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Lễ Khai giảng năm học 2019-2020
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong niềm hân hoan của ngành GD&ĐT 
tưng bừng chào đón năm học mới 2019-
2020, hòa trong không khí phấn khởi kỷ 

niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc 
khánh 2/9 với tinh thần phấn khởi, tự hào, phấn 
đấu không ngừng cho sự tiến bộ với lịch sử 
hơn 50 năm xây dựng và phát triển, sáng ngày 
07/9/2019, Trường ĐHCT long trọng tổ chức Lễ 
Khai giảng năm học mới 2019-2020.

Lễ Khai giảng là cơ hội để Trường ĐHCT 
bày tỏ lòng biết ơn các vị khách quý đến thăm 
trường, chia sẻ niềm vui cho một sự khởi đầu 
mới, đồng thời, cùng nhau điểm lại những thành 
quả đạt được trong năm học vừa qua và chuẩn 
bị cho một giai đoạn mới hứa hẹn nhiều thắng 
lợi mới. Năm học qua, với sự quan tâm chỉ đạo 
kịp thời của lãnh đạo và giúp đỡ của các cơ 
quan, ban ngành trung ương và địa phương, 
sự ủng hộ của nhân dân vùng ĐBSCL, sự nhiệt 
tình, tâm huyết của thầy cô giáo, CCVC-NLĐ, 
đặc biệt là ý chí vươn lên trong học tập và rèn 
luyện để vượt qua khó khăn của các em sinh 
viên, Trường ĐHCT đã hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ năm học.

Trong đó, về đào tạo, Trường đang tổ chức 
tốt việc đào tạo 79 ngành bậc đại học, 48 ngành 
thạc sĩ và 19 ngành tiến sĩ. Trường đã cung cấp 
một nguồn lao động lớn có trình độ cao cho 
xã hội, đặc biệt là vùng ĐBSCL với hơn 8.000 
cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ vừa mới tốt 
nghiệp.

Trong năm, 02 chương trình đạo tạo là Kinh 
doanh Quốc tế và Công nghệ Thông tin được 
AUN công nhận đạt tiêu chuẩn, đã nâng số 
chương trình đạo tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế 
AUN-QA lên 05 chương trình.

Về NCKH và CGCN, Trường đã triển khai 
thực hiện 498 đề tài, dự án NCKH các cấp 
với kinh phí gần 117 tỷ đồng. Nghiệm thu 224 
đề tài NCKH các cấp, trong đó có 178 đề tài 
cấp cơ sở, 17 đề tài cấp Bộ và tương đương. 
Trường đã ký kết hợp tác chuyển giao được 19 
hợp đồng nghiên cứu, tư vấn và CGCN cho các 
doanh nghiệp.

Song song đó, 1.260 bài báo được đăng trên 
các tạp chí uy tín, chuyên ngành trong nước và 
quốc tế, trong đó có 114 bài báo quốc tế thuộc 
danh mục bài báo quốc tế ISI và Scopus.

Trường đã đón tiếp trên 480 đoàn với trên 
2.000 lượt khách quốc tế đến thăm và làm việc. 
Hiện có 20 dự án hợp tác quốc tế đang hoạt 
động với tổng kinh phí khoảng 19 tỷ đồng. Đặc 
biệt, Trường đang triển khai tốt Dự án Nâng cấp 
Trường ĐHCT sử dụng vốn vay ODA của Chính 
phủ Nhật Bản với tổng kinh phí tương đương 
105,9 triệu USD.

Về tổ chức bộ máy và đội ngũ, hiện nay 
Trường có 53 đơn vị trực thuộc Trường gồm: 16 
khoa, 3 viện nghiên cứu, 18 trung tâm, 14 phòng 
ban chức năng, 01 Trường THPT Thực hành 
Sư phạm và 01 Công ty với hơn 1.800 CCVC-
NLĐ. Trong đó có 1.076 giảng viên, 11 Giáo sư, 
130 Phó Giáo sư, 444 tiến sĩ và 757 thạc sĩ. Với 

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Vệt Nam trao 
Huân chương Lao động hạng 3 cho Khoa Công nghệ thông tin và 
truyền thông, và PGS.TS. Trần Nhân Dũng, Giảng viên cao cấp, 
nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ 
Sinh học, Trường ĐHCT.
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các thành tích đạt được, nhiều tập thể và cá 
nhân trong Trường đã nhận được những phần 
thưởng cao quý như: Chủ tịch nước tặng Huân 
chương Lao động hạng 3 cho 01 tập thể và 01 
cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 
cho 02 cá nhân; Bộ GG&ĐT tặng Cờ thi đua cho 
02 tập thể, danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 
cho Trường và 19 đơn vị trực thuộc Trường.

Trường ĐHCT với sứ mạng là “Trung tâm 
đào tạo, NCKH và CGCN hàng đầu của quốc 
gia, đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo 
nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài và 
phát triển khoa học, phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội của vùng và quốc gia”. Để tiếp tục thực 
hiện sứ mệnh của mình, cùng với việc thực hiện 
Chỉ thị của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ, 
giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo 
dục, trong năm học này, Trường ĐHCT sẽ thực 
hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: phát triển, 
nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán 
bộ quản lý; tăng cường giáo dục đạo đức, lối 
sống văn hóa, lòng yêu nước, giáo dục pháp 
luật, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; nâng 
cao chất lượng giáo dục, trong đó, ban hành 
chương trình đào tạo mới, kiểm định chất lượng 

các chương trình đào tạo, chú trọng chất lượng 
dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh; đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, 
học và quản lý; tiếp tục thực hiện lộ trình tự chủ 
và đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm đối với các đơn vị trực thuộc 
Trường; tiếp tục hội nhập quốc tế mạnh hơn 
trong đào tạo, NCKH và CGCN, trong đó, đẩy 
mạnh việc giao lưu, trao đổi sinh viên và trao 
đổi giảng viên, chương trình đào tạo, hợp tác 
NCKH; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Dự án 
Nâng cấp Trường ĐHCT.

Trong năm học mới, với sự quan tâm chỉ đạo 
kịp thời của lãnh đạo và sự giúp đỡ của các cơ 
quan, ban, ngành Trung ương và địa phương; 
sự ủng hộ của nhân dân vùng ĐBSCL cùng với 
sự giúp đỡ chí tình của các tổ chức, cá nhân 
trong nước và quốc tế, gần 40.000 sinh viên, 
học viên và hơn 1.800 CCVC-NLĐ với sự nhiệt 
tình, tâm huyết cố gắng vượt mọi khó khăn; 
tích cực, chủ động và sáng tạo, tinh thần trách 
nhiệm cao trong học tập và lao động để Trường 
ĐHCT bước vào năm học mới với khí thế và 
niềm tin thắng lợi mới.

19 tập thể nhận danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc” và 03 cá nhân nhận danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp 
Bộ".
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Nhằm tổng kết đánh giá những thành tựu 
10 năm thành lập Khoa Khoa học Xã hội 
và Nhân văn (KHXH&NV), đồng thời tạo 

cơ hội gặp gỡ, giao lưu của các thế hệ thầy 
giáo, cô giáo, sinh viên và thể hiện lòng tri ân 
những tổ chức, cá nhân đã đóng góp cho sự 
phát triển của Khoa trong thời gian qua, ngày 
27/10/2019, Khoa KHXH&NV, Trường Đại học 
Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm 
thành lập. 

Tại buổi lễ, TS. Thái Công Dân, Trưởng Khoa 
KHXH&NV đã báo cáo quá trình thành lập cũng 
như những thành tựu phát triển của đơn vị trong 
10 năm qua. Theo đó, Khoa KHXH&NV được 
thành lập theo Quyết định số 1067/QĐ-ĐHCT 
ngày 16 tháng 7 năm 2009 của Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT trên cơ sở chia tách từ Khoa Sư 
phạm và Trung tâm Học liệu. Khi đó, Khoa có 06 
bộ môn. Đến năm 2015, Bộ môn Anh văn, Pháp 
văn tách ra để thành lập Khoa Ngoại ngữ, Khoa 
KHXH&NV còn lại 04 bộ môn gồm: Ngữ văn, 
Lịch sử - Du lịch, Quản trị thông tin - Thư viện, 
Xã hội học với 04 chuyên ngành đào tạo bậc 
đại học: Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch), 
Văn học, Thông tin học, Xã hội học và 01 ngành 
bậc cao học: Văn học Việt Nam với hơn 1.600 
sinh viên và học viên cao học. Hiện tại, Khoa có 
44 viên chức và người lao động, trong đó có 02 

phó giáo sư và 09 tiến sĩ. Nhiều viên chức đang 
theo học các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ ở 
trong và ngoài nước.

Hợp tác quốc tế được xem là một trong 
những điểm nổi bật trong thời gian qua. Khoa 
thường xuyên có các chương trình hợp tác với 
các trường đại học, các tổ chức giáo dục quốc 
tế; tiếp nhận các chuyên gia, tình nguyện viên 
nước ngoài sang công tác, giảng dạy. Bên cạnh 
đó, Khoa cũng xúc tiến các chương trình hợp 
tác trao đổi giảng viên, sinh viên với các trường 
trong và ngoài nước.

Về công tác nghiên cứu khoa học, cán bộ và 
sinh viên của Khoa đã tích cực tham gia hoạt 
động nghiên cứu khoa học với những kết quả 
đạt được là hoàn thành nhiều đề tài nghiên cứu 
cấp Trường, cấp tỉnh và tương đương. Ngoài 
ra, cán bộ của Khoa còn tham gia các đề tài 
nghiên cứu khoa học với các viện, trường trong 
khu vực ĐBSCL và các đề tài hợp tác quốc tế.

Đại diện lãnh đạo nhà trường, GS.TS. Hà 
Thanh Toàn, Hiệu trưởng đã gửi lời chúc mừng 
kỷ niệm 10 năm thành lập của Khoa KHXH&NV 
và chào mừng quý thầy cô và cựu sinh viên trở 
về thăm trường. GS.TS. Hà Thanh Toàn đã chia 
sẻ về sự phát triển của Trường ĐHCT trong thời 
điểm hiện tại, đồng thời, chia sẻ những định 

Kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Khoa học Xã hội 
và Nhân văn

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT
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hướng phát triển của Trường nói chung và Khoa 
KHXH&NV nói riêng trong thời gian tới. Trong 
đó, nâng cao chất lượng và tinh gọn bộ máy 
là bài toán đặt ra cho cả nhà trường lẫn Khoa 
KHXH&NV. Bên cạnh đó, Hiệu trưởng cũng 
mong muốn thầy cô giáo và sinh viên chủ động, 
tăng cường tham gia các đề tài, dự án về lĩnh 
vực văn hóa, an sinh xã hội phục vụ cho sự phát 
triển vùng ĐBSCL và cả nước.

Nhân buổi lễ, Hiệu trưởng nhà trường đã 
trân trọng ghi nhận những nỗ lực của Khoa 
KHXH&NV, mặc dù là đơn vị còn non trẻ nhưng 
đã có những thành quả đáng khích lệ trong thực 
hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học 
và hợp tác quốc tế. Hiệu trưởng đã gửi lời cảm 
ơn cựu sinh viên đã quan tâm, phối hợp, hỗ trợ 
Khoa KHXH&NV cũng như Trường ĐHCT trong 
suốt thời gian qua. Hiệu trưởng mong tiếp tục 
nhận được sự ủng hộ, đồng hành của chính 
quyền địa phương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân, 
đặc biệt là cựu sinh viên nhằm thực hiện hiện 
mục tiêu phát triển vững mạnh Trường ĐHCT 
cũng như vùng ĐBSCL.

Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, Khoa 
KHXH&NV đã tổ chức Hội thảo quốc tế “Văn 
hóa sông nước ở Đông Nam Á - Bảo tồn và phát 
triển”. 

