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Giảng dạy 12

Hội thảo quốc tế “Kỹ nghệ Tri thức và Hệ thống” (KSE) lần thứ 12 13
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Hội đồng trường Trường ĐHCT gồm có 25 
thành viên với trọng trách tổ chức quản 
trị, đại diện quyền sở hữu, thực hiện 

quyền hạn quyết định chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch phát triển và quy chế về tổ chức và 
hoạt động; quyết định phương hướng hoạt động 
đào tạo, khoa học - công nghệ, hợp tác quốc tế, 
bảo đảm chất lượng giáo dục; quyết định về cơ 
cấu tổ chức và phương hướng đầu tư phát triển; 
giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội 
đồng trường và việc thực hiện quy chế dân chủ 
trong các hoạt động của trường.

Phát biểu về định hướng hoạt động của 
Trường ĐHCT, PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, 
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo nhà trường 
tập trung thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng 
sau: tiếp tục hoàn thiện, kiện toàn bộ máy tổ 
chức, nhân sự, trước hết là kiện toàn Ban Giám 
hiệu theo quy định và nâng cao hiệu quả công 
tác quản trị nhà trường; tiếp tục thực hiện lộ 
trình tự chủ của nhà trường, đẩy mạnh phân 
cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
đối với các đơn vị trực thuộc Trường phù hợp 
quy định của pháp luật, nhất là Luật số 34 và 

Lễ Công bố Quyết định công nhận Hội đồng trường 
và Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHCT, nhiệm kỳ 
2020 - 2025

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

TIN NỔI BẬT

Ngày 30/10/2020, Trường 
ĐHCT tổ chức Lễ Công bố 
Quyết định công nhận Hội 
đồng trường và Chủ tịch Hội 
đồng trường Trường ĐHCT, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT trao Quyết 
định công nhận Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐHCT nhiệm kỳ 
2020 - 2025 cho GS.TS. Nguyễn Thanh Phương.
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Danh sách thành viên Hội đồng trường Trường ĐHCT nhiệm kỳ 2020 - 2025

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 GS.TS. Nguyễn Thanh Phương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường
2 GS.TS. Hà Thanh Toàn Hiệu trưởng Trường ĐHCT
3 ThS. Dương Thị Tuyền Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHCT
4 Sinh viên Huỳnh Huệ Trúc Ủy viên BCH Đoàn Thanh niên Trường
5 TS. Trần Văn Đạt Q.Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ GD&ĐT
6 TS. Lê Thị Nguyệt Châu Trưởng Khoa Luật
7 ThS. Nguyễn Văn Duyệt Trưởng Phòng Tài chính
8 PGS.TS. Lưu Thanh Đức Hải Phó Trưởng Khoa Kinh tế
9 TS. Huỳnh Anh Huy Phó Trưởng Khoa, Phụ trách Khoa Sư phạm

10 PGS.TS. Trịnh Quốc Lập Trưởng Khoa Ngoại Ngữ
11 PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn Trưởng Khoa Công nghệ
12 PGS.TS. Trương Quốc Phú Trưởng Khoa Thủy sản
13 TS. Lê Thanh Sơn Giảng viên, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp
14 TS. Trương Minh Thái Trưởng Bộ môn CNPM - Khoa CNTT&TT
15 PGS.TS. Trần Trung Tính Phó Hiệu trưởng
16 ThS. Nguyễn Minh Trí Trưởng Phòng Đào tạo
17 PGS.TS. Nguyễn Hiếu Trung Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí Hậu
18 PGS.TS. Lê Văn Vàng Trưởng Khoa Nông nghiệp
19 PGS.TS. Nguyễn Đức Hiền Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vemedim
20 ThS. Dương Tấn Hiển Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ
21 ThS. Đoàn Đình Duy Khương Tổng Giám đốc điều hành Cty CP Dược Hậu Giang
22 TS. Lê Thanh Phương Chủ tịch Hội đồng quản trị Cty CP Vietswan
23 Ông Văn Tiến Thanh Tổng Giám đốc Cty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau
24 Ông Đồng Văn Thanh Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang
25 TS. Trần Hồng Thắm Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Cần Thơ
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Nghị định số 99 quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Giáo dục đại học; thực hiện tốt 
công tác phục vụ cộng đồng, theo đó, 
cần gắn kết chặt chẽ với địa phương, 
người sử dụng lao động trong mở 
ngành đào tạo phù hợp, đáp ứng yêu 
cầu của địa phương, song song đó 
cần tăng cường công tác kiểm định 
chất lượng; đổi mới nội dung, phương 
pháp giảng dạy; phát huy tiềm năng 
của trường về khoa học và công 
nghệ, tăng cường nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ, công 
bố quốc tế,... Khẳng định ĐHCT là 
một trong những trường đại học lớn 
hàng đầu của cả nước, có uy tín đứng 
đầu khu vực phía Nam, Thứ trưởng 
tin rằng khi Dự án Nâng cấp trường 
ĐHCT hoàn thành sẽ tạo ra “cú hích” 
để Trường ĐHCT nâng cao vị trí của 
nhà trường trong cộng đồng giáo dục 
quốc gia và quốc tế. 

Trong xu hướng hội nhập và cạnh tranh ngày 
càng sâu rộng, việc tiếp tục đổi mới để vừa 
phù hợp với xu hướng vừa nâng cao vị trí của 
trường trong hệ thống giáo dục trong nước và 
quốc tế là nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho cả tập 
thể Trường ĐHCT, trong đó vai trò đầu tàu của 
Hội đồng trường đã được thể hiện rõ trong các 
qui định của Luật 34 và Nghị định 99. Phát biểu 
nhận nhiệm vụ, GS.TS. Nguyễn Thanh Phương 
thể hiện quyết tâm cùng tập thể Hội đồng trường 
tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Một, xây dựng chiến lược phát triển Trường 
ĐHCT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 
với mục tiêu là Trường ĐHCT thành đơn vị tiên 
phong trong đổi mới sáng tạo, trong đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ; phát huy năng lực đào tạo và nghiên cứu 
khoa học, phấn đấu để Trường ĐHCT đạt thứ 

hạng trong nhóm 251-300 trường đại học châu 
Á được tổ chức QS xếp hạng ở một số lĩnh vực.

Hai, thực hiện kiện toàn cơ cấu tổ chức, xây 
dựng mô hình phát triển của ĐHCT theo hướng 
tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
cho các đơn vị trong trường. Đổi mới quản trị 
đại học theo hướng đại học thông minh (smart 
university); xây dựng các chính sách quản trị 
dựa trên quyên tắc đơn giản, thông thoáng và 
tạo động cơ, khuyến khích sự sáng tạo và trách 
nhiệm các đơn vị và cá nhân.

Ba, tiếp tục phát triển đào tạo theo định 
hướng đa dạng ngành nghề, trình độ, hình thức 
đào tạo thích ứng yêu cầu thị trường lao động 
và nhu cầu người học; nâng cao chất lượng đào 
tạo tiếp cận chuẩn mực quốc tế.

Bốn, tiếp tục phát triển nguồn nhân lực quản lý 
và giảng dạy, chú trọng phát triển nhóm nghiên 
cứu mạnh để nâng cao hiệu quả nghiên cứu và 

PGS.TS. Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu chỉ 
đạo hoạt động của Trường ĐHCT trong thời gian tới.
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công bố khoa học, đặc biệt là công bố quốc tế;

Năm, đẩy mạnh hợp tác với các cơ sở đào 
tạo, doanh nghiệp, nghiên cứu trong và ngoài 
nước để tăng cường tiềm lực chuyên môn và 
tầm ảnh hưởng của Trường ĐHCT; đẩy mạnh 
công tác truyền thông về nhà trường.

Sáu, tăng cường phát triển nguồn thu, tự chủ 
được tài chính, quản lý và sử dụng tài chính hiệu 
quả để cải thiện điều kiện làm việc, giảng dạy và 
nghiên cứu; nâng cao thu nhập của CCVC-NLĐ 
và là động lực phát triển nhà Trường.

Bảy, giữ vững vai trò và đóng góp tích cực 
cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng 
ĐBSCL, là nhân tố động lực có ảnh hưởng 
quyết định cho sự phát triển giáo dục đại học 
của vùng.

Việc thành lập Hội đồng trường cũng như 
quyết định của Bộ GD&ĐT về công nhận Hội 
đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường 
Trường ĐHCT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, 
đánh dấu bước phát triển mới trong công tác 
kiện toàn bộ máy của nhà trường, làm cơ sở 
để trường tiếp tục thực hiện lộ trình tự chủ. Hai 
mươi lăm thành viên là những cá nhân ưu tú, 
tâm huyết, đại diện cho tập thể cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động trong trường 
và cộng đồng xã hội sẽ tích cực phát huy vai 
trò, năng lực và đưa ra những định hướng, 
chiến lược mới, phù hợp đóng góp quan trọng 
cho sự phát triển của nhà trường. Tin rằng sự 
hoạt động và những đóng góp tích cực của Hội 
đồng trường sẽ mở ra một giai đoạn mới cho 
sự phát triển mạnh mẽ hơn của Trường ĐHCT 
trong tương lai.
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“Tôn sư trọng đạo” là truyền thống tốt đẹp của 
dân tộc ta, nghề dạy học được xã hội tôn 
vinh là nghề cao quý nhất trong các nghề cao 

quý. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, 
đội ngũ các thầy cô giáo Trường ĐHCT đã luôn 
đoàn kết, gắn bó, phấn đấu hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ được giao, tạo được những chuyển 
biến mạnh mẽ trong công tác giáo dục và đào 
tạo của cả nước.

Trường ĐHCT không ngừng phát triển, trở 
thành một trong những trường đại học trọng 

điểm của cả nước, với 16 khoa, 03 viện nghiên 
cứu, 17 trung tâm, 14 phòng ban chức năng và 
01 công ty. Đội ngũ công chức, VC.NLĐ của 
Trường hiện có 1.829 người, với 09 Giáo sư, 
139 Phó Giáo sư, 479 tiến sĩ và 760 thạc sĩ. 
Trường hiện đào tạo 99 ngành và chuyên ngành 
bậc đại học với 41.749 sinh viên, 48 chuyên 
ngành bậc thạc sĩ và 19 chuyên ngành tiến sĩ, 
với quy mô 2.784 học viên cao học và nghiên 
cứu sinh. Mỗi năm, Trường cung cấp cho xã hội 
trên 12.000 cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ và tiến sĩ.

