt Nam; tin tưởng vào 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 
của Nhà nước trong giải quyết vấn đề trên biển; 
từ đó hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình 
trong công cuộc giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, 
đảo quê hương.
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