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12 của Trường THPT Thực hành Sư phạm

5

Hội thảo lấy ý kiến xây dựng chương trình đào tạo ngành Kinh 
doanh quốc tế

6

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Hội nghị Nghiên cứu khoa học trẻ Trường Đại học Cần Thơ 
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LÀM VIỆC VỚI JICA VỀ DỰ ÁN HỢP TÁC KỸ THUẬT 
SỬ DỤNG VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI 

CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN

Từ ngày 25/5/2015 đến 28/5/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vinh dự đón tiếp và làm 
việc với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và các trường đối tác về Dự án Hợp tác Kỹ 
thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản. Làm việc với đoàn có sự tham dự 
của các thành viên Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên trách các khoa, phòng, ban 
chức năng của Trường.

Tại buổi đón tiếp, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT gửi lời chào 
mừng nồng nhiệt đến phía JICA và các 

trường đại học đối tác (Đại học Nông nghiệp và 
Công nghệ Tokyo, Đại học Khoa học Hải sản 
và Công nghệ Tokyo, Đại học Nagasaki). Hiệu 
trưởng cũng vui mừng chia sẻ những thành tựu 
quan trọng trong quá trình phát triển của Trường 
trong thời gian gần đây cùng với những thành 
tựu đạt được nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật 
Bản và mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các 
trường đại học, viện, công ty Nhật Bản. Trường 
ĐHCT đang nỗ lực hết mình để phối hợp chặt 
chẽ với phía JICA trong các dự án đã và đang 
được triển khai, điển hình là Dự án nâng cấp 

Trường ĐHCT đạt chuẩn quốc tế từ nguồn vốn 
ODA và Dự án Hợp tác Kỹ thuật viện trợ không 
hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản.

 Với thế mạnh ở các lĩnh vực nông nghiệp, 
thủy sản và môi trường, Trường ĐHCT đã có 
những đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế 
xã hội của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL). Trên cơ sở đó, JICA triển khai Dự 
án Hợp tác Kỹ thuật và Dự án ODA nhằm mục 
đích xây dựng Trường ĐHCT trở thành trường 
đại học xuất sắc và được quốc tế công nhận về 
giáo dục, nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ ở 03 lĩnh vực này góp phần vào sự 
phát triển bền vững của đất nước và khu vực 
Đông Nam Á, đồng thời góp phần giải quyết các 

Buổi làm việc với JICA và các trường đối tác tại Hội trường Ban Giám hiệu - Trường ĐHCT.
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vấn đề về môi trường hiện nay do biến đổi khí 
hậu tác động đến khu vực ĐBSCL. 

Sau 03 ngày làm việc, thảo luận chi tiết giữa 
Trường ĐHCT và phía đối tác về các vấn đề 
cốt lõi của Dự án, hai bên đã hoàn toàn thống 
nhất đi đến thỏa thuận hợp tác. Trong 05 năm 
(2015-2020), Trường ĐHCT 
sẽ thực hiện Dự án hợp tác kỹ 
thuật trong khu vực Cần Thơ 
và ĐBSCL thông qua sự chỉ 
đạo của JICA. Theo đó, Trường 
ĐHCT sẽ tiến hành các hoạt 
động nghiên cứu, xây dựng các 
chương trình giảng dạy mới ở 
các lĩnh vực nông nghiệp, thủy 
sản và môi trường nhằm nâng 
cao khả năng nghiên cứu, học 
tập cho những nghiên cứu sinh, 
cán bộ giảng dạy và sinh viên 
thuộc 03 lĩnh vực này.

Nhà trường đã gửi lời cảm 
ơn sự hợp tác nhiệt tình cũng 
như sự quan tâm từ phía JICA 
đã giúp Trường ĐHCT có thêm 

nhiều cơ hội khai thác tiềm 
năng ở các thế mạnh sẵn có 
của Trường. Trường ĐHCT sẽ 
nỗ lực hết mình phối hợp với 
JICA thực hiện và hoàn thành 
Dự án với kết quả tốt nhất. 
Phía JICA hy vọng cùng với sự 
hợp tác nhiệt tình của Trường 
ĐHCT Dự án sẽ sớm hoàn 
thành theo đúng tiến độ góp 
phần tăng cường mối quan hệ 
hợp tác bền vững cũng như 
đem lại những kết quả tích cực 
cho sự phát triển của hai phía.