Mừng kỷ niệm ngày 
Nhà giáo Việt Nam 20/11 

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT
Sáng ngày 20/11/2020, 
tại Hội trường Rùa, 
Trường ĐHCT long 
trọng tổ chức Lễ Kỷ 
niệm ngày Nhà giáo 
Việt Nam (20/11/1982 
- 20/11/2020. 

GS.TS. Hà Thanh Toàn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 17 đơn vị thuộc Trường đạt 
danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2018-2019.
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Những thành tựu trong suốt chặng đường 
phát triển của Trường có công lao đóng góp to 
lớn của tập thể lãnh đạo, đội ngũ nhà giáo, toàn 
thể VC.NLĐ và sinh viên của Nhà trường qua 
các thế hệ. Buổi lễ không chỉ là dịp để ôn lại lịch 
sử ngày Nhà giáo Việt Nam, tôn vinh những giá 
trị tốt đẹp của truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, 
mà còn để ghi nhận và biểu dương những thành 
tích mà Trường ĐHCT, từng đơn vị và cá nhân 
đã phấn đấu đạt được trong thời gian qua.

Nhân dịp này, Công ty Mitsubishi Motors Việt 
Nam đã tặng xe ôtô thương hiệu Mitsubishi 
Xpander cho Trường nhằm mục đích hỗ trợ, 
phục vụ cho các hoạt động giảng dạy, học tập 
và nghiên cứu công nghệ xe hơi tại Khoa Công 
nghệ, giúp sinh viên có thêm thông tin, trực tiếp 
tiếp cận kiến thức và kỹ thuật về cơ khí ôtô. Đây 
cũng là công cụ dạy học trực quan, tạo điều kiện 
thuận lợi để các thầy, cô trong quá trình giảng 
dạy.

TIN NỔI BẬT
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Ngày 27/11/2020, Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường lấy ý kiến về bổ 
nhiệm lại Hiệu trưởng, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Hội nghị có TS. Trần Văn Đạt, Quyền Vụ 
trưởng Vụ Pháp chế và 538 cán bộ chủ chốt đại diện cho hơn 1.800 công chức, viên chức và người 
lao động của Trường.

Tại Hội nghị, GS.TS. 
Nguyễn Thanh 
Phương, Bí thư 

Đảng ủy, Chủ tịch Hội 
đồng trường đã phổ biến 
các văn bản pháp lý và yêu 
cầu thực hiện quy trình 
bổ nhiệm lại Hiệu trưởng; 
đồng thời báo cáo kết quả 
xin ý kiến của Tập thể lãnh 
đạo, Đảng uỷ và Hội đồng 
trường về bổ nhiệm lại 
Hiệu trưởng. Theo đó, Tập 
thể lãnh đạo, Đảng uỷ và 
Hội đồng trường đã thống 
nhất GS.TS Hà Thanh Toàn là nhân sự được 
bổ nhiệm lại chức danh Hiệu trưởng nhiệm kỳ 
2020-2025.

Tiếp theo chương trình Hội nghị, GS.TS Hà 
Thanh Toàn, Hiệu trưởng đã báo cáo kết quả 
công tác trong nhiệm kỳ, trình bày chương trình 
công tác dự kiến nếu được cấp có thẩm quyền 
bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng. Trên cơ sở 
đó, các đại biểu tham gia Hội nghị đã thảo luận, 
đóng góp ý kiến về chương trình công tác của 

GS.TS. Hà Thanh Toàn trong nhiệm kỳ 2020-
2025.

Sau cùng, Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín 
nhiệm nhân sự bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT nhiệm kỳ 2020-2025 với quy trình chặt 
chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch theo đúng 
quy định. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm làm cơ 
sở quan trọng cho công tác hoàn thiện nhân sự 
Ban Lãnh đạo của Nhà trường trong thời gian 
tới.

Hội nghị cán bộ chủ chốt của Trường 
lấy ý kiến về bổ nhiệm lại Hiệu trưởng

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Các đại biểu bỏ phiếu lấy ý kiến bổ nhiệm lại Hiệu trưởng.
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Trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2020
Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Từ ngày 27/10 đến ngày 15/11/2020, Trường ĐHCT tổ chức trao bằng tốt nghiệp đại học chính 
quy năm học 2019 - 2020 cho sinh viên thuộc 16 đơn vị đào tạo trực thuộc Trường.

Năm nay, Trường ĐHCT tổ chức 
trao bằng tốt nghiệp cho 7.162 
tân cử nhân và kỹ sư. Cụ thể, số 

lượng sinh viên tốt nghiệp của từng đơn 
vị như sau: Khoa Công nghệ (1.177), 
Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông (495), Khoa Khoa học Chính trị 
(185), Khoa Khoa học Tự nhiên (207), 
Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn 
(290), Khoa Kinh tế (1.057), Khoa Luật 
(429), Khoa Môi trường và Tài nguyên 
Thiên nhiên (482), Khoa Ngoại ngữ 
(297), Khoa Nông nghiệp (975), Khoa 
Phát triển Nông thôn (610), Khoa Sư 
phạm (379), Khoa Thủy sản (325), Bộ môn Giáo 
dục Thể chất (27), Viện Nghiên cứu Phát triển 
Đồng bằng sông Cửu Long (84), Viện Nghiên 
cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học (143).    

Theo kết quả xếp loại học tập, có 239 sinh viên 
đạt loại Xuất sắc (chiếm tỷ lệ 3,34%), 1.672 sinh 
viên đạt loại Giỏi (chiếm tỷ lệ 23,35%), 4.421 
sinh viên đạt loại Khá (chiếm tỷ lệ 61,73%) và 
830 sinh viên đạt loại Trung bình (chiếm tỷ lệ 
11,58%).

Hiện tại, Trường ĐHCT đang đào tạo 109 
chương trình bậc đại học (99 chương trình đại 
trà, 02 chương trình Tiên tiến, 08 chương trình 
Chất lượng cao), 48 chương trình Thạc sĩ (01 
ngành liên kết nước ngoài; 03 ngành đào tạo 
bằng tiếng Anh, 04 chuyên ngành) và 19 chương 
trình Tiến sĩ. Trường không ngừng cải tiến, 
nâng cao chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn 
quốc gia và quốc tế, đặc biệt là tiêu chuẩn AUN-
QA, ABET. Trường đã có 05 chương trình đào 
tạo đại học được công nhận đạt chuẩn AUN-
QA, gồm: chương trình Kinh tế nông nghiệp 
được AUN công nhận năm 2013 và hai chương 
trình Tiên tiến là Công nghệ sinh học và Nuôi 

trồng thủy sản được công nhận năm 2014, hai 
chương trình Kinh doanh quốc tế và Công nghệ 
thông tin được công nhận năm 2018. Trường 
cũng đã tiến hành đánh giá ngoài chất lượng 
nhà trường theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo và được cấp chứng nhận kiểm định 
chất lượng giai đoạn 2018 - 2023.

Trường ĐHCT không ngừng nỗ lực, phấn đấu 
cao nhất để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp 
phần quan trọng vào công cuộc đào tạo, cung 
cấp nguồn nhân lực chất lượng phục vụ quá 
trình phát triển kinh tế-xã hội của vùng ĐBSCL 
và cả nước. Trường ĐHCT mong muốn các tân 
cử nhân và kỹ sư giữ vững niềm tự hào là sinh 
viên Trường ĐHCT, luôn giữ gìn hình ảnh tốt 
đẹp của sinh viên nhà trường, bên cạnh đó luôn 
giữ vững tinh thần học tập suốt đời, biết vận 
dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, để 
từ thực tiễn tự làm phong phú hơn vốn tri thức 
của mình. Cánh cửa Đại học Cần Thơ luôn rộng 
mở để chào đón cựu sinh viên trở lại trường tiếp 
tục theo đuổi con đường học tập, lĩnh hội tri thức 
ở bậc cao hơn.

Phó Hiệu trưởng trao bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân.
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Khảo sát chính thức của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 
tại Trường ĐHCT

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Từ ngày 09 đến ngày 14/11/2020, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài do Trung tâm Kiểm định chất 
lượng giáo dục (KĐCLGD) thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tiến hành khảo 
sát chính thức đánh giá CTĐT ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh trình độ 
thạc sĩ và ngành Sư phạm tiếng Anh trình độ đại học theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã tiến 
hành nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá; 
kiểm tra các hồ sơ minh chứng; phỏng 

vấn cán bộ quản lý, giảng viên, học viên, sinh 
viên,…; quan sát, kiểm tra cơ sở vật chất, trang 
thiết bị;…

Sau năm ngày làm việc khẩn trương, nghiêm 
túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng ngày 
14/11/2020, Trường ĐHCT cùng Đoàn chuyên 
gia đánh giá ngoài tổ chức bế mạc đợt kháo sát 
chính thức

Đại diện Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, 

PGS.TS. Trần Thị Hà, Trưởng đoàn, đã báo cáo 
sơ bộ kết quả đợt khảo sát chính thức đánh giá 
chất lượng CTĐT ngành Lý luận và Phương 
pháp dạy học bộ môn tiếng Anh trình độ thạc sĩ 
và ngành Sư phạm tiếng Anh trình độ đại học 
theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Báo cáo đã nêu khái quát quá trình, nội dung 
thực hiện của Đoàn khảo sát, trình bày cụ thể 
những điểm mạnh, hạn chế và đưa ra khuyến 
nghị để Khoa Ngoại ngữ nói riêng và Trường 
ĐHCT nói chung có kế hoạch cải tiến chất 
lượng đào tạo của nhà trường trong thời gian 
tới, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người học, góp 
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phần khẳng định chất lượng, uy tín của Trường 
ĐHCT tại khu vực ĐBSCL và trong cả nước.

Phát biểu tại lễ bế mạc, GS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng nhà trường đã gửi lời cảm ơn 
chân thành đến Đoàn đánh giá ngoài đã làm việc 
chuyên nghiệp, công tâm, khách quan và trách 
nhiệm giúp Nhà trường hoàn thành đánh giá hai 
CTĐT Sư phạm tiếng Anh trình độ đại học và 
thạc sĩ. Những nhận xét, kiến nghị đưa ra trong 
báo cáo sơ bộ kết quả kháo sát đều có căn cứ, 
dựa trên báo cáo tự đánh giá các chương trình 
và quá trình thu thập thông tin từ đại diện các 
bên có liên quan và các phòng ban chức năng. 
Nhà trường trân trọng ghi nhận những những 
nhận xét, góp ý để tiếp tục nâng cao chất lượng 
của hai chương trình. Hiệu trưởng đề nghị Khoa 
Ngoại ngữ, các đơn vị và cá nhân có liên quan 
phối hợp kịp thời và hiệu quả với các chuyên 
gia của Đoàn đánh giá ngoài trong thời gian tới 
để hoàn thiện dự thảo báo cáo đánh giá ngoài 
của hai chương trình được đánh giá lần này. 