Hội thảo đã thu hút 150 đại biểu là các chuyên 
gia, nhà khoa học, sinh viên, học viên và nghiên 
cứu sinh trong nước và quốc tế đến trao đổi kết 
quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh 
vực bảo tồn và phát triển văn hóa sông nước 
Đông Nam Á. Hơn 90 báo cáo của các nhà khoa 
học từ 70 đơn vị trong nước và ngoài nước 
từ các quốc gia như: Hoa Kỳ, Lào, Thái Lan, 
Philippines,… được gửi đến Hội thảo, sau quá 
trình thẩm định, 48 báo cáo được chọn đăng 
trong Kỷ yếu của Hội thảo.

Các nội dung chính được các đại biểu quan 
tâm và chia sẻ tại Hội thảo xoay quanh: văn 
hóa sông nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu, 
những yếu tố duy trì và phát triển văn hóa, phát 
triển du lịch gắn với văn hóa sông nước, văn hóa 
sông nước trong tiến trình lịch sử, tín ngưỡng 
trong văn hóa sông nước, văn hóa sông nước 
trong mối tương quan với sự phát triển kinh tế 
- xã hội, văn hóa sông nước khúc xạ vào văn 
học,...

Hội thảo quốc tế “Văn hóa sông nước ở Đông 
Nam Á - Bảo tồn và phát triển” đã đóng góp thiết 
thực hướng đến sự bảo tồn và phát triển nền 
văn hóa sông nước ở Đông Nam Á.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
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Hội nghị Đại biểu Công chức, Viên chức và Người lao 
động Trường ĐHCT năm học 2019-2020

Phòng Công tác Chính trị

Ngày 10/10/2019, tại Hội trường Rùa, Trường ĐHCT tổ chức “Hội nghị Đại biểu Công chức, viên 
chức và người lao động (CCVC&NLĐ) năm học 2019-2020”. Đến dự hội nghị, có Đ/c Vũ Thị Ngọc, 
Ủy viên thường vụ Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam, đại diện khu vực phía Nam; 
các thành viên của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đoàn thể Trường ĐHCT và 450 đại biểu 
đại diện cho hơn 1.800 CCVC&NLĐ của Nhà trường tham dự.

Sau khi các khoa, viện, bộ môn, trung tâm, 
phòng ban trong Trường hoàn thành việc 
tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao 

động năm học 2019-2020 của đơn vị (từ ngày 
09/9 đến ngày 22/9/2019), Nhà trường đã tập 
hợp báo cáo kết quả của các đơn vị, tổng hợp 
các ý kiến đóng góp, những thắc mắc hoặc câu 
hỏi để xử lý và tiến hành tổ chức “Hội nghị Đại 
biểu CCVC&NLĐ năm học 2019-2020” cấp 
Trường nhằm đánh giá những thành tích đạt 
được trong công tác quản lý, giảng dạy, học 
tập, nghiên cứu khoa học và xây dựng của Nhà 
trường, những thiếu sót, tồn tại của năm học 
2018-2019, từ đó đề xuất kế hoạch và giải pháp 
thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác năm 
học 2019-2020.

Hội nghị Đại biểu CCVC&NLĐ Trường ĐHCT 
năm học 2019-2020 đã thông qua báo cáo tổng 

kết năm học 2018-2019, đánh giá tình hình thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu CCVC&NLĐ 
năm học 2018-2019 trên tất cả các mặt công 
tác. Qua đó, Hội nghị đúc kết những kết quả, 
kinh nghiệm đạt được trong năm học qua để 
tiếp tục phát huy, đồng thời tìm những giải pháp 
tháo gỡ những khó khăn, khắc phục những hạn 
chế còn tồn tại và đề ra nhiệm vụ chiến lược 
cho năm học mới 2019-2020, phấn đấu để đạt 
những mục tiêu quan trọng, nhất là khi những 
công trình Dự án ODA của chính phủ Nhật Bản 
nhằm nâng cấp Trường ĐHCT bắt đầu khởi 
công, đánh dấu cho sự phát triển mang tính 
bước ngoặt của Trường trong chặng đường 
vươn lên, hội nhập quốc tế và khẳng định vị trí, 
thương hiệu của mình.

Dự thảo Nghị quyết Hội nghị Đại biểu 
CCVC&NLĐ Trường ĐHCT năm học 2019-
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2020 với những hoạch định và chiến lược rõ 
ràng, được xây dựng trên cơ sở phát huy những 
thành quả của Nghị quyết năm học trước, tập 
trung triển khai những công việc trọng tâm nhằm 
phát huy sức mạnh tập thể, nâng tầm vị thế của 
Nhà trường, khẳng định được thương hiệu qua 
chất lượng đào tạo và những thành tựu nghiên 
cứu khoa học, chuyển giao công nghệ cho xã 
hội đã được toàn 
thể đại biểu Hội 
nghị biểu quyết 
thông qua với sự 
nhất trí cao.

Trường ĐHCT 
là nhân tố động 
lực có ảnh hưởng 
quyết định cho 
sự phát triển của 
vùng ĐBSCL; là 
trung tâm đào tạo, 
nghiên cứu khoa 
học và chuyển 
giao công nghệ 
hàng đầu của 
quốc gia, đóng 
góp hữu hiệu vào 
sự nghiệp đào 
tạo nhân lực chất 
lượng cao, bồi 

dưỡng nhân tài và 
phát triển khoa học 
phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của vùng 
và quốc gia. Hy vọng, 
năm học 2019-2020, 
với sự năng động, 
sáng tạo, chủ động 
thực hiện những giải 
pháp mang tính chiến 
lược, với những thế 
mạnh nội lực, cộng 
với những lợi thế từ 
các dự án ODA của 
Chính phủ Nhật Bản 
và các dự án quốc tế, 

Trường ĐHCT sẽ phát triển mạnh mẽ và ngày 
càng khẳng định được uy tín, thương hiệu; 
xứng danh là một trong những trường hàng đầu 
về chất lượng của Việt Nam và nằm trong nhóm 
các trường mạnh về đào tạo, nghiên cứu khoa 
học trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 
vào năm 2022.

Đoàn chủ tịch gồm: GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; ThS. Dương Thị Tuyền, Chủ tịch 
Công đoàn và TS.Đinh Minh Quang, Giảng viên Khoa Sư phạm.

Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến và giải trình của các đơn vị chức năng.
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Trường Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm 
- ĐHCT khai giảng năm học 2019-2020

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong không khí ngành giáo dục cả nước 
đang nô nức đón chào năm học mới, sáng 
ngày 05/9/2019, Trường THPT Thực hành 

Sư phạm - Đại học Cần Thơ (ĐHCT) long trọng 
tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019-2020. 
Tham dự buổi lễ có đại diện Sở Giáo dục và 
Đào tạo thành phố Cần Thơ, Ban Chỉ huy Quân 
sự quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Về phía 
Trường ĐHCT có đại diện Ban Giám hiệu; Công 
đoàn, Đoàn Thanh niên; các khoa, phòng, ban, 
trung tâm trực thuộc Trường. Về phía Trường 
THPT Thực hành Sư phạm có  Ban Giám hiệu, 
Ban Đại diện cha mẹ học sinh cùng các giáo 
viên, nhân viên và toàn thể học sinh Trường 
THPT Thực hành Sư phạm.

Ngày 12/10/2011, Trường THPT Thực hành 
Sư phạm được thành lập với mục đích trở thành 
một trường THPT kiểu mẫu, chất lượng cao ở 
thành phố Cần Thơ cũng như khu vực ĐBSCL 
và cả nước. Sau 8 năm hoạt động, Trường 
THPT Thực hành Sư phạm đã từng bước khẳng 
định sự phát triển bền vững về chất lượng đào 
tạo, tạo được lòng tin trong cộng đồng. Học 
sinh trường THPT Thực hành Sư phạm vừa học 
giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép vừa được rèn luyện 
những phẩm chất tư cách, đạo đức riêng như 
sống hồn nhiên mà mạnh mẽ, tự tin, điềm tĩnh, 
có chính kiến, có thể miễn nhiễm trước những 
thói hư tật xấu. Giáo viên, cán bộ, nhân viên Nhà 
trường luôn hoàn thành nhiệm vụ bằng lòng yêu 

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
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nghề và ý trách nhiệm cao, có trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu công việc.

 Trong Lễ Khai giảng năm học 2019-2020, 
thầy và trò Trường THPT Thực hành Sư phạm 
vui mừng đón tiếp 173 em được gia nhập ngôi 
nhà thân yêu mang tên Trường THPT Thực 
hành Sư phạm, chính thức trở thành học sinh 
khóa 8 của Trường và càng thêm tự hào nhìn 
lại những thành tích đã gặt hái được trong năm 
học qua. Trong đó, thành tích nổi bật nhất là 
100% học sinh khối 12 tốt nghiệp THPT, trúng 
tuyển nguyện vọng 1 vào đại học.

Năm học 2019-2020 là năm đầu tiên Trường 
Thực hành Sư phạm thực hiện chuyển đổi sang 
cơ chế hoạt động tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
hướng tới mục tiêu mô hình trường THPT chất 
lượng cao. Trong bối cảnh nhiều khó khăn, 
thách thức nhưng với sự quan tâm, hỗ trợ, động 
viên kịp thời, thiết thực của Đảng ủy-Ban Giám 
hiệu Trường ĐHCT, sự quan tâm, đồng hành 
của phụ huynh học sinh và cộng đồng, hơn hết 
là trình độ vượt trội và ý thức học tập, rèn luyện 
của tất cả học sinh cùng những nỗ lực, tinh thần 
trách nhiệm của đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên 
chức Nhà trường, tất cả đã tạo nên sức mạnh 
để Trường THPT Thực hành Sư phạm tiếp tục 
dấn bước vào chặng đường mới với niềm tin 
vững chắc đạt được mục tiêu đề ra, trở thành 
trường chất lượng cao, tiếp cận đẳng cấp quốc 

tế, góp phần quan trọng để đào tạo nên những 
công dân ưu tú cho vùng ĐBSCL và cả nước.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, GS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã ghi nhận và 
đánh giá cao những thành tích nổi bật của thầy 
và trò Trường THPT Thực hành Sư phạm trong 
năm học qua. Hiệu trưởng khẳng định Trường 
ĐHCT luôn dành sự quan tâm sâu sát đến từng 
bước phát triển của Trường THPT Thực hành 
Sư phạm. Trong thời gian tới, Trường ĐHCT 
cam kết tạo mọi điều kiện hỗ trợ Trường Thực 
hành Sư phạm thực hiện mô hình trường THPT 

chất lượng cao, trong đó, tập trung hai 
nhiệm vụ chính của học sinh là học tập và 
rèn luyện. Bên cạnh nâng cao chất lượng 
về chuyên môn, các em được định hướng 
để phát triển toàn diện nhằm chuẩn bị cho 
quá trình hội nhập, trong đó việc phát triển 
năng khiếu cá nhân và kỹ năng tiếng Anh 
được đầu tư kỹ lưỡng. Năm nay, trường 
xây mới và sửa chữa sân bóng rổ, sân 
bóng chuyền, hồ bơi, sân bóng đá để tạo 
điều kiện cho các em học tập, rèn luyện, 
phát triển năng khiếu cũng như vui chơi 
giải trí sau những giờ học căng thẳng. 
Trường cũng tạo điều kiện cho các em tiếp 
cận “Không gian sáng tạo khởi nghiệp” đặt 
tại Khoa Công nghệ thông tin và Truyền 

thông để tìm hiểu thông tin khoa học công nghệ, 
trình bày ý tưởng, thảo luận cùng chuyên gia, 
từ đó có thể hiện thực hóa những ý tưởng sáng 
tạo của mình.