Chiều 29/5/2015, Lễ ký 
kết thỏa thuận hợp tác giữa 
Trường ĐHCT và Cơ quan 
Hợp tác Quốc tế Nhật Bản 
trong việc thực hiện Dự án 

Hợp tác Kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn 
lại của Chính phủ Nhật Bản được diễn ra. PGS.
TS. Hà Thanh Toàn và ông Manabu Tsunoda, 
Đứng đầu trụ sở chính JICA và nhóm khảo sát 
chi tiết kế hoạch cho Dự án đã đại diện hai bên 
ký biên bản hợp tác.

Ông Manabu Tsunoda, Chuyên gia tư vấn cao cấp, Trưởng đoàn đại diện 
của JICA về Dự án Hợp tác Kỹ thuật phát biểu tại buổi làm việc.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng phát biểu chào mừng đoàn đại biểu.
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HỘI DIỄN VĂN NGHỆ TRUYỀN THỐNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 2015

Từ ngày 12/5/2015 đến ngày 16/5/2015, Hội diễn văn nghệ truyền thống Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) đã sôi nổi diễn ra tại Hội trường Lớn. Chương trình nhận được sự tài trợ của Ngân 
hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank)-Chi nhánh Cần Thơ và sự đồng hành của 
Công ty Suntory Pepsico, Trung tâm Công nghệ Phần mềm thành phố Cần Thơ.

Hội diễn văn nghệ truyền thống năm nay 
là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực 
chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng 

miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-
30/4/2015); kỷ niệm 61 năm chiến thắng Điện 
Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2015), đặc biệt kỷ 
niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5/1890-19/5/2015) và chào mừng Đại hội 
Đảng các cấp tiến tới Đại hội Toàn quốc lần thứ 
XII của Đảng. Bên cạnh đó, Hội diễn văn nghệ 
nhằm phát huy phong trào văn hóa văn nghệ; 
bổ sung lực lượng nòng cốt cho đội văn nghệ 
Trường để chuẩn bị tham gia các cuộc thi, lễ hội 
lớn trong và ngoài Trường.

Hội diễn văn nghệ truyền thống năm 2015 đã 
thu hút sự tham gia của 15 đơn vị, khoảng 1.000 

thí sinh dự thi với hơn 100 tiết mục ở các thể 
loại như: đơn ca, song ca, tam ca, hợp ca, hợp 
xướng, ca múa, múa và hát về biển đảo. Nội 
dung thi diễn gồm các tiết mục ca ngợi tình yêu 
quê hương, đất nước, lịch sử hào hùng của dân 
tộc và những thành tựu trong quá trình đổi mới 
đất nước, hướng về biển đảo quê hương; ca 
ngợi Đảng, Bác Hồ, học tập và làm theo gương 
Bác; tinh thần lao động hăng say của nhân dân, 
tinh thần xung kích của thanh niên, ca ngợi tình 
thầy trò, tình cảm bạn bè, đồng nghiệp, tinh thần 
đoàn kết, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong học tập và 
lao động.