Đây là đợt đánh giá ngoài CTĐT đầu tiên của 
Trung tâm KĐCLGD thuộc Hiệp hội các trường 
đại học, cao đẳng Việt Nam tại Trường ĐHCT 
đối với 02 trong 08 chương trình dự kiến của 
Trường, tin tưởng rằng các đợt đánh giá ngoài 
sắp tới của Trung tâm đối với các CTĐT còn lại 
sẽ được phối hợp và thực hiện có hiệu quả hơn 
nữa.

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Phương 
Nga, Giám đốc Trung tâm KĐCLGD - Cố vấn 
giám sát đoàn đánh giá ngoài ghi nhận những nỗ 
lực, sự nghiêm túc và phối hợp của Khoa Ngoại 
ngữ và các bên liên quan trong suốt quá trình 
diễn ra các hoạt động khảo sát. Qua đó, PGS.
TS Nguyễn Phương Nga mong muốn trong các 
đợt khảo sát sắp tới, sự hợp tác, hỗ trợ từ các 
bên, đặc biệt là các trung tâm, phòng ban chức 
năng của Nhà trường sẽ được tăng cường, góp 
phần quan trọng quyết định cho sự thành công 
của đợt khảo sát chính thức nói riêng, công tác 
kiểm định chất lượng nói chung.

PGS.TS Trần Thị Hà, PGS.TS Nguyễn Phương Nga và GS.TS. Hà Thanh Toàn  ký biên bản hoàn thành đợt đánh 
giá ngoài tại Trường ĐHCT.
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Lễ Trao bằng tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa học và hệ Từ xa 
năm học 2020-2021 

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Sáng ngày 28/11/2020, tại Hội 
trường Rùa, Trường ĐHCT tổ chức Lễ 
trao bằng tốt nghiệp hệ Vừa làm vừa 
học và hệ Từ xa năm học 2020-2021.

Hiện tại, Trường ĐHCT được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo cho phép 
đào tạo 98 ngành và chuyên 

ngành hệ chính quy và hệ Vừa làm 
vừa học, cùng 18 ngành hệ Đào tạo 
Từ xa. Quá trình tổ chức tuyển sinh và 
đào tạo, Trường luôn đảm bảo tốt, chất 
lượng về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật 
chất, nội dung chương trình giảng dạy, 
tài liệu học tập,...luôn có sự kết hợp hài 
hòa giữa Nhà trường với các Đơn vị 
liên kết trong tất cả các hoạt động quản 
lý và hỗ trợ người học.

Tại buổi lễ, Trường ĐHCT vui mừng trao 
bằng tốt nghiệp cho hơn 500 tân cử nhân, kỹ sư 
các khóa tuyển sinh và đào tạo các năm 2015, 
2016, 2017 và 2018 ở các hình thức đào tạo 
Liên thông đối với người đã tốt nghiệp trung 
cấp, cao đẳng và đại học hình thức Vừa làm 
vừa học và Từ xa, do Trường ĐHCT đào tạo 
tại trường và phối hợp, tổ chức đào tạo tại các 
Đơn vị liên kết và các trạm đào tạo từ xa của 
Trường, như ĐH An Giang, ĐH Bạc Liêu, ĐH 
Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ, ĐH Sư phạm Kỹ 
thuật Vĩnh Long, ĐH Tiền Giang; CĐCĐ Đồng 
Tháp, CĐCĐ Sóc Trăng, CĐ Giao thông vận tải 
trung ương VI, CĐ Kiên Giang, CĐ Kinh tế Kỹ 
thuật Cần Thơ, CĐ Luật miền Nam, CĐ Nghề 
Kiên Giang, CĐ nghề Việt Nam-Hàn Quốc, CĐ 
Vĩnh Long; Trung tâm GDTX-Kỹ thuật tổng hợp 

Long An, Trung tâm GDTX Hậu Giang, Trung 
tâm GDTX Kiên Giang, Trung tâm GDTX Tiền 
Giang, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp-GDTX 
huyện Bình Tân-Vĩnh Long.

Về kết quả đào tạo của các khóa học, đối với 
hình thức Vừa làm vừa học, số lượng sinh viên 
tốt nghiệp là 1.881, chiếm tỷ lệ 66,4%. Trong đó, 
30 sinh viên đạt loại xuất sắc chiếm tỷ lệ 1,6%; 
307 sinh viên đạt loại giỏi chiếm tỷ lệ 16,3%; 
1.087 sinh viên đạt loại khá chiếm tỷ lệ 57,8; 457 
sinh viên đạt loại trung bình chiếm tỷ lệ 24,3%. 
Đối với hình thức đào tạo Từ xa, số lượng sinh 
viên tốt nghiệp là 278, chiếm tỷ lệ 72,6%. Trong 
đó, 24 sinh viên đạt loại xuất sắc và giỏi, chiếm 
tỷ lệ 8,6%; 146 sinh viên đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 
52,6%; 108 sinh viên đạt loại trung bình chiếm 
tỷ lệ 38,8%.

Trường ĐHCT xin gửi lời chúc mừng đến các tân cử nhân và mong rằng các bạn luôn lưu giữ 
những kỷ niệm đẹp, ấm áp về Trường, về các Đơn vị liên kết đào tạo nơi bạn đã trải qua thời gian 
học tập, rèn luyện và trưởng thành. Trên cơ sở những nền tảng kiến thức và kinh nghiệm học được 
từ Nhà trường, tin tưởng rằng các tân cử nhân, kỹ sư sẽ tiếp tục phấn đấu, mang lại lợi ích ngày 
càng cao cho gia đình và xã hội và đạt được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của mình.

Hiệu trưởng trao Bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân và kỹ sư.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Hội nghị toàn quốc lần thứ VI Xác suất - Thống kê: 
Nghiên cứu, Ứng dụng và Giảng dạy

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Hội nghị toàn quốc về Xác 
suất - Thống kê được tổ 
chức lần đầu tiên vào 

năm 1983, từ năm 2001, Hội 
nghị được tổ chức định kỳ 05 
năm một lần. Năm 2020, Hội 
nghị toàn quốc về Xác suất - 
Thống kê lần thứ VI được tổ 
chức tại Trường ĐHCT từ ngày 
05 đến ngày 08/11/2020.

Được phối hợp tổ chức 
bởi Viện Toán học - Viện 
HLKHCNVN, Trường 
Đại học KHTN - ĐHQG 
Hà Nội, Viện Nghiên 
cứu cao cấp về Toán và 
Trường ĐHCT, Hội nghị 
toàn quốc lần thứ VI: 
“Xác suất - Thống kê: 
nghiên cứu, ứng dụng và 
giảng dạy” được xem là 
đợt sinh hoạt khoa học 
quy mô toàn quốc của 
các nhà khoa học hoạt 
động nghiên cứu, ứng 

dụng và giảng dạy Xác suất 
Thống kê toán học. Hội nghị 
đã thu hút sự tham gia của 
gần 150 đại biểu từ các viện, 
trường trong toàn quốc.

Hội nghị là diễn đàn để các 
nhà khoa học trình bày những 
kết quả nghiên cứu, ứng dụng 
và giảng dạy của mình trong 
thời gian qua liên quan đến 
lĩnh vực Xác suất và Thống kê 
toán học. Đây còn là dịp để các 
đại biểu trao đổi thông tin, giao 
lưu, hợp tác và còn là cơ sở 
để các nhà quản lý nhìn nhận 
mức độ phát triển của lĩnh vực 
Xác suất và Thống kê so với 
các lĩnh vực khác trong nước 
và trên thế giới để từ đó có 
những biện pháp và đề xuất 
cho sự phát triển của lĩnh vực 
Xác suất và Thống kê trong 

tương lai.

Hội nghị có sự tham gia báo 
cáo của các chuyên gia có 
uy tín trong lĩnh vực Xác suất 
Thống kê toán học với 76 bài 
báo cáo khoa học, trong đó, có 
07 báo cáo phiên toàn thể và 
69 báo cáo tại 04 tiểu ban gồm: 
Giải tích ngẫu nhiên và ứng 
dụng; Thống kê Toán học và 
ứng dụng; Lý thuyết Xác suất 
và giảng dạy Xác suất - Thống 
kê; Xác suất và Thống kê Toán 
học tromg Kinh tế, Tài chính, 
Ngân hàng. Bên cạnh các báo 
cáo khoa học, Hội nghị còn tổ 
chức thảo luận bàn tròn về các 
chủ đề: giảng dạy Xác suất - 
Thống kê trong các trường đại 
học và cao đẳng, đẩy mạnh 
hoạt động ứng dụng Xác suất 
và Thống kê.
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Trong ba ngày 12-14/11/2020, Trường 
ĐHCT phối hợp với Trường Đại học Công 
nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức 

Hội thảo quốc tế “Kỹ nghệ Tri thức và Hệ thống” 
(Knowledge and Systems Engineering - KSE 
2020) lần thứ 12 tại Trường ĐHCT.

KSE là một trong ba hội nghị có uy tín cao 
thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin được tổ 
chức thường niên tại Việt Nam, thu hút được 
sự chú ý đặc biệt của các nhà nghiên cứu trong 
và ngoài nước trong lĩnh vực Kỹ nghệ Tri thức 
và Hệ thống - lĩnh vực quan trọng của ngành 
Công nghệ thông tin. Hội nghị được sự hỗ trợ 
kỹ thuật và chấp nhận đăng tải trên IEEE Xplore 
- hệ thống thư viện điện tử có uy tín cao, được 
tham khảo và trích dẫn nhiều trong các nghiên 
cứu thuộc lĩnh vực Công nghệ điện tử và Công 
nghệ thông tin.