Nhân buổi lễ, Hiệu trưởng cũng gửi lời cảm 
ơn đến Hội cha mẹ học sinh và các đơn vị trung 
tâm, phòng, ban chức năng của Trường ĐHCT, 
các cơ quan, doanh nghiệp đã đồng hành, hỗ 
trợ Trường THPT Thực hành Sư phạm, đồng 
thời kêu gọi các em học sinh cùng nỗ lực, phấn 
đấu, vượt lên giới hạn của bản thân để cùng 
Nhà trường gặt hái được những thành tích tốt 
đẹp hơn nữa, xây dựng nền tảng vững chắc cho 
tương lai tốt đẹp của các em cũng như khẳng 
định chất lượng đào tạo của Nhà trường và giữ 
vững niềm tin của cộng đồng.

GS.TS. Hà Thanh Toàn và PGS.TS. Trần Văn Minh trao giấy khen cho 
học sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Trường 
THPT Thực hành Sư phạm năm học 2019-2020.
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CUSC tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2019-2020 và Trao bằng tốt 
nghiệp năm 2019

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 29/9/2019, tại Hội trường Rùa, Trung tâm Công nghệ Phần mềm ĐHCT (CUSC) tổ chức Lễ Khai 
giảng năm học 2019-2020 và Trao bằng tốt nghiệp năm 2019. 

Năm học 2019-2020 và trao bằng tốt nghiệp 
năm 2019, CUSC vui mừng chào đón hơn 
300 sinh viên và đồng thời trao bằng tốt 

nghiệp cho 56 sinh viên với tỷ lệ khá, giỏi chiếm 
87,50%.

Hiện nay, Trung tâm đang triển khai chương 
trình đào tạo Lập trình viên Quốc tế và Mỹ thuật đa 
phương tiện Quốc tế hợp tác với Tập đoàn Aptech, 
Ấn Độ và các chuyên ngành như: ACN PRO (Máy 
học và Trí tuệ nhân tạo), ACNA (Mạng máy tính), 
phát triển ứng dụng IOS; EHFI (Điều tra tội phạm 
máy tính). 

Trung tâm đã có tổng cộng 7.939 sinh viên tốt 
nghiệp, trong đó có 2.187 sinh viên tốt nghiệp Lập 
trình viên Quốc tế - Aptech, 693 sinh viên tốt nghiệp 
Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế - Arena và 374 sinh 
viên tốt nghiệp Cao đẳng Công nghệ thông tin, trong 
đó, trên 93% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt 
nghiệp hoặc theo học bậc cao hơn ở các trường đại 

học trong và ngoài nước; 3.217 lượt học viên tham 
gia các khóa đào tạo ngắn hạn; 4.384 lượt học viên 
từ các doanh nghiệp, sở ban ngành tham gia khóa 
bồi dưỡng kiến thức công nghệ thông tin.

Trong những năm qua CUSC đã khẳng định 
thương hiệu cũng như chất lượng đào tạo của mình 
bằng nhiều giải thưởng lớn như: Danh hiệu Quality 
Excellence của Aptech, Ấn Độ; Top 40 doanh nghiệp 
CNTT hàng đầu Việt Nam 2015; 02 giải “Sản phẩm, 
dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu” trong Lễ 
trao giải “Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital 
Awards 2019” (Hội Truyền thông số Việt Nam); Dịch 
vụ đào tạo CNTT đạt 04 giải thưởng Sao Khuê hạng 
4 sao (2014, 2015, 2017, 2019); Sinh viên Arena/
Aptech: XML Super Star 2008 (IBM), Academic 
Excellence Certificate trên toàn hệ thống Aptech Việt 
Nam (2016, 2018), Gold Winner của giải 100HRS 
Creative Marathon 2019; 02 trên 05 “Super Star” 
của Đông Nam Á,...

Ảnh lưu niệm với thầy, cô giáo.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực 
có trình độ chuyên sâu về ngành An toàn 
thông tin, đồng thời, tiếp tục tăng cường 

xây dựng thêm các chương trình chất lượng 
cao với mong muốn cung cấp nguồn nhân lực 
trình độ cao cho vùng và cả nước, nâng cao hơn 
nữa chất lượng đào tạo trong bối cảnh hội nhập 
quốc tế sâu rộng như hiện nay, Khoa Công nghệ 
CNTT&TT - Trường ĐHCT xây dựng đề án mở 
ngành Kỹ thuật phần mềm chất lượng cao và 
ngành An toàn thông tin. Ngày 06/9/2019, Hội 
thảo Lấy ý kiến giảng viên, cán bộ quản lý, nhà 
khoa học, người sử dụng lao động, cựu sinh 
viên về hai chương trình đào tạo được tổ chức.

Chương trình Kỹ thuật phần mềm chất lượng 
cao trình độ đại học đào tạo kỹ sư Kỹ thuật phần 
mềm có kiến thức và kỹ năng chuyên môn vững 
chắc để đáp ứng công việc khác nhau liên quan 
tới phân tích,  thiết kế, cài đặt, kiểm thử và bảo 
trì các hệ thống phần mềm, quản lý các dự án 
phần mềm và phát triển nghề nghiệp lên các vị 
trí cao, có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo trong 
tổ chức; có kỹ năng để phát triển hệ thống phần 

mềm phù hợp xu hướng kết nối vạn vật, phân 
tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo; có sức khỏe, 
đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp và trách 
nhiệm xã hội; có tác phong chuyên nghiệp, khả 
năng làm việc nhóm, khả năng giao tiếp tốt bằng 
cả tiếng Việt và tiếng Anh, kỹ năng nghiên cứu 
khoa học và học tập suốt đời, khả năng sáng 
tạo và khởi nghiệp.

Chương trình An toàn thông tin trình độ đại 
học đào tạo kỹ sư có kiến thức chuyên môn 
toàn diện, khả năng phân tích và phán đoàn tình 
huống, có kỹ năng lập trình, sử dụng thành thạo 
các công cụ, giải pháp tiên tiến để giải quyết yêu 
cầu thực tiễn về an toàn thông tin; có kiến thức 
cơ bản về toán, khoa học chính trị, xã hội, pháp 
luật, giáo dục thể chất, quốc phòng - an ninh;  
có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm, 
có đạo đức, sức khỏe; có năng lực ngoại ngữ, 
nghiên cứu khoa học, sáng tạo, khởi nghiệp đáp 
ứng yêu cầu hoàn thiện bản thân người học, 
phục vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng và quốc 
gia trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. 

Hội thảo Lấy ý kiến về chương trình đào tạo dự 
kiến ngành Kỹ thuật phần mềm chất lượng cao 
và ngành An toàn thông tin
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Hội thảo cuối kỳ dự án Rise and Fall về “Động thái Tài nguyên Nước dưới đất 
và Xâm nhập mặn trong điều kiện sụt lún ĐBSCL”

 Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên

Ngày 07 và 08/10/2019, Trường ĐHCT kết hợp với Viện Khoa học Thủy Lợi Miền Nam, Liên 
Đoàn Địa chất Thủy văn, Khoa Khoa học Trái đất (Faculty of Geosciences) – Trường Đại học 
Utrecht (Hà Lan) tổ chức Hội thảo cuối kỳ dự án Rise and Fall về “Động thái Tài nguyên Nước dưới 
đất và Xâm nhập mặn trong điều kiện sụt lún ĐBSCL” nhằm tổng kết và báo cáo kết quả của dự 
án trong giai đoạn từ 2015 đến 2019. Nôi dung chính bao gồm các vấn đề về xâm nhập mặn nước 
mặt và nước dưới đất, tình trạng khai thác quá mức nguồn tài nguyên nước dưới đất và vấn đề về 
sụt lún. Bên cạnh đó, hội thảo còn đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường năng lực của cá nhân và 
tổ chức trong việc phát triển chiến lược thích ứng bền vững vùng ĐBSCL.

Cũng như các vùng đồng bằng khác trên 
thế giới, ĐBSCL rất dễ bị tổn thương bởi 
sự gia tăng mực nước biển do đồng bằng 

thấp và thường có tỷ lệ sụt lún khá cao dưới 
tác động của việc khai thác quá mức nguồn tài 
nguyên nước dưới đất. Ngoài ra, triều cường 
cùng với xâm nhập mặn dọc theo các vùng ven 
biển của đồng bằng đã trở thành mối đe dọa 
ngày càng gia tăng cho ĐBSCL. Sụt lún đất do 

hậu quả của quá trình đô thị hóa, quá trình co 
rút tự nhiên của bề mặt đất và việc sử dụng quá 
mức các nguồn nước dưới đất làm cho những 
vấn đề nêu trên ngày càng trầm trọng thêm. Tuy 
nhiên, cho đến nay, vẫn còn khá ít nghiên cứu 
về sụt lún đất tại ĐBSCL. Các chính sách liên 
quan của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể 
trong những thập niên qua. Mặc dù một số chính 
sách về quản lý sụt lún đất và nguồn nước dưới 
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đất đã được phê duyệt gần đây, tuy vậy những 
hậu quả tiêu cực của các quá trình này đã được 
nhắc đến liên tục và do vậy các chính sách ở 
những cấp độ khác nhau cần được phát triển 
nhằm giúp ĐBSCL thích ứng được với những 
thách thức này. Thể chế cần phải được tăng 
cường và nghiên cứu khoa học cần gắn liền và 
đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội.

Do đó, hội thảo cuối kỳ của dự án nhằm mục 
đích khuyến khích các chuyên gia trong nước và 
quốc tế về các lĩnh vực khác nhau, cùng với các 
nhà hoạch định chính sách và cán bộ quản lý 

nhà nước, thảo luận sâu hơn về các chiến lược 
phát triển bền vững của vùng đồng bằng, đồng 
thời, kêu gọi sự hỗ trợ của các sở ban ngành 
để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về những 
vấn đề lớn mà ĐBSCL hiện đang phải đối mặt. 
Hội thảo là cơ hội tốt để các đại biểu tham gia 
chia sẻ kiến thức và tầm nhìn cho tương lai của 
ĐBSCL. Bên cạnh đó, bản đề xuất chính sách 
về “Những thách thức trong bối cảnh gia tăng 
sụt lún tại ĐBSCL” đang trong quá trình hoàn 
thiện nhằm tham khảo ý kiến của các bên liên 
quan, đồng thời sử dụng để tuyên truyền ở cấp 
quốc gia.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tham dự Hội thảo.
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Hội nghị Khoa học Quốc tế Chăn nuôi và Môi trường lần thứ II
Khoa Nông nghiệp, Phòng Hợp tác quốc tế

Trong hai ngày 18 và 19/9/2019, Trường ĐHCT phối hợp với Hội Chăn nuôi Việt Nam tổ chức Hội 
nghị Khoa học Quốc tế Chăn nuôi và Môi trường lần thứ II (the Second International Conference 
on Animal Production and Environment, APE2019).

Mục tiêu của Hội nghị nhằm: (i) trao đổi và 
chia sẻ những định hướng chiến lược, 
những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong 

lĩnh vực chăn nuôi, thú y, môi trường và các lĩnh 
vực có liên quan; đồng thời (ii) thiết lập và xây 
dựng mối quan hệ giữa các viện trường - cơ 
quan - doanh nghiệp để đẩy mạnh các hoạt động 
đào tạo, nghiên cứu các vấn đề về chăn nuôi và 
môi trường trong xu thế hội nhập và phát triển. 
Ngoài ra, Hội nghị cũng là nơi giới thiệu và sơ 
kết một số kết quả nghiên cứu ban đầu của các 
đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chăn 
nuôi (A-3) và môi trường (E-3, E-6 và E-7) thuộc 
Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT bằng nguồn vốn 
vay ODA từ Chính phủ Nhật Bản.

Trong hai ngày làm việc, Hội nghị đã tập trung 
chia sẻ và thảo luận các vấn đề (i) chăn nuôi 

bao gồm di truyền - giống, thức ăn - dinh dưỡng 
động vật, công nghệ sinh học, chất lượng sản 
phẩm, thú y; và (ii) môi trường gồm có phương 
pháp quản lý và xử lý chất thải chăn nuôi, hệ 
sinh thái nông nghiệp thích ứng với biến đổi 
khí hậu, quan trắc và kiểm soát chất lượng môi 
trường.