Các tiết mục biểu diễn đều được dàn dựng 
công phu, chu đáo, mang đậm nét văn hóa nghệ 
thuật truyền thống của dân tộc đã vẽ nên những 

Tiết mục mở màn Hội diễn văn nghệ truyền thống năm 2015.
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bức tranh sống động, làm cho người xem đi từ 
cảm xúc nhẹ nhàng, sâu lắng trong tình yêu 
quê hương, đất nước hay tình mẹ bao la đến 
phẩn nộ, xót xa cho dân ta trong những năm 
tháng bị đô hộ, áp bức và cuối cùng là tự hào 
về tinh thần hào hùng, bất khuất đánh giặc cứu 
nước của dân tộc và những thành tựu trong quá 
trình đổi mới đất nước. Các tiết mục đều chứa 
đựng tâm huyết của những người biên đạo và 
sự nỗ lực hết mình cho tình yêu nghệ thuật của 
các diễn viên cũng như sự kỳ vọng của những 
người cán bộ mong muốn đơn vị mình sẽ mang 
lại những điệu múa độc đáo cùng với những lời 
ca ngọt ngào và sâu lắng.

Đêm bế mạc ngày 16/5/2015 không chỉ là 
đêm công diễn, tổng kết Hội diễn văn nghệ 
truyền thống Trường ĐHCT 2015 mà còn là 
đêm tổng kết trao giải Cuộc thi Olympic các môn 
Khoa học Chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh và 
tổng kết trao giải Hội thao.

Cơ cấu giải thưởng Hội diễn văn nghệ truyền 
thống của Trường năm nay có sự thay đổi lớn 
với 02 giải Nhất toàn đoàn thuộc về Khoa Luật 
và Viện Công nghệ Sinh học; 02 giải Nhì thuộc 
về Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, 

Khoa Công nghệ; đồng 04 giải Ba là Khoa Thủy 
sản, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông, liên quân Khoa Sư phạm-Khoa Ngoại 
ngữ, Khoa Khoa học Chính trị; cùng với 04 giải 
thưởng Trưởng đoàn có nhiều đóng góp cho 
Hội diễn thuộc về Trưởng đoàn của các đơn 
vị Khoa Luật, Viện Công nghệ Sinh học, Khoa 
Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng và Khoa 
Công nghệ.

Tổng kết trao giải Cuộc thi Olympic các môn 
Khoa học Chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh, 
Ban tổ chức đã trao giải cho các cá nhân có 
thành tích tốt và giải tập thể giành cho các đơn 
vị có số lượng sinh viên dự thi nhiều nhất, số 
lượng đơn vị có tỉ lệ sinh viên tham gia nhiều 
nhất.

Tổng kết trao giải Hội thao, Ban tổ chức đã 
trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đơn vị tham gia 
ở các bộ môn. Đặc biệt, 03 giải toàn đoàn đã 
giành cho 03 đơn vị xuất sắc nhất: giải Nhất 
thuộc về Bộ môn Giáo dục Thể chất (19 huy 
chương (HC) Vàng, 14 HC Bạc, 14 HC Đồng); 
giải Nhì thuộc về Khoa Luật (8 HC Vàng, 5 HC 
Bạc, 3 HC Đồng); Khoa Công nghệ đoạt giải Ba 
(5 HC Vàng, 7 HC Bạc, 4 HC Đồng).

Trao giải Nhất, Nhì toàn đoàn Hội diễn văn nghệ truyền thống Trường ĐHCT 2015.
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LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2014-2015 
VÀ RA TRƯỜNG CHO HỌC SINH KHỐI 12 

CỦA TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM

Ngày 26/5/2015, Trường THPT Thực hành Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ 
chức Lễ Tổng kết năm học 2014-2015 và ra trường cho học sinh (HS)  khối 12. Tham dự buổi lễ 
có PGS.TS. Đỗ Văn Xê và PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT; đại diện 
lãnh đạo một số đơn vị trong Trường; quý thầy cô, đại diện cha mẹ học sinh và các em HS Trường 
THPT Thực hành Sư phạm.