Hội thảo KSE lần thứ 12, năm 2020 có sự 
tham gia của hơn 100 nhà nghiên cứu, giảng 
viên, sinh viên Việt Nam và các nước: Nhật Bản, 
Singapore, Thái Lan,... Trong ba ngày diễn ra, 
Hội thảo có 59 bài báo cáo (06 báo cáo trực 
tuyến), với 03 báo cáo chính và 56 báo cáo tại 
14 tiểu ban, tập trung vào các chủ đề đang được 
quan tâm trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và 
Truyền thông như: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và 

khai phá dữ liệu (Natural Language Processing 
and Text Mining), Thị giác máy tính và Nhận dạng 
mẫu (Computer Vision and Pattern Recognition), 
Phần mềm, Truyền thông và Bảo mật (Software, 
Communications, and Security), Học tập, Dự 
đoán và Nhận biết (Learning, Prediction, and 
Recognition), Học sâu và Bảo mật tài liệu (Deep 
Learning and Document Security), Kiến thức, 
Dữ liệu và Tính toán mềm (Knowledge, Data, 
and Soft Computing), Khai thác văn bản từ 
phương tiện truyền thông xã hội cho hệ thống 
thông minh (Text Mining from Social Media for 
Intelligent Systems), Phần mềm thông minh 
và Biểu diễn tri thức (Intelligent Software and 
Knowledge Representation), Công nghệ và Ứng 
dụng tích hợp tri thức (Knowledge Integration 
Technologies and Applications), Khoa học 
dữ liệu cho doanh nghiệp (Data Science for 
Business), Tin sinh học và Sinh học tính toán 
(Bioinformatics and Computational Biology).

Hội thảo là dịp để các nhà khoa học trình bày, 
thảo luận và trao đổi các kết quả nghiên cứu, 
ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực Kỹ nghệ Tri 
thức và Hệ thống. Thông qua hội thảo, các nhà 
khoa học có cơ hội giao lưu, thúc đẩy mối quan 
hệ hợp tác về nghiên cứu và đào tạo giữa các 
cơ sở nghiên cứu, giáo dục trong lĩnh vực này.

Hội thảo quốc tế “Kỹ nghệ Tri thức và Hệ thống” (KSE) 
lần thứ 12

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
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Ngày hội Kỹ năng Công nghệ số 2020 tại Trường ĐHCT
Phòng Công tác Chính trị

Chương trình “Ngày 
hội kỹ năng công 
nghệ số 2020” là 

một hoạt động nằm trong 
chuỗi chương trình “Hành 
trang kỹ năng công nghệ 
số dành cho HS,SV Trường 
ĐHCT” do Dự án Lập trình 
Tương lai cùng Google 
(Quỹ Dariu) phối hợp cùng 
Trường ĐHCT triển khai 
trong ngày 29/11/2020 với 
sự tham gia của gần 2.000 
HS,SV đến các trường đại 
học, THPT trong và ngoài 
khu vực ĐBSCL.

Hiện tại và trong tương lai, tất cả các công việc 
đều đang và sẽ trở thành công việc có tính chất/
ứng dụng công nghệ - kỹ thuật số ở một mức 
độ nào đó. Trước sự phát triển của kỷ nguyên 
số 4.0, một số ngành nghề được dự đoán sẽ rơi 
vào tình trạng bão hòa và có thể biến mất trong 
thời gian sắp tới. Mặt khác, dịch Covid-19 đã 
gây ra ảnh hưởng không hề nhỏ lên toàn cầu, 

làm chao đảo tất cả 
các lĩnh vực kinh tế, 
xã hội, đời sống, tâm 
lý,…

Với những thách 
thức chung đó, ngày 
hội diễn ra với 04 
chuyên đề kỹ năng 
gồm: “Hành trang kỹ 
năng thiết yếu trong 
thời đại số”, Thông 
hiểu & thông hiểu 
thông tin trực tuyến; 
Lập trình Micro:bot 
cơ bản; Tư duy 

thiết kế với sự hướng dẫn/chia sẻ từ chuyên 
gia của dự án đã đem đến nhiều chủ đề, kiến 
thức giá trị thiết thực cho HS,SV nhằm trang bị 
cho HS,SV kỹ năng cần thiết để thích ứng với 
những chuyển đổi số đang diễn ra cũng như 
tăng cường kiến thức và trải nghiệm, từ đó góp 
phần giúp các bạn có định hướng tốt hơn về 
nghề nghiệp tương lai.
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Phó Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM thăm Trường
Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 17/11/2020, nhân dịp kỷ niệm hai năm thành lập Điểm hẹn Hoa Kỳ (American Hangout) 
đặt tại Trung tâm Học liệu, Trường ĐHCT, ông Robert J. Greenant, Phó Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại 
thành phố Hồ Chí Minh đã đi thăm, gặp gỡ và giao lưu với sinh viên Trường ĐHCT. Tại đây, Phó 
Tổng Lãnh sự đã chia sẻ với sinh viên về 25 năm mối quan hệ ngoại giao giữa hai nước, bên cạnh 
đó, giới thiệu các hoạt động về công nghệ, thông tin về các chương trình giáo dục, học bổng tại 
Hoa Kỳ.

Nhằm tiếp nối những nỗ lực thúc đẩy trao đổi giáo dục giữa Việt 
Nam - Hoa Kỳ trong thời gian qua, Phó Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ và 
đoàn công tác đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với lãnh đạo Nhà 

trường và các đơn vị trực thuộc về tình hình kinh tế-xã hội của vùng, 
thành phố Cần Thơ và tình hình hoạt động của Trường ĐHCT, đặc biệt 
là các hoạt động hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua như: chương 
trình học bổng tiếng Anh Access dành cho học sinh có hoàn cảnh khó 
khăn, chương trình chuyên gia giảng dạy tiếng Anh (English Language 
Fellow), các hoạt động tại Điểm hẹn Hoa Kỳ,...đồng thời, hai bên chia 
sẻ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ trong 
các hoạt động hợp tác như trao đổi cán bộ, sinh viên, tổ chức hội thảo 
về giáo dục và đào tạo,...trong thời gian tới.
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Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 29/10/2020, Trường ĐHCT đã tiếp 
đón và làm việc với bà Emily Hamblin, 
Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại thành 

phố Hồ Chí Minh đến thăm Trường. Tại buổi 
gặp gỡ với lãnh đạo Trường ĐHCT và các đơn 
vị trực thuộc, bà Emily Hamblin, Tổng Lãnh sự 
Vương quốc Anh tại thành phố Hồ Chí Minh, 
bày tỏ niềm vui mừng vì đây là lần đầu tiên đặt 
chân đến vùng đất Cần Thơ, với cương vị mới 
là Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại thành 
phố Hồ Chí Minh. Bà rất ấn tượng với bề dày 
thành tích của nhà trường đồng thời gửi lời chúc 
mừng Trường ĐHCT với lịch sử 54 xây dựng và 

phát triển. Bà Emily Hamblin đã trao đổi thông 
tin về tình hình giáo dục, kinh tế, xã hội,...của 
vùng ĐBSCL trong bối cảnh vùng đang đối mặt 
với những khó khăn, thách thức đặt ra do biến 
đổi khí hậu. Đại diện Viện Nghiên cứu Biến đổi 
khí hậu, Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên 
nhiên, Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL đã 
chia sẻ các chương trình, dự án nghiên cứu giải 
pháp ứng phó với biến đổi khí hậu của Trường 
ĐHCT. Qua đó, bà Emily Hamblin đánh giá cao 
những nỗ lực của nhà trường, bày tỏ sự ủng hộ 
và sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội đẩy mạnh hợp tác 
giữa các đối tác của hai bên trong thời gian tới.

Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh 
tại thành phố Hồ Chí Minh đến 
thăm Trường

ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI
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Tiếp đoàn Đại sứ quán Hoa Kỳ

Sáng ngày 09/11/2020, đoàn công tác Đại sứ 
quán Hoa Kỳ đã đến thăm và làm việc tại Trường 
ĐHCT. Tại buổi làm việc, đoàn công tác Đại sứ 

quán Hoa Kỳ đã trực tiếp trao đổi với các chuyên gia 
của Trường ĐHCT nhằm tìm hiểu các vấn đề về môi 
trường như hạn hán, sạc lở, xâm nhập mặn, lũ lụt, 
sụt lún và các tác động của những vấn đề trên đối với 
vùng ĐBSCL và chiến lược thích ứng cho vùng. Đại 
diện lãnh đao các đơn vị trực thuộc Trường cũng đã 
trao đổi thông tin với đoàn về nhiều chương trình hợp 
tác nghiên cứu ứng phó với biến đổi khí hậu và các 
nghiên cứu phục vụ sự phát triển của vùng; các hoạt 
động hợp tác tiêu biểu với các cơ quan, tổ chức, viện, 
trường đại học Hoa Kỳ trong thời gian qua. Đoàn công 
tác của Đại sứ quán Hoa Kỳ cũng bày tỏ vui mừng và 
sự ủng hộ sâu sắc với những nỗ lực và kết quả hợp 
tác của nhà trường với các cơ quan, tổ chức, viện, 
trường Hoa Kỳ, qua đó bày tỏ mong muốn mối quan 
hệ hợp tác tốt đẹp này sẽ được tiếp tục giữ vững và 
tăng cường phát triển hơn nữa.

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT
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Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 23/11/2020, Trường ĐHCT đã có buổi tiếp đón và làm việc với Đại sứ Liên minh Châu Âu 
tại Việt Nam, ngài Giorgio Aliberti. Tiếp ngài Đại sứ có GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng cùng 
đại diện lãnh đạo Khoa Nông nghiệp, Viện Nghiên cứu Biến đổi khí hậu, Viện Nghiên cứu Phát triển 
Đồng bằng sông Cửu Long và Phòng Hợp tác Quốc tế.

Đại sứ Giorgio Aliberti cũng chia sẻ về 
mối quan hệ hợp tác song phương giữa 
EU và Việt Nam, nhất là khi Hiệp định 

thương mại tự do được thông qua. Bên cạnh 
đó, Đại sứ đã trao đổi với các chuyên gia của 
trường về tình hình giáo dục, kinh tế, những 
khó khăn, thách thức mà vùng ĐBSCL đang đối 
mặt như biến đổi khí hậu, tình hình xâm nhập 
mặn, vấn đề quản lý nguồn nước, các chương 
trình, dự án nghiên cứu ứng phó với biến đổi khí 

hậu của Nhà trường,...song song đó, các hoạt 
động của Trường ĐHCT với các đối tác từ EU 
cũng được quan tâm. Ngài Đại sứ đánh giá cao 
những thành tựu, sự năng động và kinh nghiệm 
của Nhà trường trong ứng phó với những khó 
khăn, thách thức đặt ra cho vùng ĐBSCL, đồng 
thời bày tỏ sự ủng hộ và mong muốn tiếp tục 
đẩy mạnh hợp tác giữa Nhà trường và các đối 
tác từ các nước EU trong thời gian tới.