Hội nghị đã thu hút trên 200 đại biểu đến từ 
22 trường, viện và 22 doanh nghiệp ở 12 quốc 
gia. Tổng số 53/68 bài thuyết trình đã được trình 
bày trước hội nghị thông qua 4 phiên họp toàn 
thể và 8 phiên họp chuyên đề. Có 46 bài viết 
chất lượng cao được các chuyên gia đầu ngành 
phản biện độc lập, chọn lọc và đăng tải bằng 
tiếng Anh trên Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Chăn 
nuôi (ISSN: 1859-476X) và Tạp chí Môi trường 
Việt Nam (ISSN: 2193-6471).
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Tọa đàm giới thiệu Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia 
giai đoạn đến năm 2025 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, 
chuyển giao và ứng dụng các công nghệ 
chủ chốt của công nghiệp 4.0 để tạo ra 

các sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh và 
dịch vụ; hỗ trợ đổi mới và triển khai mô hình 
quản trị, sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, 
doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên và 
quan trọng theo định hướng chuyển đổi số. 
Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 2813/
QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 phê duyệt Chương 
trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 
đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và 
ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã 
số KC-4.0/19-25.

Để Chương trình được triển khai và phổ biến 
rộng rãi, ngày 18/9/2019 tại Trường ĐHCT, Ban 
chủ nhiệm Chương trình phối hợp với Trường 

ĐHCT tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu Chương 
trình KH&CN trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 
đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và 
ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã 
số KC-4.0/19-25.

Mở đầu buổi tọa đàm, PGS.TS Nguyễn 
Thanh Thủy, Phó Chủ nhiệm Chương trình đã 
trình bày các nội dung quan trọng liên quan đến 
đề xuất đề tài, nhiệm vụ Chương trình. Cụ thể, 
các đề xuất cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, 
sản phẩm đã được ban hành tại Quyết định 
số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 của Bộ 
KH&CN, trong đó ưu tiên các đề xuất của các 
Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; các đề xuất có sự 
phối hợp giữa các viện nghiên cứu, trường đại 
học và các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN, đặc 
biệt các công ty khởi nghiệp sáng tạo nhằm hỗ 
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trợ, hoàn thiện đổi mới công nghệ; đổi mới và 
triển khai mô hình quản trị, sản xuất trong các 
lĩnh vực ưu tiên và quan trọng. Chương trình 
hướng tới hỗ trợ thí điểm các mô hình quản trị 
sản xuất kinh doanh dịch vụ trong các doanh 
nghiệp, trong các tổ chức ở một số lĩnh vực có 
tính chất tương đối chọn lọc theo hướng chuyển 
đổi số.

Cụ thể các đề xuất sẽ được tiếp nhận theo ba 
nhóm nội dung thuộc khung chương trình KC-
4.0/19-25: 

Nhóm 1: Nghiên cứu, phát triển, chuyển 
giao và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của 
công nghiệp 4.0 gồm: trí tuệ nhân tạo - Artificial 
intelligence, chuỗi khối - Blockchain, phân tích 

dữ liệu lớn - Big data analytics, vạn vật kết nối 
Internet - Internet of Things, mạng di động thế 
hệ 5 - 5th Generation Mobile Network, Rô bốt - 
robot, Điện toán đám mây - cloud computing,...

Nhóm 2: Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ 
liệu và hạ tầng số làm nền tảng, phục vụ phát 
triển và ứng dụng công nghệ chủ chốt của công 
nghiệp 4.0.

Nhóm 3: Nghiên cứu các mô hình chuyển đổi 
số, đổi mới sáng tạo và triển khai mô hình quản 
trị, sản xuất kinh doanh của các tổ chức, các 
doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên và quan 
trọng theo định hướng chuyển dổi số, thích ứng 
với cuộc công nghiệp 4.0.

GS.TS Nguyễn Thanh Thủy, Phó Chủ nhiệm Chương trình giới thiệu Chương trình KC-4.0/19-25.
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Tiếp đoàn Viện Công nghệ Kyoto, Nhật Bản
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trường ĐHCT và Viện Công nghệ Kyoto 
đã có một quá trình hợp tác truyền thống 
lâu dài kể từ năm 2002 đến nay thông 

qua các hoạt động trao đổi học thuật, trao đổi 
cán bộ và sinh viên, cùng hợp tác tổ chức các 
hội nghị, hội thảo chuyên đề, hợp tác nghiên 
cứu, xuất bản các công trình nghiên cứu khoa 
học,... Trong đó, Viện Công nghệ Kyoto đã tích 
cực hợp tác, phối hợp và hỗ trợ Trường ĐHCT 
trong hoạt động nâng cao năng lực giảng viên, 
viên chức của Trường qua hoạt động đào tạo 
sau đại học.

Vào ngày 12/12/2016, Trường ĐHCT và Viện 
Công nghệ Kyoto cũng đã chính thức ký biên 
bản hợp tác giữa hai bên về các hoạt động chủ 
yếu như: trao đổi sinh viên, giảng viên và các 
nhà nghiên cứu, các dự án nghiên cứu và các 
chương trình văn hóa chung, các cơ hội thực 
tập của sinh viên. Theo đó, hàng năm, Viện 
Công nghệ Kyoto cung cấp cho Trường ĐHCT 
các suất học bổng ngắn hạn và dài hạn cho các 
trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ, đồng thời cử nhiều 
cán bộ và sinh viên sang trao đổi học thuật vào 
dịp tháng 9 hàng năm. Chương trình này đang 
thực hiện dành cho các sinh viên năm 3,4 và 

học viên cao học đáp ứng được các yêu cầu 
của chương trình thuộc các khoa Khoa học Tự 
nhiên (Sinh học, Hóa học), Viện Công nghệ Sinh 
học (Công nghệ Sinh học), khoa Công Nghệ 
thông tin và Truyền thông, khoa Công nghệ.

Để tiếp tục thực hiện các dự án đã ký kết hợp 
tác giữa hai bên, ngày 11/9/2019, đoàn công tác 
của Viện Công nghệ Kyoto gồm 5 giảng viên và 
24 học viên cao học đến làm việc và bàn về hợp 
tác cho các hướng nghiên cứu và đào tạo giữa 
hai trường trong thời gian tới, đồng thời, dạy 
thực hành thí nghiệm cho các sinh viên năm 3,4 
của Trường ĐHCT. 

Trong thời gian tới, Viện Công nghệ Kyoto 
sẽ tiếp tục đến làm việc và cùng thảo luận theo 
hướng triển khai các hoạt động trao đổi học 
thuật, trao đổi cán bộ và sinh viên, đồng thời, 
tích cực xây dựng và phát triển các chương 
trình hợp tác mới như phát triển dự án nghiên 
cứu khoa học quy mô lớn, hợp tác cùng đào tạo 
chương trình đào tạo quốc tế cấp bằng đôi,... 
Hai bên thỏa thuận về việc trao đổi sinh viên 
học tập lẫn nhau và sẽ tiếp tục các khóa học 
theo hình thức này đồng thời triển khai đến các 
chuyên ngành khác.
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

Ngày 02/10/2019, Trường 
ĐHCT đã có buổi đón tiếp và 
làm việc với ngài Őry Csaba, 
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 
Hungary tại Việt Nam về thảo 
luận các hoạt động hợp tác 
giữa Trường ĐHCT với Đại 
sứ quán Hungary tại Việt Nam 
cũng như các đối tác Hungary 
trong thời gian tới. 

Thảo luận hợp tác với Đại sứ Hungary tại Việt Nam
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Tại buổi làm việc, GS.TS. Hà Thanh Toàn đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến ngài 
Đại sứ, đồng thời chia sẻ thông tin về Trường cũng như các hoạt động hợp tác giữa 
Trường ĐHCT với các đối tác Hungary. Với mong muốn nâng cao chất lượng đào 

tạo nhân lực, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ và sinh viên của Trường có cơ hội giao lưu, 
học tập với bạn bè, đồng nghiệp quốc tế, Trường không ngừng mở rộng mối quan hệ, đẩy 
mạnh các hoạt động hợp tác với các viện, trường, tổ chức quốc tế. Do đó, Hiệu trưởng bày 
tỏ niềm vui mừng cho mối quan hệ hợp tác giữa Trường ĐHCT và các đối tác Hungary càng 
thêm thắt chặt nhờ có sự kết nối của Đại sứ quán cho các hoạt động hợp tác sắp tới đây. 
Cũng tại buổi làm việc, Đại sứ Őry Csaba cho biết với mong muốn quảng bá văn hóa Hungary tại 
Cần Thơ nói riêng và Việt Nam nói chung, sự kiện Tuần lễ văn hóa Hungary tại Cần Thơ dự kiến 
sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2019, trong đó, sự phối hợp của Trường ĐHCT trong sự kiện 
đóng vai trò quan trọng để sự kiện được diễn ra được thuận lợi và tốt đẹp. Ngoài việc thảo luận 
và thống nhất các nội dung liên quan đến sự kiện này, ngài Đại sứ và lãnh đạo Trường ĐHCT đã 
cùng chia sẻ thông tin, thảo luận và gợi ý khả năng hợp tác giữa Trường ĐHCT với các trường đại 
học của Hungary trong các hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên, thực hiện các chương trình 
nghiên cứu chung,... 

Ngài Őry Csaba khẳng định Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam sẽ là cầu nối thúc đẩy mối liên 
kết cũng như các chương trình hợp tác hiệu quả giữa các đối tác Hungary và Trường ĐHCT. Qua 
đó, ngài mong muốn lắng nghe và tiếp nhận những sáng kiến, gợi ý của Trường ĐHCT về các hoạt 
động hợp tác để mối quan hệ tốt đẹp này sẽ phát triển hơn nữa.
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DỰ ÁN ODA

Lễ ký hợp đồng xây dựng gói thầu 05 và 06
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong ngày 04/10/2019, 
Ban Quản lý Dự án ODA, 
Trường ĐHCT đã tổ chức 
hai buổi lễ ký hợp đồng gói 
thầu 05 “Thi công xây dựng 
khối nhà Khu phức hợp 
phòng thí nghiệm nghiên 
cứu (RLC) và Nhà lưới” 
và gói thầu 06 “Thi công 
xây dựng khối nhà Phòng 
thí nghiệm công nghệ cao 
(ATL) và Trại giống thủy 
sản” thuộc Dự án Nâng cấp 
Trường ĐHCT.

Tuân thủ các quy định 
của pháp luật về đấu 
thầu, Trường ĐHCT 

đã tổ chức lựa chọn nhà 
thầu cho gói thầu 05 “Thi 
công xây dựng khối nhà Khu phức hợp phòng 
thí nghiệm nghiên cứu (RLC) và Nhà lưới” và gói 
thầu 06 “Thi công xây dựng khối nhà Phòng thí 
nghiệm công nghệ cao (ATL) và Trại giống thủy 
sản” theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế với 
phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn 
hai túi hồ sơ.

Tại buổi lễ, đại diện Ban Quản lý Dự án ODA 
đã công bố các văn bản liên quan gồm Quyết 
định số 4296/QĐ-ĐHCT ngày 30/9/2019 của 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT về phê duyệt kết quả 
lựa chọn nhà thầu số 05 và Thông báo số 208/
TB-PMU.VN14-P6 ngày 01/10/2019 của Ban 
Quản lý Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT về việc 
thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 
05 với nhà thầu xếp hạng thứ nhất là Tổng công 
ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC - Công 
ty TNHH một thành viên trúng thầu.