Trường THPT Thực hành Sư phạm trực 
thuộc Trường ĐHCT được thành lập từ 
tháng 10/2011. Năm học 2014-2015 là 

năm học thứ ba của Trường. Hoạt động của 
nhà trường đã từng bước đi vào ổn định và 
đạt được những thành tích bước đầu đáng ghi 
nhận. Hiện tại, HS của Trường đã có đầy đủ ba 
khối, Khối 10, Khối 11 và khối 12, mỗi khối 4 lớp. 
Tổng số HS toàn Trường là 411, trong đó Khối 
10 có 149 HS, Khối 11 có 128 HS và Khối 12 có 
134 HS. Về kết quả học tập, trong năm học qua, 
tỷ lệ HS của Trường đạt loại Giỏi là 35,28%, 
Khá 52,07%, Trung bình 11,68%, Yếu 0,97%; 
về hạnh kiểm loại Tốt chiếm tỷ lệ 97,32%, loại 
Khá chiếm 2,68%. Số HS Giỏi và Khá của nhà 
trường tăng dần theo học kỳ và từng năm. Tỷ 
lệ HS Trung bình, Yếu giảm đáng kể; không có 
HS học lực Yếu, hạnh kiểm Trung bình và Yếu. 

Để có được kết quả như ngày hôm nay là 
cả một quá trình phấn đấu lâu dài của tập thể 

thầy và trò Trường THPT Thực hành Sư phạm, 
đặc biệt là sự chỉ đạo kịp thời của các cấp lãnh 
đạo, sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình từ các đơn vị 
trong Trường ĐHCT. Năm học 2014-2015 khép 
lại trong niềm hân hoan của toàn thể thầy cô 
và HS nhà trường và hứa hẹn đạt được nhiều 
thành tích cao hơn nữa trong năm học mới. Đây 
cũng là dịp để các em HS khối 12 bày tỏ tình 
cảm kính yêu của mình dành cho thầy cô-những 
người đã ân cần dìu dắt các em trên con đường 
học vấn, là lúc các em tạm biệt bạn bè, thầy cô, 
tạm biệt mái trường mến yêu và sẵn sàng bước 
sang con đường học vấn mới.

 Không khí của buổi lễ như trầm lắng lại với 
nhiều cảm xúc khó tả khi thầy cô và các em HS 
cùng nhau xem đoạn video ghi nhận những kỷ 
niệm, khoảnh khắc khó quên trong năm học 
qua. Bên cạnh đó, lãnh đạo Trường THPT Thực 
hành Sư phạm đã thông qua quyết định khen 
thưởng cho 03 tập thể có nhiều thành tích xuất 
sắc trong năm học 2014-2015; các em HS có 
thành tích học tập cao nhất khối; khen thưởng 
cho 145 HS đạt danh hiệu HS Giỏi và 214 HS 
đạt danh hiệu HS Tiên tiến; cá nhân có thành 
tích hoạt động đoàn xuất sắc.

Với những thành tích đã đạt được, Trường 
THPT Thực hành Sư phạm sẽ cố gắng phấn 
đấu hơn nữa để hoàn thành sứ mệnh là xây 
dựng nhà trường thành một trường THPT có 
chất lượng cao, kiểu mẫu, tạo thêm một thương 
hiệu mới cho Trường ĐHCT.

Trao thưởng cho các cá nhân và tập thể có nhiều thành 
tích xuất sắc trong năm học 2014-2015.
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Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

Với sứ mệnh đóng góp hữu hiệu vào sự 
nghiệp đào tạo nhân lực chất lượng cao 
và quan trọng hơn là góp phần thúc đẩy 

sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Cần 
Thơ nói riêng và vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long nói chung, trong những năm qua, Khoa 
Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học 
Cần Thơ (ĐHCT) đã không ngừng cải tiến, nâng 
cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa 
học đáp ứng theo chuẩn quốc tế AUN (Asean 
University Networks). Năm 2015, ngành Kinh 
doanh quốc tế (tên trước đây là Kinh tế ngoại 
thương) đã được chọn để tiến hành đánh giá 
chất lượng theo chuẩn AUN. Bên cạnh đó, đây 
là một trong những ngành đầu tiên được nhà 
trường lựa chọn để tiến hành xây dựng chương 
trình chất lượng cao đầu tiên của Trường ĐHCT. 