Tiếp Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

GS.TS. Hà Thanh Toàn trao quà lưu niệm đến Ngài Đại sứ.
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Làm việc với Tham tán Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 26/11/2020, GS. Hsu Hui Huang, Tham tán Khoa học, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài 
Bắc tại hà Nội đến thăm và làm việc tại Trường ĐHCT. Tại buổi đón tiếp, GS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến Tham tán và chia sẻ những thông 
tin về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyên giao công nghệ, mối quan hệ hợp tác tốt 
đẹp giữa Trường ĐHCT với các viện, trường Đài Loan, đặc biệt, sự hỗ trợ từ Văn phòng Kinh tế và 
Văn hóa Đài Bắc đã góp phần xây dựng và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Nhà trường với các 
viện, trường đại học Đài Loan, từ đó, nhiều suất học bổng sau đại học được tài trợ cho các ứng viên 
của Trường có học tập nâng cao trình độ tại Đài Loan.

GS. Hsu Hui Huang, Tham tán Khoa học, 
Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc 
tại Hà Nội đã bày tỏ sự ấn tượng của 

ông đối với Trường ĐHCT, với bề dày lịch sử 
lẫn thành tích, đặc biệt là vai trò quan trọng 
của Trường đối với sự phát triển bền vững của 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nhân chuyến 
thăm này, GS. Hsu Hui Huang đã trao đổi với 
các chuyên gia của Trường để tìm hiểu thêm 
về nhiều vấn đề ông quan tâm như: tình hình 
biến đổi khí hậu tại vùng ĐBSCL, các hoạt động 

ứng phó của vùng và đặc biệt là các hoạt động 
nghiên cứu khoa học của Nhà trường nhằm tìm 
ra các giải pháp ứng phó với những khó khăn, 
thách thức mà vùng đang đối mặt. GS. Hsu Hui 
Huang bày tỏ sự ủng hộ sâu sắc đối với mối 
quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các viện, 
trường Đài Loan, đồng thời mong muốn thúc đẩy 
cơ hội để kết nối hợp tác giữa Trường ĐHCT với 
các trường đại học của Đài Loan trong nhiều 
lĩnh vực.
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

Ký kết hợp tác với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ)
Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Nhằm tăng cường sức mạnh tổng 
hợp thực hiện mục tiêu thích 
ứng với biến đổi khí hậu vùng 

ĐBSCL, đồng thời xây dựng chương 
trình hành động, triển khai các hoạt 
động hợp tác chiến lược giữa hai 
bên, ngày 21/10/2020, Tổ chức Hợp 
tác Phát triển Đức (GIZ) Việt Nam và 
Trường ĐHCT đi đến ký kết bản ghi nhớ 
hợp tác với mục tiêu tạo nền tảng cho 
sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy triển 
khai thực hiện các hoạt động hợp tác 
giữa hai bên liên quan đến thích ứng 
với biến đổi khí hậu tại vùng ĐBSCL.

Các nội dung hợp tác giữa hai bên như: nghiên cứu phát triển công cụ và kỹ thuật 
cho việc thích ứng với biến đổi khí hậu và sự phát triển bền vững ĐBSCL; giới thiệu 
và nhân rộng những cải tiến trong các lĩnh vực liên quan như: nông nghiệp, thủy 
sản, lâm nghiệp, quản lý và bảo vệ nguồn nước; xây dựng và thể chế hóa phương 
pháp tiếp cận, hướng dẫn và chính sách tập trung liên kết vùng; nâng cao năng lực 
kỹ thuật và thể chế, đặc biệt cho nguồn nhân lực địa phương; chia sẻ thông tin, kiến 
thức, kinh nghiệm thực tế và huy động nguồn lực tài chính;...
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

Nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các đối tác là doanh nghiệp, 
sáng ngày 20/11/2020, Trường ĐHCT tổ chức Lễ Ký kết biên bản thỏa ước hợp tác với 
Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam (INSEE).

Tại buổi lễ, đại diện hai đơn vị, GS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT và ông 
Philippe Richart, Tổng Giám đốc Công ty Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam đã tiến hành 
ký kết thỏa ước hợp tác với mục tiêu tạo cơ hội cho sinh viên Trường ĐHCT ứng dụng kiến thức 
đã học vào thực tế cũng như trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp; thúc đẩy nghiên cứu 
khoa học và khởi nghiệp trong sinh viên; nâng cao nhận thức về trách nhiệm xã hội và phát triển 
bền vững cho sinh viên và các bên có liên quan; nâng cao danh tiếng về phát triển nhân tài của 
hai bên trong cộng đồng.

Cụ thể, các hoạt động chính của hai bên 
như: cử chuyên gia tham gia vào Hội đồng tư 
vấn, Hội đồng Khoa học - Đào tạo theo yêu cầu 
của hai bên; tổ chức hội thảo kỹ thuật, chia sẻ 
tại lớp, phối hợp tổ chức các hoạt động thực 
hành, đánh giá giữa - cuối kỳ; phối hợp cùng 
phát triển các chương trình đào tạo thông qua 

phát triển nội dung khóa học, chương trình thực 
tập sinh, chia sẻ cơ sở vật chất tại các nhà máy 
giúp sinh viên thực hành môn học hoặc quan 
sát trải nghiệm tại nơi làm việc thực tế; tham gia 
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện và tổ chức 
Giải thưởng INSEE,...

Ký kết hợp tác với Công ty TNHH Siam City Cement 
Việt Nam

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT
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DỰ ÁN ODA

Dự án “Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ” với mục tiêu phát triển Trường ĐHCT ngang tầm 
với các trường đại học trong khu vực và thế giới, đóng góp mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa 
thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững vùng ĐBSCL, góp phần vào sự phát triển chung 

của cả nước. Dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản với tổng số vốn 106 
triệu USD và được triển khai thực hiện từ năm 2015 đến năm 2022. Các hợp phần trong Dự án 
gồm: phát triển nguồn nhân lực, phát triển cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị nghiên cứu, thực hiện 
các chương trình nghiên cứu và dịch vụ tư vấn.

Hội thảo Đánh giá tiến độ thực hiện 36 chương trình 
nghiên cứu trong Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Đối với Hợp phần "thực hiện các chương trình nghiên cứu", Trường 
đã triển khai 36 chương trình nghiên cứu khoa học, tập trung vào ba lĩnh 
vực nông nghiệp, thủy sản và môi trường và các lĩnh vực có liên quan. 
Quá trình tuyển chọn được thực hiện theo quy trình đã được thống nhất 
giữa JICA, các Trường Đại học đối tác Nhật Bản và Trường ĐHCT, dựa 
trên các quy định hiện hành của Việt Nam. Theo kế hoạch, các chương 
trình nghiên cứu này được triển khai từ năm 2017 đến năm 2021 và 
được chia thành 3 đợt, mỗi đợt thực hiện trong ba năm - đợt khởi động 
(kick-off) gồm 6 chương trình được thực hiện từ 5/2017-4/2020, đợt 1 
(1st batch) gồm 16 chương trình được thực hiện từ 01/2018-12/2020 
và đợt 2 (2nd batch) gồm 14 chương trình được thực hiện từ 10/2018 - 
9/2021 với tổng kinh phí hơn 87,8 tỷ đồng.

22 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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DỰ ÁN ODA

Tại Hội thảo, các nhóm nghiên cứu đã 
báo cáo tiến độ thực hiện, chia sẻ kết quả 
nghiên cứu từ dự án. Những ý kiến nhận 
xét, đánh giá từ các chuyên gia, giáo sư 
hàng đầu Nhật bản đã góp phần giúp cho 
các nhóm nghiên cứu cải thiện chất lượng 
đầu ra và tìm kiếm khả năng hợp tác trong 
tương lai với các bên liên quan, từ đó 
hướng tới hoạt động liên ngành nhằm đóng 
góp cho sự phát triển ĐBSCL.

Trong ba ngày 24-26/11/2020, Trường ĐHCT tổ chức 
Hội thảo Đánh giá tiến độ thực hiện 36 chương trình nghiên 
cứu trong Dự án theo hình thức trực tuyến. Tham gia Hội 
thảo có Ban giám hiệu, Ban Quản lý Dự án ODA, Cố vấn và 
Điều phối viên Dự án, Ban điều phối các lĩnh vực, các nhóm 
nghiên cứu, các giáo sư của các trường đối tác Nhật Bản và 
các nhà nghiên cứu hàng đầu trong các lĩnh vực cùng đóng 
vai trò là đánh giá viên.
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

Hội nghị Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và 
Triển khai chương trình công tác quý IV năm 2020

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 13/10/2020, Đảng ủy Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 9 tháng đầu 
năm và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2020.

Tại Hội nghị, đại biểu đã nghe trình bày tóm 
tắt dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đảng 
9 tháng đầu năm và chương trình công 

tác quý IV năm 2020. Báo cáo đã nêu rõ những 
kết quả đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng ủy nhà trường về các mặt hoạt động trong 
công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng 
và công tác lãnh đạo các đoàn thể.

Về nhiệm vụ công tác quý IV năm 2020, Ban 
Thường vụ Đảng ủy trường đã đề ra một số 
công tác trọng tâm như: tiếp tục giữ vững ổn 
định chính trị tư tưởng; tiếp tục triển khai thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa 
XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa 
XII; kiện toàn bộ máy nhân sự quản lý các cấp 
trong Trường theo nhiệm kỳ 2020 - 2025 của 
Hội đồng Trường; Họp Hội đồng trường phiên 
thứ nhất của nhiệm kỳ 2020 - 2025 để triển khai 
công tác tổ chức của Trường; đánh giá tình hình 
thực hiện nghị quyết Hội đồng trường về kế 

hoạch công tác năm 2020 và phương hướng 
công tác năm 2021; tiếp tục công tác tuyển sinh 
sau đại học; biên soạn đề án chất lượng cao; 
hoàn thiện học liệu phục vụ học tập; xây dựng 
hoạt động giảng dạy trực tuyến đối với chương 
trình thạc sĩ thích ứng với sự thay đổi trong tình 
hình mới; thực hiện báo cáo tự đánh giá chất 
lượng trường giữa chu kỳ và báo cáo cải tiến 
chất lượng các CTĐT; thực hiện công tác đánh 
giá ngoài trong nước 08 CTĐT theo kế hoạch; 
tiếp tục thực hiện Chương trình hành động Nghị 
quyết số 96-NQ/ĐU ngày 17/03/2014 của Đảng 
ủy “Về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả NCKH: gắn NCKH với đào tạo, hợp 
tác quốc tế và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội vùng ĐBSCL”; tiếp tục khai thác hiệu 
quả các bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác của 
Trường; thực hiện tốt các hợp phần của Dự án 
Nâng cấp Trường ĐHCT theo kế hoạch;...