Tại buổi lễ ký hợp đồng xây dựng gói 06 đã 
công bố Quyết định số 4297/QĐ-ĐHCT ngày 
30/9/2019 của Hiệu trưởng Trường ĐHCT về phê 

duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 06 và Thông 
báo số 209/TB-PMU.VN14-P6 ngày 01/10/2019 
của Ban Quản lý Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT 
về việc thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu gói 
thầu số 06 với nhà thầu xếp hạng thứ nhất là 
Liên danh Tổng công ty Thành An - Tổng công ty 
789 trúng thầu.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT nhấn mạnh tầm quan 
trọng của gói thầu đối với tiến độ, hiệu quả của 
Dự án và mong muốn sau khi ký kết, các bên 
cùng nhau thực hiện nghiêm chỉnh các điều 
khoản trong hợp đồng, xây dựng công trình đúng 
bản vẽ thiết kế đã được phê duyệt, đảm bảo 
đúng tiến độ thi công, đảm bảo an toàn về mọi 
mặt trong quá trình thực hiện, tuân thủ đầy đủ 
các quy định về các loại bảo hiểm bắt buộc trong 
xây dựng, bảo vệ môi trường và an ninh trật tự 
trong khuôn viên Trường ĐHCT và khu vực lân 
cận. Bên cạnh đó, GS.TS. Hà Thanh Toàn đã gửi 
lời cảm ơn đến các nhà thầu, JICA, đơn vị tư vấn 
đã hỗ trợ Trường ĐHCT thực hiện dự án.

PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án và ông 
Nguyễn Minh Khoan, Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị 
UDIC - Công ty TNHH một thành viên ký hợp đồng gói thầu 05 "Thi công xây dựng 
khối nhà Khu phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu (RLC) và Nhà lưới".
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DỰ ÁN ODA

Ngày 21/10/2019, Ban Quản lý Dự 
án ODA, Trường ĐHCT đã tổ chức Lễ 
mở thầu - Gói thầu số 02 “Quan trắc 
lún công trình” của Dự án đầu tư xây 
dựng công trình thuộc Dự án Nâng cấp 
Trường ĐHCT. Tham dự lễ mở thầu có 
đại diện lãnh đạo các phòng ban chức 
năng của Trường; các thành viên trong 
Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định Gói thầu, 
các thành viên Ban QLDA ODA và đại 
diện 06 nhà thầu. 

Lễ Mở thầu - Gói thầu 02 “Quan trắc lún công trình”
Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Tại buổi lễ, đại diện Ban Quản lý Dự án ODA đã công bố các văn bản 
liên quan đến gói thầu. Sau khi kiểm tra tính nguyên vẹn của hồ sơ, 
Tổ chuyên gia tiến hành mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật và công bố các 

thông tin theo yêu cầu như số lượng hồ sơ bản chính, bản sao và các tài 
liệu kèm theo. Phần hồ sơ đề xuất tài chính được niêm phong lại và sẽ 
được mở sau khi có kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

Qua việc đánh giá các hồ sơ dự thầu, Tổ chuyên gia sẽ đề nghị lựa chọn 
nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của Nhà trường, trên cơ sở đảm bảo tính 
cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

TS. Trần Thanh Điền, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án ODA (thứ 
2 từ trái qua) cùng đại diện các nhà thầu ký Biên bản mở hồ sơ đề 
xuất kỹ thuật.
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DỰ ÁN ODA

Họp với JICA Việt Nam về tiến độ Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT
Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 01/10/2019, Trường ĐHCT đã có buổi làm việc với đoàn công tác của JICA Việt Nam do 
ông Murooka Naomichi, Đại diện cấp cao, dẫn đầu. Về phía Trường ĐHCT có Ban Giám hiệu, Ban 
Quản lý Dự án ODA, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, điều phối các lĩnh vực nông nghiệp, 
thủy sản, môi trường.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của JICA 
Việt Nam và Trường ĐHCT đã đánh giá 
hoạt động triển khai Dự án Nâng cấp 

Trường ĐHCT tính đến quí 3 năm 2019. Trên 
cơ sở đó, hai bên đã cùng nhau thảo luận, đưa 
ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc và hoạch định kế hoạch sẽ triển khai trong 
thời gian tới.

Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ 
được thực hiện với mục tiêu 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 Đồng 
bằng sông Cửu Long. 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 10 năm 2015 đến tháng 10 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) mua sắm thiết bị nghiên cứu và (5) dịch 
vụ tư vấn.

Những kết quả chính của Dự án đến tháng 
6/2019 như: 36 giảng viên theo học chương 
trình Tiến sĩ và 07 viên chức theo học chương 
trình Thạc sĩ tại Nhật Bản; 24 giảng viên và 
nghiên cứu viên hoàn thành khóa đào tạo ngắn 
hạn; 36/36 chương trình nghiên cứu được triển 
khai; hoàn thành gói thầu 2-1 “Mua sắm trang 
thiết bị cho các phòng thí nghiệm hiện hữu”; triển 
khai các gói thầu “Kiểm toán tài khoản đặc biệt 
cho nghiên cứu”, “Thi công xây dựng khu phức 
hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu (RLC) và nhà 
lưới”, “Thi công xây dựng khối nhà Phòng thí 
nghiệm công nghệ cao (ATL) và Trại giống thủy 
sản”.

Buổi làm việc với JICA Việt Nam tại Hội trường Ban Giám hiệu, Trường ĐHCT.
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

Đại hội điểm Đại hội Đảng viên Chi bộ Sư phạm Sinh học, 
Đảng bộ Khoa Sư phạm

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 15/10/2019, Chi bộ Sư phạm Sinh học, trực thuộc Đảng bộ Khoa Sư phạm, tổ chức Đại hội Đảng 
viên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm đánh giá các kết quả hoạt động của Chi bộ trong thời gian qua 
và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng thời bầu cấp ủy và các chức danh chủ 
chốt của chi bộ nhằm thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 đạt hiệu quả cao. Đây là một 
trong hai chi bộ được Đảng ủy Trường ĐHCT chọn làm Đại hội điểm.

Đại hội đã thông qua báo cáo tình hình 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ 
Sư phạm Sinh học nhiệm kỳ 2017-

2020 và phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm 
kỳ 2020-2022; báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh 
đạo, chỉ đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020. 
Báo cáo đã nêu rõ những kết quả đạt được, 
những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và 

bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó, đề ra phương 
hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện của Chi bộ 
trong nhiệm kỳ tới 2020-2022.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến 
cho dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên và biểu 
quyết thông qua 13 chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới. Đại 
diện Đảng ủy cấp trên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, 
Bí thư Đảng ủy Khoa Sư phạm đã ghi nhận những 
thành tích của Chi bộ Sư phạm Sinh học trong 
nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, 
nguyên nhân và biện pháp khắc phục cũng như các 
giải pháp thực hiện nhiệm vụ quan trọng để Chi bộ 
đạt nhiều thành tích hơn trong nhiệm kỳ tới.

Công tác bầu ra Chi ủy mới được thực hiện 
nghiêm túc, trật tự theo Điều lệ Đảng và các quy 
định, hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên nhằm 
chọn ra những cá nhân tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, 
uy tín, có năng lực công tác, kinh nghiệm thực tiễn, 
được cán bộ, đảng viên tín nhiệm. Kết quả, Chi ủy 
của Chi bộ Sư phạm Sinh học nhiệm kỳ 2020-2022 
gồm 03 đồng chí, trong đó, đ/c Đặng Minh Quân đắc 
cử chức vụ Bí thư, đ/c Đinh Minh Quang được bầu 
giữ chức vụ Phó Bí thư và đ/c Nguyễn Trọng Hồng 
Phúc là Chi ủy viên.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội 
Chi bộ Sư phạm Sinh học đã kết thúc thành công 
tốt đẹp, Nghị quyết của Đại hội đã được biểu quyết 
thông qua thể hiện sự đồng thuận của Chi ủy Chi bộ 
Sư phạm Sinh học cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, 
viên chức. Với sức mạnh đoàn kết, chung sức chung 
lòng, Chi bộ Sư phạm Sinh học sẽ nỗ lực vượt qua 
khó khăn, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại biểu bỏ phiếu bầu ra Chi ủy mới nhiệm kỳ 2020-2022.

Chi ủy Sư phạm Sinh học nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại 
hội.
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Chương trình Vui Tết Trung thu, phát thưởng và trao 
học bổng “Tấm Lòng Vàng” năm 2019

Phòng Công tác Chính trị

Hoạt động năm 2019, ngày 
14/9/2019, tại Hội trường Rùa 
- Trường ĐHCT, Công đoàn 

Trường phối hợp với Phòng Công tác 
Chính trị tổ chức chương trình Vui Tết 
Trung thu, phát thưởng và trao học 
bổng “Tấm lòng Vàng” năm 2019 cho 
các cháu thiếu nhi là con của VC-
NLĐ.

 PGS.TS Trần Thị Thanh Hiền, Bí 
thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đại 
diện lãnh đạo Trường đã phát biểu 
khai mạc chương trình. PGS.TS. 
Trần Thị Thanh Hiền chia sẻ “Tết 
Trung thu năm nay, Cô rất vui mừng 
khi thấy các cháu đến dự rất đông vui, chật kín 
cả hội trường, điều này thể hiện sự quan tâm 
và đồng hành của Nhà trường cùng với quý phụ 
huynh trong công việc chăm lo cho thiếu nhi. 
Nhân dịp năm học mới, xin chúc các cháu cố 
gắng phấn đấu học thật tốt, xứng đáng là con 
ngoan, trò giỏi. Kính chúc các phụ huynh dồi 
dào sức khỏe, các cháu có buổi Vui Tết Trung 
thu thật vui vẻ, ấm áp”.

Công Đoàn Trường ĐHCT đã tiến hành khen 
thưởng 16 học sinh là con của VC-NLĐ của Nhà 
trường đạt thành tích học sinh giỏi, năng khiếu 
năm học 2018-2019 cấp quốc gia, cấp thành 
phố và 26 em trúng tuyển đại học đợt 1 năm 
học 2019-2020, trao học bổng “Tấm lòng vàng” 
cho 32 cháu và trợ cấp khó khăn cho 40 cháu là 
con của VC-NLĐ của Trường.
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Sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công - quý 3 năm 2019
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 15/10/2019, Câu lạc bộ Nữ công tổ chức sinh hoạt Nữ công quý 3 năm 2019 với chủ đề 
“Hôn nhân văn minh - Vững bền hạnh phúc” nhằm chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. 

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, GS. TS. Hà 
Thanh Toàn gởi lời chúc mừng nồng 
nhiệt đến toàn thể quý cô - viên chức, 

người lao động của Trường nhân ngày Phụ nữ 
Việt Nam 20/10, cảm ơn Công đoàn 
Trường đã tổ chức cho chị em có 
một sân chơi vô cùng phong phú và 
bổ ích, nâng cao tinh thần vui chơi, 
giải trí, thoải mái để mọi người tiếp 
thêm năng lượng tích cực cống hiến 
cho các hoạt dộng của Trường trong 
công tác giảng dạy và rèn luyện. Nhà 
trường cam kết tạo mọi điều kiện cho 
Công đoàn hoạt động theo đúng chức 
năng của mình, đóng góp một cách 
tích cực vào các hoạt động nâng cao 
đời sống tinh thần của tất cả quý thầy 
cô giáo - viên chức - người lao động.

Tại buổi sinh hoạt với chủ đề “Hôn 
nhân văn minh - Vững bền hạnh 

phúc”, các đoàn viên Công 
đoàn đã được nghe chuyên 
gia tâm lý, ThS. BS. Nguyễn 
Lan Hải trình bày và chia sẻ 
chuyên đề "Bốn người chồng 
trong đời người phụ nữ" với 
mong muốn truyền đạt kiến 
thức về bình đẳng giới qua các 
thời kỳ, đồng thời chia sẻ về sự 
thay đổi tâm sinh lý về đời sống 
hôn nhân gia đình qua các giai 
đoạn; những kỹ năng giao tiếp, 
ứng xử, kỹ năng cân bằng giữa 
gia đình và công việc. Qua buổi 
sinh hoạt lần này, Công đoàn 
Trường mong muốn quý cô - 
viên chức, người lao động  sẽ 
hiểu rõ tâm sinh lý của mình 

trong từng giai đoạn, biết chăm sóc bản thân 
mình nhiều hơn để vừa đảm bảo đáp ứng yêu 
cầu hoàn thành tốt công tác vừa xây dựng đời 
sống gia đình bền vững và hạnh phúc hơn.