Một trong những tiêu chí quan trọng để xây 
dựng chương trình đào tạo thành công và đáp 
ứng tốt theo bộ tiêu chuẩn của AUN đó là tiêu 
chí đánh giá có hay không chương trình đào tạo 
đáp ứng tốt chuẩn đầu ra và thỏa mãn được 

các bên liên quan (stakeholders) như người sử 
dụng lao động, cựu sinh viên,… Vì vậy, ngày 
22/5/2015 vừa qua, bộ môn Kinh doanh quốc tế 
đã tổ chức buổi họp mặt với các doanh nghiệp, 
hải quan, ngân hàng hay còn gọi là người sử 
dụng lao động nhằm lấy ý kiến phản hồi và đóng 
góp ý kiến cho (1) chương trình đào tạo của 
ngành Kinh doanh quốc tế; (2) dự thảo chương 
trình chất lượng cao của ngành Kinh doanh 
quốc tế. 

Việc lấy ý kiến này là hết sức cần thiết cho 
quá trình xây dựng (mới) chương trình đào tạo 
nhằm thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và  
sử dụng lao động giúp giảm áp lực về chi phí 
cho toàn xã hội. Buổi Hội thảo đã diễn ra thành 
công tốt đẹp và ghi nhận được nhiều ý kiến 
đóng góp hay để phục vụ cho công tác xây dựng 
chương trình đào tạo đại trà và chương trình  
chất lượng cao của ngành Kinh doanh quốc tế. 
Quan trọng hơn, Hội thảo đã mở ra cơ hội mới 
về hợp tác với các nhà sử dụng lao động, tạo  
cầu nối giữa bộ môn, sinh viên và doanh nghiệp.

Toàn cảnh buổi Hội thảo.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRẺ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM 2015

Nhằm mục đích thúc đẩy phong trào nghiên 
cứu, tôn vinh các công trình nghiên cứu 
khoa học (NCKH) tiêu biểu trong cán bộ 

và sinh viên Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), 
đồng thời tuyển chọn các công trình NCKH có 
giá trị cao tham gia giải thưởng Tài năng khoa 
học trẻ Việt Nam năm 2015, ngày 30/5/2015, 
Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị NCKH trẻ năm 
2015. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Đỗ Văn 
Xê, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các 
khoa, phòng, ban, trung tâm cùng các thầy cô 
và sinh viên Trường ĐHCT.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Đỗ 
Văn Xê nhấn mạnh tầm quan trọng của NCKH 
trong giảng dạy, học tập và thực tiễn cuộc sống. 
Do đó, Nhà trường luôn quan tâm, khuyến 
khích, hoan nghênh cán bộ, sinh viên tích cực 
tham gia vào các công trình nghiên cứu với kỳ 
vọng ứng dụng kết quả đạt được làm tài liệu thí 
nghiệm cho việc giảng dạy trên lớp để đạt kết 
quả cao hơn. Đồng thời, Trường còn có chính 
sách ưu tiên và tạo điều kiện cho các giảng 
viên nói chung và giảng viên trẻ nói riêng tham 

gia NCKH nhằm nâng cao 
năng lực nghiên cứu để 
giảng viên trẻ có trình độ 
chuyên môn vững và năng 
lực giảng dạy tốt, đáp ứng 
yêu cầu xã hội hiện nay.

Tổng kết hoạt động 
nghiên cứu khoa học sinh 
viên, giảng viên trẻ giai 
đoạn 2012-2014, PGS.
TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi, 
Phó Trưởng phòng Quản 
lý Khoa học cho biết, để 
đẩy mạnh và phát triển 
hoạt động NCKH trong 

giáo viên trẻ và sinh viên, Trường ĐHCT đã ban 
hành Quy định quản lý đề tài NCKH và chuyển 
giao công nghệ nhằm hướng dẫn các nội dung 
và qui định cụ thể khi tham gia NCKH. Từ khi 
có hướng dẫn, số lượng đề tài nghiên cứu của 
giảng viên, sinh viên đã tăng lên đáng kể giai 
đoạn 2012-2014. Theo đó, kinh phí dành cho 
các đề tài đáp ứng các tiêu chí xét duyệt của 
Nhà trường cũng ngày càng được nâng lên. 
Từ năm 2012 đến năm 2014, sinh viên Trường 
ĐHCT đã đạt được nhiều giải thưởng như “Tài 
năng khoa học trẻ Việt Nam”; giải thưởng Holcim 
Price; KOVA; giải thưởng của Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Trường ĐHCT đã 
vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng 
bằng khen với danh hiệu Đơn vị đạt thành tích 
xuất sắc trong hoạt động NCKH của sinh viên. 