Đ/c Trần Việt Trường trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí.
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

Phiên họp thứ nhất Hội đồng trường Trường ĐHCT, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 30/10/2020, tại Hội trường Ban Giám hiệu, Phiên họp thứ nhất Hội đồng trường Trường 
ĐHCT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra với sự chủ trì cùa GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch 
Hội đồng trường. Tại phiên họp, có 24/25 thành viên tham dự, đạt tỷ lệ 96%.

Mở đầu phiên họp, các 
thành viên Hội đồng 
đã tiến hành bầu Thư 

ký Hội đồng trường nhiệm kỳ 
2020 - 2025. Theo đó, TS. Lê 
Thanh Sơn, Giảng viên, Phòng 
Kế hoạch-Tổng hợp được tín 
nhiệm bầu giữ chức vụ Thư 
ký Hội đồng trường Trường 
ĐHCT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp theo, các thành viên hội 
đồng đã tiến hành thảo luận, 
đóng góp cho Quy chế làm việc 
của Hội đồng trường Trường 
ĐHCT nhiệm kỳ 2020 - 2025; 

việc thành lập Thường trực và 
các Ban chuyên môn của Hội 
đồng trường; báo cáo sơ kết 09 
tháng thực hiện kế hoạch hoạt 
động của Trường ĐHCT năm 
2020; xem xét, quyết định việc 
thực hiện chức trách, nhiệm 
vụ, thẩm quyền của chức vụ 
quản lý đối với Hiệu trưởng 
và các Phó Hiệu trưởng. Bên 
cạnh đó, hội đồng trường cũng 
đã xem xét, thảo luận về việc 
triển khai và tuyển sinh ngành 
ngôn ngữ Pháp hình thức đào 
tạo từ xa.

Với tinh thần làm việc khẩn 
trương, nghiêm túc, Phiên họp 
lần thứ nhất Hội đồng trường 
Trường ĐHCT, nhiệm kỳ 2020 
- 2025 đã thành công tốt đẹp. 
Những nội dung được thảo 
luận và thống nhất trong phiên 
họp, nhất là về Quy chế hoạt 
động và thành lập các Ban 
chuyên môn sẽ là cơ sở để 
Trường ĐHCT triển khai có 
hiệu quả các mặt công tác, 
đảm bảo thực hiện tốt chiến 
lược phát triển của nhà trường 
trong thời gian sắp tới.
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

Hội nghị Liên kết Giáo dục Quốc phòng và 
An ninh năm học 2020-2021

Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 26/11/2020, Trường ĐHCT 
tổ chức Hội nghị Liên kết Giáo dục 
quốc phòng và an ninh nhằm đánh 
giá kết quả công tác GDQP&AN 
cho học sinh, sinh viên và công tác 
liên kết GDQP&AN năm học 2020-
2021, đồng thời thảo luận thống 
nhất kế hoạch liên kết GDQP&AN 
giữa các đơn vị.

Trong năm học 2019-2020, 
Trung tâm đã liên kết giảng 
dạy với 07 đơn vị cho tổng 

số 14.370 học sinh, sinh viên của 
Trường ĐHCT và các trường liên 
kết gồm: Trường CĐCĐ Hậu Gi-
ang, Trường CĐ Y tế Đồng Tháp, 
Trường CĐ Du lịch Cần Thơ, Trường CĐ Nghề 
Cần Thơ, Trường CĐ Cần Thơ, Trường ĐH Y 
- Dược Cần Thơ. Tỷ lệ học sinh, sinh viên đạt 
yêu cầu là 99,87%, trong đó, tỷ lệ học sinh, sinh 
viên đạt loại Giỏi là 4.234, đạt tỷ lệ 29,46%, loại 
Khá là 9.229,đạt tỷ lệ 64,22%, loại Trung bình 
có 889, đạt tỷ lệ 6,19%.

Kế hoạch GDQP&AN năm học 2020-2021 
được xây dựng bảo đảm tính ổn định hợp lý căn 
cứ vào khả năng thực tế của Trung tâm và kế 
hoạch chung của các trường liên kết. Theo đó, 
trong năm học 2020-2021, Trung tâm thực hiện 
giảng dạy môn học GDQP&AN cho sinh viên 
của 23 trường đại học, cao đẳng số lượng dự 
kiến khoảng 30.000 – 32.000 sinh viên. Hiện, 
Trường ĐHCT đang đầu tư xây dựng hệ thống 
ký túc xá để đáp ứng yêu cầu hiện nay nâng quy 
mô khoảng 1300 – 1.500 sinh viên/đợt.

Trung tâm GDQP&AN, Trường ĐHCT nằm 
trong hệ thống các trung tâm GDQP&AN sinh 
viên toàn quốc, thực hiện nhiệm vụ giáo dục 
QPAN cho học sinh, sinh viên của Trường 

ĐHCT và các trường liên kết. Được sự quan 
tâm của Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị Quân khu 9 
và lãnh đạo Trường ĐHCT, Trung tâm có được 
đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên có đủ năng 
lực, phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, giảng dạy 
môn học. Trung tâm luôn chú trọng công tác đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên thời 
thời gian qua. Hiện nay Trung tâm có 26 cán bộ 
giảng dạy (01 đồng chí là nghiên cứu sinh; 06 
đồng chí có trình độ thạc sĩ), trong đó, 19 đồng 
chí là sĩ quan biệt phái, 04 giảng viên cơ hữu, 
03 giảng viên thỉnh giảng. Trong thời gian học 
tập và rèn luyện tại Trung tâm, sinh viên được 
sống trong môi trường quân sự, là điều kiện 
tốt để rèn luyện nếp sống có kỷ luật, tác phong 
làm việc nghiêm túc, khoa học, tinh thần đoàn 
kết, ý thức tập thể, trách nhiệm cộng đồng, làm 
hành trang cho những năm tiếp theo trên giảng 
đường đại học, góp phần tích cực vào mục tiêu 
đào tạo con người, nguồn nhân lực chất lượng 
cho xã hội.
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Rộn ràng Cuộc thi Đi bộ thể thao năm 2020
Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Nhằm lập thành tích 
Chào mừng ngày 
Nhà Giáo Việt Nam 

(20/11); chào mừng Hội 
nghị Công chức, Viên chức 
và Người lao động Trường 
ĐHCT năm học 2020-2021; 
đồng thời tạo sân chơi 
lành mạnh cho VC.NLĐ; 
góp phần tạo cơ hội giao 
lưu, gặp gỡ, thắt chặt tình 
đoàn kết trong toàn thể 
VC.NLĐ, ngày 15/11/2020, 
Ban Thường vụ Công đoàn 
Trường ĐHCT đã tổ chức 
“Cuộc thi Đi bộ thể thao 
năm học 2020-2021”.

Hằng năm vào tháng 10 và 11, Công đoàn 
Trường đều tổ chức Hội thao truyền thống, tuy 
nhiên, năm nay do dịch bệnh Covid-19, Hội thao 
tạm gác lại, mặc dù vậy, Công đoàn cũng cố 
gắng giữ truyền thống môn thi Đi bộ thể thao. 
Đây là môn thi luôn nhận được sự nhiệt tình 
tham gia của đông đảo VC.NLĐ trong toàn 
Trường. 

Các VĐV được chia thành 04 nhóm tuổi:  

nam ≤ 40 và > 40 tuổi, 
nữ ≤ 35 và > 35 tuổi 
với nội dung thi đi bộ 
thể thao 1.500m nam 
và 800m nữ. Cuộc thi 
diễn ra vô cùng sôi nổi, 
hào hứng và quyết liệt 
nhưng cũng không kém 
phần vui nhộn và hài 
hước dưới sự tham gia 
của đông đảo và cổ vũ 
nhiệt tình của các VĐV.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao hơn 
100 giải thưởng với các giải Nhất, Nhì, Ba, 
Khuyến khích và nhiều giải phụ góp phần làm 
cho bầu không khí thêm phần náo nhiệt. Trong 
đó, giải cho các đơn vị có lãnh đạo Đảng, chính 
quyền, đoàn thể tham gia đông đủ nhất và đặc 
biệt là giải thưởng cho các VĐV nhí là con em 
của VC.NLĐ đã góp phần cổ vũ tinh thần thể 
thao càng thêm sôi nổi.
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Ngày hội việc làm Công nghệ thông tin năm 2020
Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT

Ngày 07/11/2020, Khoa CNTT&TT, Trường ĐHCT tổ chức Ngày hội việc làm Công nghệ thông 
tin năm 2020 với sự tham dự của hơn 2.000 sinh viên CNTT và 18 doanh nghiệp danh tiếng hoạt 
động trong lĩnh vực CNTT&TT đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Tại Ngày hội việc làm CNTT năm nay, các em sinh viên được giới thiệu 
tổng quan và các chương trình hoạt động của các doanh nghiệp với các 
gian hàng quảng bá, giới thiệu về đơn vị, sản phẩm, dịch vụ; phỏng vấn 

tuyển dụng trực tiếp, tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu cơ hội du học, đào tạo, 
thực tập,...

Ngày hội việc làm CNTT không chỉ tạo cơ hội tốt để các doanh nghiệp tham 
quan, nắm bắt tình hình đào tạo và phỏng vấn tuyển dụng sinh viên một cách 
trực tiếp mà đây cũng là dịp để nhà trường và doanh nghiệp có cơ hội trao đổi 
thông tin, chia sẻ những khó khăn thách thức về nguồn nhân lực CNTT cũng 
như hợp tác trong vấn đề đào tạo và việc làm. Thông qua sự kiện này, Khoa 
CNTT&TT cũng như Trường ĐHCT mong muốn xây dựng bền chặt, hiệu quả 
hơn nữa mối quan hệ Nhà trường-Doanh nghiệp.
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Khởi công Công trình Thanh niên 
“Công viên đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp”

Đoàn Thanh niên

Được lấy ý tưởng từ Cuộc thi "Thiết kế 
công viên đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp" được tổ chức vào tháng 6/2020, 

ngày 05/10/2020, tại Công viên Văn phòng 
Đoàn trường đã diễn ra Lễ Khởi công Công 
trình Thanh niên “Công viên đổi mới sáng tạo 
và khởi nghiệp”.