GS. TS. Hà Thanh Toàn - Phó Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng gửi lời chúc 
mừng tốt đẹp đến toàn thể quý cô - viên chức, người lao động của Trường

ThS. BS. Nguyễn Lan Hải chia sẻ chuyên đề "Bốn người chồng trong đời 
người phụ nữ".
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Nằm trong chuỗi các hoạt động nhằm 
lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 
năm thành lập Công đoàn Việt Nam 

(28/7/1929 - 28/7/2019), 68 năm thành lập Công 
đoàn Giáo dục Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) 
và 43 năm thành lập Công đoàn Trường Đại học 
Cần Thơ (1976 - 2019), ngày 29/8/2019, Ban 
Thường vụ Công đoàn Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) tổ chức buổi Hội thảo “Vai trò công 
đoàn trong giai đoạn hiện nay”.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Trần Thị Thanh 
Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; Đ/c 
Trần Thiện Bình, Trưởng phòng Công tác Chính 
trị; Đ/c Dương Thị Tuyền, Chủ tịch Công đoàn 
trường; Đ/c Trần Thị Thủy Tiên, Bí thư Đoàn 
trường; Ban Thường vụ Công đoàn trường, đại 
diện lãnh đạo các công đoàn bộ phận, tổ công 
đoàn trực thuộc Công đoàn Trường và đại diện 
đoàn viên Công đoàn các đơn vị.

Hội thảo “Vai trò Công đoàn trong 
giai đoạn hiện nay”

Công đoàn Trường ĐHCT
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Phát biểu chỉ đạo tại Hội 
thảo, PGS.TS. Trần Thị Thanh 
Hiền đánh giá cao các hoạt 
động của Công đoàn trong thời 
gian gần đây và khẳng định 
Đảng ủy, Ban Giám Hiệu Nhà 
trường luôn luôn lắng nghe 
ý kiến của tất cả đoàn viên 
Công đoàn và đặc biệt là các 
hoạt động, các quyết sách của 
Trường đều sẽ có sự tham 
gia của đại diện Công đoàn 
Trường và mong rằng lãnh đạo 
Công đoàn cố gắng phát huy 
vai trò của mình trong mọi hoạt 
động của đơn vị, xây dựng một 
đội ngũ cán bộ Công đoàn thật 
sự năng động, sáng tạo, nhiệt 
tình trong công tác; đủ năng 
lực, trình độ để đại diện, bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của VCNLĐ. 

 Ban Tổ chức Hội thảo đã 
tiếp nhận được 26 bài tham 

luận từ các đơn vị và tuyển 
chọn 5 bài tham luận tiêu biểu 
của các đơn vị và bài tham 
luận của Công đoàn Trường 
trình bày tại Hội thảo. Sau khi 
nghe trình bày các tham luận 
của các đơn vị tiêu biểu, các 
đại biểu tiếp tục thẳng thắn 
thảo luận trao đổi, đóng góp ý 
kiến, kinh nghiệm để làm rõ vai 
trò thực tiễn của các tổ chức 
công đoàn đối với việc thực 
hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; 
làm rõ vai trò của các tổ chức 
công đoàn với việc chăm lo 
đời sống và bảo vệ quyền và 
lợi ích hợp pháp cho VCNLĐ. 
Ngoài ra, các đại biểu cũng 
nêu ra những kiến nghị, những 
giải pháp để tăng tính hiệu quả, 
trách nhiệm của Công đoàn về 
việc thực hiện vai trò của mình 
trong hoạt động tại đơn vị.

Phát biểu kết luận Hội thảo, 

Đ/c Dương Thị Tuyền thay mặt 
Ban tổ chức đánh giá cao về 
các báo cáo tham luận và ghi 
nhận những đề xuất, kiến nghị 
cũng như ý kiến đóng góp của 
các đoàn viên Công đoàn tại 
Hội thảo, thông qua những ý 
kiến này công đoàn trường 
tiếp tục có những nghiên cứu 
chuyên sâu, những giải pháp 
hữu hiệu để đóng góp nhiều 
hơn nữa cho hoạt động công 
đoàn nói riêng và hoạt động 
của Nhà trường nói chung. 
Trong thời gian sắp tới, Công 
đoàn sẽ làm tốt công tác tuyên 
truyền, vận động để xây dựng 
và nâng cao hơn nữa tinh thần 
đoàn kết, góp phần hoàn thành 
nhiệm vụ chính trị của Nhà 
trường; đồng thời, làm tốt vai 
trò đại diện, chăm lo, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp cho 
VCNLĐ trong việc thực hiện tự 
chủ của Nhà trường. 

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT phát biểu chỉ đạo Hội thảo.
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Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội năm học 2018-2019, triển khai Kế 
hoạch công tác năm học 2019-2020 và tổng kết Chiến dịch Thanh niên 

tình nguyện hè năm 2019
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm tổng kết, đánh giá công tác Đoàn 
Thanh niên, Hội Sinh viên Trường ĐHCT 
trong năm học 2018-2019 và tổng kết 

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019, trên 
cơ sở đó đề ra phương hướng, chương trình 
công tác năm học 2019-2020, ngày 10/9/2019, 
Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Thư ký Hội 
Sinh viên trường tổ chức Hội nghị tổng kết công 
tác Đoàn - Hội năm học 2018-2019, triển khai 
chương trình công tác năm học 2019-2020 và 
tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 
năm 2019.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo 
tóm tắt tổng kết công tác Đoàn - Hội năm học 
2018-2019 và triển khai kế hoạch công tác năm 
học 2019-2020. Báo cáo đã nêu các kết quả 
đạt được trên các mặt công tác như: công tác 
giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng, đạo 
đức lối sống; kết quả thực hiện các phong trào 

Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi 
trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc; các chương trình 
đồng hành với thanh niên trong học tập, đồng 
hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, 
phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời 
sống văn hóa tinh thần; hoạt động hỗ trợ thanh 
niên hội nhập quốc tế; công tác xây dựng Đoàn 
vững mạnh, Đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Phát huy những thành quả đạt được trong 
năm qua, đồng thời căn cứ vào các nội dung 
nhiệm vụ công tác Đoàn và định hướng của 
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, của Đoàn cấp trên, 
Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường 
ĐHCT đã xây dựng kế hoạch chương trình 
công tác năm học 2019-2020 với các nhiệm vụ 
trọng tâm: giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo 
đức cách mạng, xây dựng lớp thanh niên thời 
kỳ mới, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã 
hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp 

Đ/c Đào Chí Nghĩa trao Giấy khen của Thành đoàn cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc về công tác 
Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018-2019.
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luật, có tri thức, có sức khỏe, có kỹ năng; đổi 
mới phương thức, nâng cao chất lượng phong 
trào thanh niên tình nguyện, chú trọng hoạt 
động tình nguyện gắn với tri thức chuyên môn, 
chuyên ngành của đội hình tình nguyện, tăng 
cường vai trò của giảng viên trẻ trong phong 
trào thanh niên tình nguyện; triển khai có hiệu 
quả các phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 
3 rèn luyện”, chú trọng các giải pháp thúc đẩy 
hoạt động sáng tạo trong đoàn viên, sinh viên, 
hỗ trợ sinh viên, học sinh khởi nghiệp sáng tạo; 
nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn 
viên mới, quản lý sinh viên, đoàn viên, sinh hoạt 
chi đoàn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đoàn.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 
2019 thu hút được hơn 1.500 thanh niên, đoàn 
viên, hội viên tham gia chia làm 74 đội hình tình 
nguyện tham gia thực hiện công tác tình nguyện 
tại các địa phương và công tác tình nguyện tại 
chỗ. Trong đó, các hoạt động nổi bật như: tham 
gia tiếp sức mùa thi; xây dựng nông thôn mới; 
xây dựng nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn trật 
tự an toàn giao thông; tham gia giải quyết các 
vấn đề an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp 
nghĩa; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi 
khí hậu; hoạt động chăm lo cho thiếu nhi; giao 

lưu văn nghệ, thể thao; hoạt động tình nguyện 
với sinh viên quốc tế và các hoạt động tình 
nguyện tại chỗ,...

Định hướng công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên trong thời gian tới, Đ/c Đào Chí 
Nghĩa - Bí thư Thành đoàn lưu ý: khi tổ chức 
các hoạt động Đoàn - Hội phải đặc biệt quan 
tâm đến giáo dục tư tưởng, đạo đức lối sống; tổ 
chức Đoàn - Hội phải thật sự đổi mới, các hoạt 
động phải đa dạng; phong trào Sinh viên tình 
nguyện, Chiến dịch tình nguyện hè phải chú ý 
đến phương thức tình nguyện tại chỗ và phải 
đạt phương châm thiết thực, hiệu quả, an toàn; 
tăng cường phát động và tuyên truyền phong 
trào "Sinh viên 5 tốt" tạo sức lan tỏa mạnh 
mẽ để thu hút sinh viên tham gia; kịp thời bổ 
sung cán bộ Hội để các hoạt động Hội không bị 
gián đoạn; các buổi sinh hoạt hợp lệ phải uyển 
chuyển, phong phú, đa dạng về nội dung cũng 
như hình thức tạo sự hứng thú và có hiệu quả 
để các đoàn viên tham gia; công tác kết nối, kết 
nghĩa chú trọng đến các hoạt động kết nghĩa 
ngay tại các đơn vị, Đoàn - Hội trong Trường; 
nhanh chóng triển khai mỗi đoàn viên một ý 
tưởng sáng kiến và tham gia hai hoạt động tình 
nguyện trong năm.

PGS.TS. Trần Trung Tính trao Giấy khen của Hiệu trưởng cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Chiến 
dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019.
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Lễ Khai mạc Hội thao truyền thống Công đoàn Trường ĐHCT 
năm học 2019-2020

 Phòng Công tác Chính trị

Nhằm lập thành tích Chào mừng ngày 
thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam (20/10), ngày Nhà Giáo Việt Nam 

(20/11); Hội nghị CCVCNLĐ Trường ĐHCT 
năm học 2019-2020; đồng thời tạo sân chơi 
lành mạnh cho VCNLĐ; Phát 
động phong trào rèn luyện thể 
dục thể thao trong VCNLĐ, góp 
phần nâng cao hiệu quả công 
tác giảng dạy, nghiên cứu khoa 
học và quản lý điều hành, ngày 
13/10/2019, Ban Thường vụ 
Công đoàn Trường ĐHCT đã tổ 
chức Hội thao truyền thống năm 
học 2019-2020.

Hội thao truyền thống Công 
đoàn Trường ĐHCT năm học 
2019-2020 diễn ra từ ngày 13/10 

đến 17/11/2019 với các nội dung thi đấu gồm: 
Bóng đá Sân cỏ nhân tạo (Nam, 05 người), 
Bóng chuyền hơi Nữ, Bóng chuyền Nam, Bóng 
bàn (đôi Nữ ≥ năm 1984, đôi Nữ < năm 1984; 
đôi Nam ≥ năm 1979, đôi Nam < năm 1979 

Đại diện VĐV tuyên thệ.
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và đôi Nam Nữ phối hợp không phân biệt lứa 
tuổi), Cầu lông (đôi Nữ ≥ năm 1984, đôi Nữ < 
năm 1984; đôi Nam ≥ năm 1979, đôi Nam < 
năm 1979 và 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 (1.500m Nam: ≥ năm 1979 tuổi và < năm 
1979; 800m Nữ: ≥ năm 1984 và < năm 1984), 

Cờ Tướng và Cờ Vua (không phân biệt Nam 
Nữ và lứa tuổi, chỉ quy định các kỳ thủ đã tham 
gia và có thứ hạng cấp Quốc gia trở lên không 
được dự thi), Đá cầu (Đồng đội Nam và Đồng 
đội Nữ) và Kéo co (Nam và Nam Nữ phối hợp). 
Ngày khai mạc đã tiến hành các trận thi đấu của 
Môn Bóng chuyền 
Nam, bóng đá sân cỏ 
nhân tạo. Các môn 
thi đấu khác tuần tự 
khởi tranh từ nay đến 
17/11/2019.