Công trình được xây dựng trên nền khu công 
viên phía sau văn phòng Đoàn Thanh niên 
trường với mục đích phục vụ hoạt động sinh 
hoạt, học tập của sinh viên, công trình xây dựng 
có sự phù hợp và kết nối không gian với các 
công trình hiện có với các nội dung xây dựng 
như: các phòng - tum phát triển ý tưởng, chòi tự 
học, hệ thống ghế ngồi, bàn thảo luận,...

trong thời gian qua, Nhà trường không ngừng 
đầu tư, phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng, nhằm 
mang lại không gian xanh - sạch - đẹp phục vụ 
nhu cầu sinh hoạt, học tập và rèn luyện cho sinh 

viên. Do đó, việc khởi công xây dựng “Công viên 
đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp” hứa hẹn sẽ 
mang lại không gian sinh hoạt, học tập lý tưởng 
cho sinh viên trong thời gian tới.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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Hội thảo khoa học “Phát triển ý tưởng và triển khai thực hiện 
đề tài nghiên cứu khoa học trong cán bộ trẻ và sinh viên”

 Đoàn Thanh niên 

Nhằm phát triển niềm đam mê NCKH và nâng cao kỹ năng thực hiện đề tài 
nghiên cứu trong cán bộ trẻ và sinh viên Trường, ngày 08/11/2020, Ban 
Thường vụ Đoàn trường phối hợp Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, Đoàn 

khoa Khoa học Tự nhiên tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển ý tưởng và 
triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong cán bộ trẻ và sinh viên”.

Hội thảo có sự tham dự của PGS TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Quyền Trưởng Phòng 
Quản lý Khoa học - Trường ĐHCT, TS. Lâm Phước Thành, Phó Bí thư Đoàn trường, 
Ths. Võ Thị Tú Anh, Bí thư Đoàn khoa Khoa học Tự nhiên, Ths. Huỳnh Ngọc Thái 
Anh, Giảng viên Khoa CNTT&TT và cựu sinh viên Nguyễn Quốc Cường, Trưởng Bộ 
môn Tâm lý - Kỹ năng, Bí thư Đoàn trường Quốc tế Hòa Bình, Cần Thơ.

Tại buổi hội thảo, các bạn đoàn viên, sinh viên có cơ hội được lắng nghe quý thầy 
cô, các anh chị có nhiều thành tích trong NCKH chia sẻ những kinh nghiệm trong việc 
hình thành, phát triển ý tưởng, triển khai thực hiện đề tài và các điểm cần lưu ý để 
thực hiện đề tài có hiệu quả và đúng tiến độ. Các bạn đoàn viên, sinh viên đã rất hào 
hứng với những chia sẻ và đặt khá nhiều câu hỏi xoay quanh chủ đề hình thành và 
phát triển ý tưởng.
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HỘI THI TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ 28-NĂM 2020
“TIẾNG HÁT, TÀI NĂNG NGHỆ THUẬT ĐHCT”

Công đoàn Trường ĐHCT

Từ ngày 21-28/11/2020, Trường ĐHCT đã tổ chức thành công Hội thi Truyền thống 
“Tiếng hát, Tài năng ĐHCT năm 2020” lần thứ 28. Hội thi năm nay đã thu hút khoảng 
4.000 lượt thí sinh dự thi, với gần 400 tiết mục các thể loại: Thi hát tập thể bài “Quốc 
ca” (chia làm 02 đối tượng: sinh viên và cán bộ); Thi hát Tốp ca (Nam, Nữ); Thi múa 
(nhóm nhảy hiện đại, múa Dân gian - các điệu múa dân tộc trong cộng đồng 54 dân 
tộc Việt Nam); Thi đơn ca (chia làm 02 thể loại: Tân nhạc và Cổ nhạc); Thi Tài năng 
nghệ thuật cá nhân (gồm: Múa, Võ, Ảo thuật,...). 
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Sau một tuần thi diễn sôi nổi và quyết liệt, 
63 tiết mục xuất sắc nhất của các thể loại 
(gồm: 19 Tập thể hát Quốc ca, 26 đơn ca 

Tân nhạc, 04 đơn ca Cổ nhạc, 02 Tốp ca, 02 
múa Dân gian, 07 Nhảy hiện đại và 03 Tài năng) 
đã được chọn vào vòng thi Chung kết xếp hạng. 
Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải cho 63 tiết 
mục xuất sắc nhất.

Có thể nói, Hội thi truyền thống “Tiếng hát, 
Tài năng nghệ ĐHCT” hàng năm được tổ chức 
là một thành công lớn của Nhà trường. Hội thi 
không chỉ là nơi tranh tài về nghệ thuật mà còn 
là dịp để thầy cô, VC.NLĐ và sinh viên trong 
toàn Trường gặp gỡ, trao đổi, giao lưu với nhau, 

thắt chặt mối quan hệ đồng nghiệp, thầy/trò và 
tạo được sự đoàn kết trong nội bộ Trường.

Tính từ ngày khởi xướng đến nay, Hội thi 
truyền thống “Tiếng hát, Tài năng nghệ thuật 
ĐHCT” đã thực hiện được 28 lần (bắt đầu từ năm 
1992). Quy mô và chất lượng hội thi tăng dần, 
đã thu hút đông đảo thầy cô giáo, VC.NLĐ và 
sinh viên tham gia. Đây thật sự là một sân chơi 
bổ ích, lành mạnh cho thầy cô giáo, VC.NLĐ và 
sinh viên Trường ĐHCT.
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NGHỀ DẠY HỌC
Nguyễn Văn Kham, Trường THPT Thực hành Sư phạm – ĐHCT

Bùi Kim Cương, Trường THPT Đại Ngãi – Sóc Trăng

Giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hình thành phát triển và hoàn thiện nhân 
cách, trí tuệ, năng lực của con người. Trong đó, vai trò của người thầy mang tính chất quyết 
định rất lớn đối với kết quả của một nền giáo dục. Vì thế mà người thầy đã từng được ví 

như “Người kỹ sư tâm hồn”, “Viên kim cương của nhân loại”hay “Người gieo trồng hạt giống vàng 
của chân lý”,… 

Thật vậy, nếu như cha mẹ cho chúng ta sự sống, thì chính thầy cô là những người dạy cho 
chúng ta cách sống. Với tầm quan trọng và ý nghĩa nhân văn ấy mà từ lâu nghề giáo được xem là 
nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Vậy nên, hằng năm, mỗi khi đến ngày 20 tháng 11, 
cả nước ta lại hân hoan đón chào ngày lễ đặc biệt trọng đại này– Ngày Nhà giáo Việt Nam, ngày 
dành riêng để bao thế hệ học trò nói riêng và toàn xã hội nói chung bày tỏ sự tri ân, ngưỡng vọng, 
động viên và khích lệ tinh thần của các thầy cô giáo vượt qua những khó khăn, trở lực trong cuộc 
sống để hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng và cao cả của mình.

Nói đến nghề dạy học, người ta thường nghĩ ngay đến sự ân cần, bao dung và che chở của 
người thầy dành cho học trò. Ở đó, nếu học trò gặp trắc trở hay khó khăn trong cuộc sống, người 
thầy sẽ được xã hội nghĩ đến đầu tiên trong hành trang nâng bước cho các em bước tiếp trên con 
đường đời. Do vậy, người thầy còn được ví như một “nghệ sĩ đa tài”, họ luôn biết cách đưa khán 
giả đến với những bức màn nhung đầy nghệ thuật, ấn tượng và háo hức. Khán giả sẽ được khám 
phá những tuyệt tác mới, những chân trời mới, những vùng đất mới trong tiến trình hình thành 
nhân cách và tâm hồn.

Trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, đòi hỏi người thầy luôn luôn vận động, 
không ngừng học hỏi những cái mới để đáp ứng những nhu cầu của xã hội, để đứng vững trên 
bục giảng và xứng đáng là những kỹ sư tâm hồn cho giới trẻ. Dẫu cuộc sống có bộn bề với cơm, 
áo, gạo, tiền nhưng chính sự trong sáng trong nhân cách mới giúp được nghề dạy học luôn được 
tôn trọng. Nghề nào cũng vậy, nghề dạy học lại càng cần có thời gian trải nghiệm, người thầy mới 
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tích lũy được bài học cho riêng mình và rèn luyện bản lĩnh đứng vững trên bục giảng. Một khi chọn 
nghề giáo thì người dạy học thường nghĩ đến chuyện hy sinh thời gian và tâm hồn cho học trò. Tuy 
nhiên, bất kỳ một ai nếu xem nghề dạy học là để làm giàu thì chắc chắn rằng họ sẽ khó trở thành 
một nhà giáo chân chính và khó trụ vững với nghề. 

Lại một mùa hiến chương nhà giáo nữa đã về, trong tôi lại dâng lên biết bao cảm xúc: 

“Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay

Con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng

Cứ ngỡ rằng đó là bụi phấn

Mà nghe lòng xao xuyến mãi khôn nguôi

Bao năm rồi ? Bao năm tháng buồn vui

Từng lớp ra đi, riêng thầy ở lại

Tất tả ngược xuôi, dòng đời, con khờ dại

Chợt muốn quay về, gọi hai tiếng “Thầy ơi!”

(Ngân Hoàng)

Chắc hẳn rằng trong mỗi chúng ta, ai cũng có những phút giây bâng khuâng và xao xuyến khi 
nhớ về những kỷ niệm xưa, nhớ về một thời cắp sách đến trường, cùng với những bạn bè thân 
yêu, với phấn trắng, bảng đen, những hàng cây xanh thắm,… mà trên hết đó là hình ảnh thân 
thương của những người cô, người thầy. Làm sao….làm sao có thể quên được:

“Từng câu từng chữ ê a

 Bao lời dạy dỗ thiết tha nồng nàn

Mỏi mòn khuya sớm gian nan

Nhiều đêm tắt tiếng ho khan quặn lòng”

Dù ở thời đại nào, dù bao thế kỷ trôi qua, tôi tin chắc rằng truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, “Uống 
nước nhớ nguồn” của dân tộc ta vẫn được nhân dân và bao thế hệ học trò tiếp tục phát huy và gìn 
giữ. 