Năm nay, Ban Tổ 
chức đã thêm phần 
thi đấu Giao lưu 
bóng chuyền hơi Nữ 
giữa 03 đội: Ngân 
hàng BIDV Cần Thơ, 
Đại học Cần Thơ 01 
(Đội bóng chuyền 
Nữ khoa Thủy sản) 
và Đại học Cần Thơ 

02 (Liên quân khoa Sư phạm + Nông nghiệp) 
theo hình thức 03 đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt 
tính điểm, kết quả Đội bóng chuyền hơi Nữ Đại 
học Cần Thơ 01 (khoa Thủy sản) đạt hạng Nhất 
(thắng BIDV Cần Thơ với tỷ số 2-0, thắng ĐHCT 
02 với tỷ số 2-1), Đội bóng chuyền hơi Nữ BIDV 
Cần Thơ đạt hạng Nhì (thua ĐHCT 01 với tỷ số 
0-2, thắng ĐHCT 02 với tỷ số 2-0), Đội bóng 

chuyền hơi Nữ Đại học 
Cần Thơ 02 (Liên quân 
khoa Sư phạm + Nông 
nghiệp) đạt hạng Ba. 

Riêng môn Đi bộ thể 
thao 1.500 m nam và 
800 m nữ sẽ tổ chức thi 
vào buổi sáng ngày Bế 
mạc (17/11/2019). Đi bộ 
thể thao là môn thi có 
số lượng VĐV tham dự 
đông đảo nhất, môn thi 
đấu này mỗi năm càng 
sôi động và vui nhộn hơn 

bởi sự hưởng ứng, tham gia thi đấu nhiệt tình 
của nhiều VĐV nhí là con em của VC.NLĐ trong 
toàn trường (vì từ Năm 2017 BTC đã thống nhất 
trao thêm giải thưởng dành cho các cháu dự thi 
môn đi bộ cùng cha, mẹ).
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Họp mặt và trao máy tính cho các tân tiến sĩ năm 2019
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm ghi nhận và tuyên dương sự nỗ lực, 
phấn đấu học tập, nâng cao trình độ của 
viên chức tại các đơn vị trực thuộc, ngày 

18/9/2019, Trường ĐHCT đã tổ chức buổi họp 
mặt và trao máy tính cho các tân tiến sĩ đợt 7 
năm 2019. Tham dự Buổi họp mặt có GS.TS. 
Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh 
đạo các phòng ban và 60 tân tiến sĩ từ các đơn 
vị trong Trường. 

Thời gian qua, Trường ĐHCT luôn tích cực 
tìm kiếm các nguồn học bổng từ các dự án tài 
trợ, các chương trình hợp tác, đồng thời tạo mọi 
điều kiện thuận lợi và đã cử nhiều lượt cán bộ 
giảng dạy đi đào tạo trình độ tiến sĩ ở trong và 
ngoài nước. Để động viên các tân tiến sĩ hoàn 
thành chương trình và trở về Trường công tác, 
Nhà Trường còn thực hiện một số các chính 
sách đãi ngộ như: trao tặng máy tính nhằm 
tạo thuận lợi cho cán bộ trong quá trình công 
tác, ưu tiên xét đề tài nghiên cứu khoa học cấp 
cơ sở cho các tiến sĩ mới về trong vòng 2 năm 
nhằm vận dụng những ý tưởng trong quá trình 
học tập nghiên cứu thành các đề tài nghiên cứu 
khoa học cấp Trường, hỗ trợ các tân tiến sĩ có 

bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế,… 

Phát biểu tại buổi họp mặt, GS.TS. Hà Thanh 
Toàn đã gửi lời chúc mừng đến 60 tân tiến sĩ 
đã hoàn thành chương trình và trở về Trường 
tiếp tục công tác. Hiệu trưởng mong muốn đội 
ngũ cán bộ giảng viên trẻ tiếp tục phấn đấu đạt 
nhiều thành công trên con đường học vấn và 
tận dụng kiến thức đã được tích lũy trong quá 
trình học tập và nghiên cứu đề tài tiến sĩ vào 
công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học, góp 
phần nâng cao chất lượng đào tạo để xây dựng 
Trường ĐHCT thành trường đại học chất lượng 
cao về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ.

Hiện tại, Trường ĐHCT có tổng số 431 tiến sĩ 
bao gồm giảng viên, chuyên viên, nghiên cứu 
viên, trong đó có 11 Giáo sư và 129 Phó Giáo 
sư. Đây là đội ngũ tiên phong trong các hoạt 
động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ của Trường. Hằng năm, nhà 
trường đều có thêm lực lượng tiến sĩ tốt nghiệp 
trong và ngoài nước, góp phần rất lớn đối với sự 
phát triển của Trường. 

Đây là lần thứ 07 
trong năm 2019, 
Trường ĐHCT tổ 
chức trao máy tính 
cho các tân tiến sĩ. 
Đây sẽ là món quà 
đầy ý nghĩa vừa 
cổ vũ tinh thần học 
tập, nâng cao trình 
độ của 60 tân tiến 
sĩ vừa là công cụ 
hữu ích hỗ trợ các 
viên chức trong 
quá trình làm việc.

GS.TS. Hà Thanh Toàn trao máy tính cho các tân tiến sĩ.
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Sinh viên Khoa Công nghệ đạt giải Tư toàn đoàn tại Cuộc thi 
Cầu thép Châu Á 2019

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Từ ngày 23/8 đến 27/9/2019, sinh viên Khoa Công nghệ, Trường ĐHCT tham gia cuộc thi Cầu 
Thép Châu Á 2019, được tổ chức tại Trường Đại học Brawijaya, Indonesia với 16 đội tham gia đến 
từ 6 quốc gia gồm: Đài Loan, Indonesia, Mông Cổ, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam.

Đội tuyển ĐHCT gồm 08 
sinh viên thuộc Bộ Môn 
Kỹ Thuật công trình 

giao thông, Kỹ thuật xây dựng 
và Kỹ thuật công trình thủy lợi 
dưới sự hướng dẫn của cán bộ 
Khoa Công Nghệ gồm: TS. Lê 
Gia Lâm, TS. Phạm Hữu Hà 
Giang, PGS.TS. Nguyễn Chí 
Ngôn, Ths. Trần Nhật Lâm.

Nội dung cuộc thi bao gồm 
phần thuyết trình (ý tưởng, lý 
thuyết tính toán, tính độc đáo 
và phương pháp trình bày), thi 
công thực tế và thẩm mỹ của 
mô hình cầu. Lấy ý tưởng từ 
lịch sử các vụ nổ, mang đến sự 
sống cho trái đất với hình ảnh 

những cánh hoa sen lóa sáng, 
mang ý nghĩa cho sự khởi đầu 
mới. Bên cạnh đó, những đặc 
điểm chung của hoa sen và 
những tính cánh của con người 
cũng được làm nổi bật như: 
tính thích nghi với môi trường 
sống cao, tính xã hội và tính 
kiên cường trước các điều kiện 
sống khắc nghiệt.

Sau khi hình thành ý tưởng, 
với hướng dẫn nhiệt tình của 
cán bộ hướng dẫn và kết hợp 
với các doanh nghiệp, sinh viên 
đã áp dụng kiến thức đã học 
được vào thực tiễn thi công. 
Sau khi thiết kế kiến trúc, nhóm 
tiến hành thiết kế kết cấu cho 

mô hình và cuối cùng nhóm 
tiến hành chế tạo và thi công 
cầu. Kết quả, đội tuyển ĐHCT 
đã đạt được các giải: giải 5 về 
kết cấu, giải 5 kiến trúc cầu và 
đặc biệt lần đầu tiên vươn lên 
vị trí thứ 4 toàn đoàn trong 16 
đội tham gia cuộc thi.

Bên cạnh các hoạt động 
chính tại cuộc thi, các đội đã 
được tham gia các hoạt động 
giao lưu văn hóa, văn nghệ, 
tham quan bảo tàng, một số 
điểm du lịch ở Indonesia, giúp 
sinh viên có thêm trải nghiệm 
về văn hóa, con người và đất 
nước Indonesia.

Mô hình Cầu Hoa sen.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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Chương trình trao đổi sinh viên Khoa Sư phạm tại Trường Đại 
học Valaya Alongkorn Rajabhat, Thái Lan

Khoa Sư phạm

Từ ngày 17/08/2019 đến ngày 31/08/2019, 16 sinh viên thuộc Khoa Sư phạm, Trường Đại học 
Cần Thơ (ĐHCT) đã tham gia chương trình “Trao đổi sinh viên” trong khuôn khổ dự án Sea Teacher 
phối hợp cùng Trường Đại học Valaya Alongkorn Rajabhat - Thái Lan.

Dự án Sea Teacher là một dự án trao đổi sinh 
viên trong khu vực Đông Nam Á dành cho sinh 
viên học chuyên ngành giáo dục thực tập trước 
khi trở thành giáo viên trong tương lai. Dự án 
này tạo cơ hội cho sinh viên thực tập nghiệp 
vụ sư phạm, tích lũy kinh nghiệm giảng dạy tại 
trường ở các quốc gia trong khu vực Đông Nam 
Á. Nhiệm vụ hàng tuần của sinh viên như sau: 
quan sát, trợ giảng, phản ánh và đánh giá. Các 
trường đại học với tư cách ban tổ chức sẽ cung 
cấp cố vấn để giám sát và đánh giá sinh viên 
trong suốt quá trình trao đổi. 

Các sinh viên được học tập và giảng dạy tại 
các trường: VRU, Chiang Rak Noi, Watpangiw 
và Trường Samkhok. Trong khoảng thời gian 

thực tập, sinh viên được quan sát lớp học và 
thực hành kĩ năng giảng dạy chuyên môn bằng 
tiếng Anh cho học sinh với các môn học: Toán, 
Tiếng Việt, Sinh học, Địa lí, Vật lí và Tin học. 
Ngoài ra, các sinh viên còn được tham gia các 
hoạt động giao lưu văn hóa như ẩm thực, trang 
phục truyền thống,...

 Dự án trao đổi sinh viên của Sea Teacher 
lần thứ 8 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Dự án 
này đã tạo điều kiện cho sinh viên các nước 
có cơ hội học tập, giảng dạy và giao lưu văn 
hóa bằng tiếng Anh. Không những thế, sinh viên 
còn thấy được điểm khác biệt giữa nền giáo dục 
Việt Nam và nền giáo dục Thái Lan. Từ đó phát 
huy được những điểm mạnh, khắc phục được 

những điểm yếu còn 
tồn tại trong nền giáo 
dục nước nhà. Điều 
thiết thực nhất là có 
thể áp dụng những 
điều hay đó vào công 
tác giảng dạy sau 
này của chính sinh 
viên đó. Thông qua 
việc trao đổi, giảng 
dạy bằng tiếng Anh 
giúp cho sinh viên 
nhanh chóng thích 
ứng với nền giáo dục 
hội nhập quốc tế.   
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Giao lưu trao đổi sinh viên giữa Trường ĐHCT và 
Trường ĐH Chiang Mai, Thái Lan 

Đoàn Thanh niên trường

Thực hiện theo thỏa ước hợp tác của 
trường Đại học Cần Thơ và trường Đại 
học Chiang Mai, Thái Lan về việc giao 

lưu, trao đổi sinh viên hàng năm.