“Ơn cha mẹ ví tựa biển cao

Nghĩa cô thầy sánh như trời rộng”

Năm tháng qua đi, những người kỹ sư tâm hồn ấy vẫn hàng đêm miệt mài bên trang giáo án, 
để kịp sáng mai thức dậy lại tiếp tục đưa những chuyến đò sang sông với bao lượt khách! Khách 
sang sông rồi, có mấy ai ngoảnh đầu nhìn lại? Chỉ có “người lái đò” vẫn luôn dõi mắt trông theo! 
Có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của người lái đò là thi thoảng có những vị khách lữ hành ngày ấy 
quay trở về với nụ cười rạng rỡ: “Chào thầy! Em quay về trường cũ thăm Thầy!”. Bởi vậy, giữa cuộc 
sống bộn bề, lo toan vất vả, đâu đó vẫn có nhiều tình cảm chân thành, ấm áp của người học trò 
dành cho người thầy đáng kính. Điều đó như tiếp thêm ngọn lửa để người thầy tiếp tục sự nghiệp 
“trồng người”. 
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NHỚ ƠN THẦY CÔ
Nguyễn Văn Phong - Lớp Sư phạm Ngữ Văn K43

Tôn sư, trọng đạo - một truyền thống quý báu đã thấm nhuần vào tư tưởng của dân tộc ta qua 
hàng nghìn năm qua. Truyền thống ấy luôn được xem trọng, gìn giữ và phát huy cho đến 
ngày nay. Không phải ngẫu nhiên mà “nghề giáo được xem là nghề cao quý nhất trong tất 

cả những nghề cao quý” bởi lẽ hình ảnh người thầy, người cô luôn tượng trưng cho những điều 
chuẩn mực và mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng cao quý, đó là truyền đạt tri thức, đạo lý làm 
người, cho biết bao thế hệ trẻ - thế hệ luôn cần sự dìu dắt để trở thành người có nhân cách tốt đẹp, 
đủ tài, đủ đức để giúp ích cho xã hội.

Mỗi năm, sắp đến ngày 20 tháng 11, trong lòng chúng em lại dâng lên những cảm xúc khó tả, có 
những phút bồi hồi, tiếc nuối về một thời áo trắng đã qua, nhưng trong tâm trí vẫn đọng mãi hình 
ảnh về mái trường, về những người thầy, người cô – người trang bị cho chúng em hành trang quý 
giá để bước vào đời, người âm thầm đưa những chuyến đò sang sông, đưa thế hệ trẻ chúng em 
cập bến bờ tương lai. Để rồi khi sang được bến bờ ấy, chúng em có thể tự tin hơn, có đủ năng lực, 
vững bước để vượt qua khó khăn, thử thách.

Nghề giáo được ví như người thợ làm vườn tháng ngày ươm những mầm xanh, để mỗi mùa 
gieo hạt qua đi, nhờ bàn tay vun trồng và chăm sóc của thầy cô, ta lại thấy những mầm xanh ấy 
nảy nở rồi phát triển thành vườn cây xanh tốt mang quả ngọt. Có biết bao nhà giáo đang mang tâm 
huyết, đem trí tuệ của mình, không quản khó khăn để cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Nhân 
ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng em có cơ hội thể hiện sự thành kính, tri ân của mình đối với những 
người thầy, người cô đã dìu dắt chúng em nên người. 
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Không còn là những cô cậu học sinh tinh nghịch mang trong đầu những suy nghĩ trẻ con, bồng 
bột khiến thầy cô buồn phiền như ngày nào. Được bước vào giảng đường đại học, ấp ủ trong mình 
những dự định cho tương lai, chúng em lại thêm lần nữa tự hào khi đã và đang nhận được sự dìu 
dắt của thầy cô. 

Năm tháng trôi qua, trên gương mặt của người giáo trẻ ngày nào đã hằn sâu bao nhọc nhằn, vất 
vả nhưng trong ánh mắt ấy vẫn sáng lên một niềm tin, một tình yêu vô bờ bến đối với sự nghiệp 
trồng người. Bánh xe thời gian vẫn cứ quay, thầy cô vẫn đêm ngày miệt mài bên những trang giáo 
án, luôn phải tìm tòi những cái mới, cái hay để đưa những con thuyền tri thức đến với bến bờ vinh 
quang.

Thầy cô ơi! 

Biết bao mùa phượng nở rực sân trường, biết bao mùa cây bàng thay lá, bao thế hệ trẻ đi qua 
và bao thế hệ mới đang đến, bụi phấn vẫn thế cứ rơi trên vai của thầy, trên tóc của cô. Mai đây 
trên vạn nẻo đường đời, chúng em sẽ không quên khoảnh khắc thời gian được học tập bên thầy 
cô, đó có thể là quãng thời thời gian đẹp nhất của đời người. Nhìn lại đoạn đường đã qua, chúng 
em nguyện phấn đấu hơn nữa cho quãng đường sắp tới, tiếp tục truyền thống học tập, rèn luyện 
để trở thành những công dân có ích để đáp lại sự mong mỏi của gia đình, sự kỳ vọng của thầy cô 
và chinh phục những khát vọng của chính mình. 

“Viên phấn trắng hướng cuộc đời bay bổng

        Mực đỏ chấm bài là máu chảy từ tim”

Dù sau này có đi xa đến đâu, thì những bài học mà thầy cô truyền dạy vẫn sẽ mãi đồng hành 
cùng chúng em trong suốt hành trình tương lai của mình. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 
chúng em xin gửi lời chúc chân thành nhất đến thầy giáo, cô giáo trên mọi miền đất nước, mong 
thầy cô luôn mạnh khỏe để cháy mãi ngọn lửa nhiệt huyết với sự nghiệp “trồng người”!
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Góc ngồi thân thuộc…

Phạm Trác Gương, Văn học 1 K43

 Ê, nhìn ra cửa sổ kìa…

Nhìn thích ghê á!

Hai cô bạn mới đến, nói chuyện với nhau khá lớn làm tôi phải ngước nhìn. Vừa nhìn, tôi đã 
nhận ra ngay là sinh viên khóa mới. Trên nét mặt hai bạn có gì đó rất hân hoan, tươi mới 
lắm!  Tôi khẽ mỉm cười, có lẽ tôi của ba năm trước cũng thế thôi…

Sáng nay trời mưa lớn nhưng tôi vẫn quyết định đến Trung tâm Học liệu và may thay góc ngồi 
quen thuộc của mình vẫn còn trống. Ba năm rồi vẫn thế… khi vào nơi đây tôi luôn mong chỗ ấy 
không có người ngồi. Địa chỉ để tìm kiếm nó khá đặc biệt: dãy cuối cùng, bàn cuối cùng, ghế cuối 
cùng, góc bên phải của tầng hai.  Với một cô nàng rất yêu thích ánh sáng như tôi thì không gian 
tràn nắng nơi đây là vô cùng thích hợp. Hơn thế nữa, tôi có cảm giác vừa ồn ào vừa lặng lẽ khi 
ngồi ở đó. Một cảm giác lạ mà không phải nơi nào cũng đem lại được. Tôi có thói quen khi học luôn 
ngồi hướng ra cửa sổ. Bởi vì, khi học mệt mình có thể ngắm cảnh bên ngoài để thư giãn. Ở vị trí 
này có đến hai ô cửa kính để tôi có thể nhìn cảnh vật thoải mái. 

Ở hướng thẳng, ô cửa kính đưa tôi đến một khung cảnh thiên nhiên mang gam màu xanh chủ 
đạo. Mỗi loại cây trong ấy mang một sắc xanh khác nhau: màu xanh đen của lá cau, xanh hơi ngả 
vàng của lá liễu, xanh không đậm cũng chẳng nhạt của lá “hoa học trò”… Nếu nhìn ra xa một chút, 
trên khung cảnh toàn màu xanh ấy điểm xuyến lên mái ngói đỏ của Khoa Khoa học xã hội và Nhân 
văn. Khoa mà ba năm trước, tôi háo hức được đặt chân tới. Một khung cảnh tĩnh lặng, đơn giản 
và bình dị. Con người ta nhìn vào ấy cũng thấy tâm hồn mình lặng lẽ, yên bình hơn. Nó đối lập 
với cảnh vật ở ô cửa kính bên phải. Qua ô cửa kính ấy là một khung cảnh động với từng dòng xe 
chạy hối hả trên đường ra cổng A và con đường lớn 3/2. “Ngôi nhà trọ thứ hai của tôi” luôn im ắng 
nhưng riêng góc ngồi này thì là một ngoại lệ. Âm thanh rì rầm luôn vang lên bên tai hiếm khi ngừng 
lại. Tất cả là do tiếng động cơ chạy của xe ở đường bên dưới vọng đến. Thỉnh thoảng còn có tiếng 
còi inh ỏi của những chiếc xe phân khối lớn khiến người ta phải giật mình. Tôi rất thích nghe âm 
thanh ấy, nó giống như nội tâm của mỗi người vậy. Đôi lúc, nó ồn ào lắm chứ đâu tĩnh lặng mãi. Tôi 
cũng hay ngắm dòng xe chạy ngược xuôi ở đó. Dù trời mưa hay nắng thì dòng xe ấy vẫn cứ chạy 
như dòng thời gian vẫn âm thầm lướt qua không chờ đợi một ai. Thời gian làm thay đổi mọi thứ. 
Nó làm con người ta buộc phải thích nghi. Năm cuối rồi, tôi còn đó bao ước muốn và dự định mà 
mình chưa và không thực hiện được. Tôi thảng thốt…  dòng xe ấy đưa nó đi về đâu mất rồi! Nỗi 
niềm ấy chắc hai em khóa mới đối diện tôi rồi cũng sẽ trải qua. Nhưng khác nhau là họ có nắm giữ 
lại được những dự định, ước muốn của mình hay rồi lại để vuột mất như tôi… 

Tôi miên man trong dòng suy nghĩ nhưng rồi tiếng còi xe phân khối lớn vang lên. Nó đưa tôi quay 
về thực tại. Tôi nắm lấy những dự định cuối cùng và cầm chắc nó trong tay. Hai em khóa mới đã 
về từ lúc nào rồi… tôi cũng chẳng biết nữa! Ở dãy cuối này,  sinh viên cũng đã bắt đầu vào đông 
hơn. Trước mắt tôi vẫn là cuốn tài liệu tham khảo dày cộp liên quan đến luận văn tốt nghiệp mà 
tôi đang làm.

Tôi cũng giống như người thuê trọ, mượn Trung tâm Học liệu một khoảng thời gian rồi trả lại. 
Tôi bỗng chạnh lòng, một năm nữa thôi mình không cần phải sợ góc ngồi này bị ai ngồi trước mình 
nữa.  Rồi sẽ có những người mới thay tôi ngồi vào và yêu mến nơi ấy như tôi đã từng…
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