Từ ngày 10/8 đến 16/8/2019, trường Đại học 
Chiang Mai đã tổ chức đoàn gồm 02 cán bộ 
và 20 sinh viên đến giao lưu tại Trường ĐHCT. 
Cán bộ và sinh viên Thái Lan được giới thiệu và 
tham quan các phòng thí nghiệm, phòng học, 

khu sinh hoạt của trường Đại học Cần Thơ và 
tham gia trải nghiệm làm sữa chua tại phòng thí 
nghiệm Viện NC&PT Công nghệ sinh học của 
trường. Đoàn Thanh niên trường cũng tổ chức 
nhiều hoạt động giao lưu nhằm giới thiệu văn 
hóa, lịch sử, con người Việt Nam và thành phố 
Cần Thơ. 

Đồng thời, vào ngày 10/9 đến 17/9/2019, 
Trường ĐHCT cũng đã tổ chức đoàn gồm 02 

cán bộ và 20 sinh viên là những thủ lĩnh 
sinh viên đến giao lưu tại trường Đại học 
Chiang Mai. Tại đây, đoàn cán bộ và sinh 
viên Trường ĐHCT được tham quan, trải 
nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, học thuật 
của sinh viên Trường Đại học Chiang Mai. 
Đặc biệt, đoàn đã tham gia lễ hội Trekking, 
đây là lễ hội dành cho tất cả sinh viên của 
trường Đại học Chiang Mai. Sinh viên 
sẽ xuất phát từ trường lên đến đỉnh Đồi 
Suthep với tổng quảng đường là 14 km. Ý 
nghĩa của hoạt động là rèn luyện sức khỏe 
và rèn luyện ý chí vượt qua khó khăn, thể 
hiện tinh thần đoàn kết của sinh viên.
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Hội thi Nghiệp vụ sư phạm ngành Giáo dục tiểu học lần thứ 10
Khoa Sư phạm

Hội thi Nghiệp vụ sư phạm do Bộ môn Giáo 
dục Tiểu học - Mầm non được tổ chức với 
chủ đề “Môi trường - Tương lai chúng ta” 

là một trong những hoạt động thiết thực nhằm 
cụ thể hóa mục tiêu, định hướng tích hợp giáo 
dục môi trường trong chương trình đào tạo giáo 
viên tiểu học. Hội thi có sự tham gia của các cựu 
sinh viên hiện đang là giáo viên giảng dạy tại 
các trường tiểu học của Cần Thơ và các tỉnh lân 
cận cùng đông đảo sinh viên ngành Giáo dục 
tiểu học đang theo học tại trường.

Ngay từ đầu tháng 10, toàn thể sinh viên 
đang theo học ngành Giáo dục tiểu học được 
tham gia nhiều phần thi như: viết chữ đẹp, thiết 
kế đồ dùng dạy học từ vật liệu tái chế, sân khấu 
hóa tác phẩm văn học,… Tất cả nội dung thi 
đều hướng đến giáo dục ý thức bảo vệ môi 
trường, rèn kĩ năng ứng phó với biến đổi khí 
hậu, điển hình như rèn kĩ năng viết chữ với 
các văn bản, đoạn văn có tích hợp những 
thông điệp về bảo vệ môi trường, sử dụng 
các vật liệu tái chế để thiết kế đồ dùng dạy 
học,…

Tại đêm chung kết vào tối ngày 31/10/2019 
tại Hội trường Khoa Sư phạm, nhiều hoạt 
động thiết thực được lồng ghép vào tạo thêm 
sự phong phú, đa dạng và hấp dẫn cho Hội 

thi như trưng bày sản phẩm đồ dùng dạy học từ 
vật liệu tái chế, trưng bày sản phẩm thủ công 
mỹ nghệ do sinh viên của ngành thiết kế, biểu 
diễn kĩ thuật viết chữ đẹp - sáng tạo, biểu diễn 
thời trang thân thiện môi trường, sân khấu hóa 
với giáo dục ý thức bảo vệ môi trường,…

Cựu sinh viên Nguyễn Thị Thu Trúc (Khóa 39) 
chia sẻ “Hội thi mang đến cho các thế hệ sinh 
viên chúng em nhiều cơ hội để học hỏi, rèn kĩ 
năng nghiệp vụ và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm 
lẫn nhau. Hơn nữa, Hội thi còn là nơi gắn kết 
giữa các thế hệ sinh viên. Chúng em về đây như 
về thăm lại ngôi nhà của mình năm xưa với cảm 
xúc của thời sinh viên và mong rằng mỗi năm lại 
được trở về”.
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 “Trung thu cho em” - Hoạt động vì cộng đồng của sinh viên ĐHCT
Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên

Hàng năm, khi chuẩn bị bước vào năm học mới cũng là thời điểm sinh viên náo 
nức tham gia hoạt động “Trung thu cho em” do các chi đoàn, chi hội tổ chức. 
Trong tháng 8 và tháng 9 vừa qua, sinh viên đã thực hiện hơn 16.000 cái lồng 

đèn trao tặng cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh ĐBSCL, Hỗ trợ các 
địa phương tổ chức hơn 70 chương trình “Đêm hội Trăng rằm cho bé” với các trò chơi 
dân gian và các tiết mục văn nghệ.

Hoạt động đã giúp sinh viên có cơ hội giao lưu, có thêm nhiều bạn bè. Ý nghĩa hơn 
là giúp đỡ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm vui nho nhỏ, không cảm 
thấy thiệt thòi so với các bạn cùng trang lứa. Các bạn sinh viên cũng đã chủ động 
vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm và các công ty, doanh nghiệp hơn 
7.000 phần quà gửi tặng các em.
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Chiều ngày 22/09/2019, các CLB tiếng Anh trong toàn trường gồm 
CLB tiếng Anh Đoàn trường, CLB tiếng Anh Đoàn khoa Kinh Tế, CLB 
tiếng Anh Đoàn khoa Công Nghệ, CLB tiếng Anh Đoàn khoa Thủy 

Sản và CLB tiếng Anh Ký túc xá, cùng với đơn vị đồng hành là Trung tâm 
Ngoại ngữ tổ chức thành công Ngày hội các câu lạc bộ tiếng Anh – “English 
Day 2019” và Talkshow với chủ đề “English or Engrisk?” tại công viên sinh 
hoạt ngoại ngữ. 

Đến với Ngày hội, sinh viên được tìm hiểu về hoạt động của các CLB tiếng 
Anh và tham gia các trò chơi thú vị bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, sinh viên 
còn được lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm của các anh chị khóa trên từ 
việc chuẩn bị, học và thi các chứng chỉ ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu ngoại 
ngữ của bản thân đến các câu chuyện trải nghiệm trong việc rèn luyện tiếng 
Anh và tham gia các hoạt động giao lưu trao đổi tại nước ngoài.

Chương trình được tổ chức nhằm định hướng cho các Tân sinh viên trong 
việc học ngoại ngữ và thúc đẩy phong trào học ngoại ngữ trong sinh viên 
trường Đại học Cần Thơ.

Nguyễn Ngọc Kim Ngân, Sư phạm Anh văn, Khóa 44 

Ngày hội các CLB tiếng Anh Trường ĐHCT 
“English Day 2019”
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Mẹ và những cơn mưa vào ngày nộp giấy báo nhập học
 Phạm Trác Gương, Văn học 1, Khóa 43

Mưa lớn quá sao về!

Tân sinh viên kìa…

Tôi và cô bạn học cùng khóa nói chuyện với nhau sau khi tan tiết 5. Cơn mưa quá to đã làm chúng 
tôi không thể về nhà. Cứ đến hẹn lại lên, vào những ngày giữa tháng Tám, Trường Đại học Cần Thơ 
lại dang tay đón những em sinh viên mới vào nộp giấy báo nhập học. Mặc dù trời mưa, không khí trong 
trường vẫn rộn ràng, nhộn nhịp, vui vẻ đến lạ. 

Mưa tạnh bớt, tôi và cô bạn ra về. Tôi cầm ô và rảo bước đi thật nhanh vì sợ cơn mưa lớn tiếp tục 
kéo tới. Đang đi, tôi bỗng “khựng” người lại khi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên và một em gái 
đang đi về phía mình. Người phụ nữ ấy có làn da rám nắng, ướt sũng (có lẽ vì cơn mưa lúc nãy) đang 
ôm một chiếc ba lô được bọc bao nilông cẩn thận. Khi bắt gặp ánh nhìn khá chăm chú của tôi về mình, 
cô nở nụ cười nồng hậu “Đường này nộp hồ sơ nhập học phải không cháu?” Cô nói. “Dạ phải!” Tôi đáp 
lại. Cô cảm ơn tôi rồi cùng em gái đi nhanh. Người phụ nữ ấy đi rồi, tôi bỗng thấy lòng mình bồi hồi, xúc 
động. Tôi nhớ… cũng vào ngày này hai năm về trước, tôi và mẹ cũng đi nộp giấy báo nhập học. Ngày 
hôm ấy, Trường Đại học Cần Thơ chìm trong màn mưa lớn hơn cả hôm nay, và… mẹ tôi cũng giống 
người phụ nữ hỏi đường ấy, còn tôi thì bỡ ngỡ bởi lần đầu tiên vào một ngôi trường lớn như vậy. Chiếc 
túi đựng giấy báo trúng tuyển của tôi được mẹ cẩn thận bọc nhiều lớp nilông và nằm trọn trong lòng của 
mẹ. Lúc ấy tôi khó chịu vì mẹ không cho cầm túi đựng hồ sơ và  mẹ còn bọc ba bốn lớp nilông trong 
khi túi đựng bằng nhựa dẻo không thấm nước. Vì thế, tôi liền nói với mẹ. Mẹ nói: “Bọc nilông để tờ giấy 
báo nhập học không ướt, nó ướt rồi rách là người ta sẽ không nhận mày vào trường đâu. Mày hậu đậu 
chúa, cầm gì rớt nấy để tao cầm cho chắc ăn”. Thế đấy mẹ làm vậy là có lí do cả. Hai năm rồi, tôi đã là 
cô sinh viên năm ba, nhớ lại lúc ấy, tôi bỗng thấy khóe mắt mình cay cay. Mẹ của tôi-người phụ nữ quê 
chất phát, thật thà. Mẹ chưa từng khen hay nói những câu nói ngọt ngào với tôi, nhưng tôi hiểu tình yêu 
thương của mẹ đằm sâu trong tim và tôi chỉ cảm nhận được qua những hành động mà mẹ dành cho. 
Mẹ nâng niu tờ giấy báo nhập học bởi mẹ hiểu ước mơ được học ở Trường Đại học Cần Thơ của tôi. 
Ngày nhận được giấy báo, mẹ vui còn hơn cả tôi, nhìn vào ánh mắt của mẹ tôi thấy ươn ướt chực sắp 
khóc. Vì mẹ biết rằng con của mẹ sẽ được đặt chân vào ngôi trường bề thế, sẽ được học hành đến nơi 
đến chốn, sẽ được thành tài. Tôi tin rằng không phải mẹ tôi hay người phụ nữ hỏi đường ấy mà là mọi 
bậc làm cha làm mẹ khác con mình được học tập tại ngôi trường này đều tin rằng Trường Đại học Cần 
Thơ sẽ chấp cho con mình đôi cánh để bay tới ước mơ đang ấp ủ.

Cảm ơn… cơn mưa hai năm trước đã cho tôi hiểu được tình mẹ dành cho mình to lớn đến nhường 
nào.  Cảm ơn… cơn mưa hai năm sau đó cho tôi hiểu tấm lòng cha mẹ dành cho con cái vẫn bao la 
như biển trời và sừng sững như núi Thái Sơn.

“Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con”

(Chế Lan Viên)                                      

Và tôi hi vọng… nếu ai còn chưa nhận ra tình yêu thương của cha mẹ thì sớm nhận ra điều đó, để 
yêu thương hai đấng sinh thành nhiều hơn nữa và hiểu rằng để có được niềm vui và tiếng cười của 
con trẻ, cha mẹ đã phải hy sinh những gì? Và bổn phận làm con, chúng ta đã làm gì để đền đáp lại sự 
hy sinh ấy chưa?
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