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức cũng đã công bố 
và tiến hành trao giải cho các đề tài NCKH có 
giá trị cao đăng ký tham gia giải thưởng Tài 
năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2015 đã qua 
thẩm định của các cơ quan chuyên môn.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị.
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SẢN PHẨM PHẦN MỀM VÀ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỦA CUSC 

ĐƯỢC VINH DANH GIẢI THƯỞNG SAO KHUÊ 2015
Trung tâm Công nghệ Phần mềm

Ngày 24/4/2015 tại Hà Nội, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam 
(Vinasa) đã tổ chức buổi Lễ công bố và trao Danh hiệu Sao Khuê 2015. Năm 2015, có tổng cộng 
67 sản phẩm phần mềm và dịch vụ Công nghệ thông tin (CNTT) được công nhận Danh hiệu Sao 
Khuê 2015, bao gồm 52 sản phẩm phần mềm và 15 dịch vụ CNTT tiêu biểu nhất. Tham dự Lễ trao 
Danh hiệu có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học 
và Công nghệ, Bộ Công thương, cùng hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các doanh nghiệp phần mềm 
và CNTT trong cả nước.

Tại lễ trao giải, Trung tâm Công nghệ Phần 
mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) đã xuất 
sắc được vinh danh giải Sao Khuê 2015 

cho 2 sản phẩm là “Hệ thống thông tin tổng 
hợp báo cáo chỉ tiêu kinh tế xã hội” và “Dịch 
vụ Đào tạo kỹ năng ứng dụng CNTT trong đổi 
mới phương pháp giảng dạy và an toàn an ninh 
thông tin”.

Lĩnh vực CNTT đóng vai trò quan trọng trong 
sự phát triển của xã hội. CNTT hiện là cầu nối 
quan trọng giữa các thành phần trong xã hội 
và tạo ra nhiều phương tiện tương tác cho mọi 

vấn đề, sự việc. Việc ứng dụng CNTT vào quá 
trình tự động hóa trong các hoạt động: sản xuất 
kinh doanh, hoạt động kinh tế, bán hàng, xúc 
tiến thương mại, quản trị doanh nghiệp, giảng 
dạy, giải trí và truyền thông đa phương tiện 
ngày càng nhiều. Từ đó, nhu cầu về sản phẩm 
công nghệ và nguồn nhân lực CNTT chất lượng 
ngày càng tăng, nên CUSC đã nghiên cứu 
phát triển các sản phẩm, giải pháp phần mềm 
thương mại chuyên dụng và đầu tư nâng cao, 
cập nhật các chương trình đào tạo CNTT; tiêu 
biểu là sản phẩm phần mềm “Hệ thống thông 

Ông Lê Hoàng Thảo - Phó Giám đốc CUSC nhận giải Sao Khuê 2015 dành cho Dịch vụ đào tạo CNTT.
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tin tổng hợp báo cáo chỉ tiêu kinh tế xã hội” và 
“Dịch vụ Đào tạo kỹ năng ứng dụng CNTT trong 
đổi mới phương pháp giảng dạy và an toàn an 
ninh thông tin” đã được triển khai thành công và 
được đối tác đánh giá cao về chất lượng.

Về mảng sản phẩm phần mềm, “Hệ thống 
thông tin tổng hợp báo cáo chỉ tiêu kinh tế xã 
hội” cho phép người dùng tự định nghĩa, phân 
bổ các chỉ tiêu, thiết kế biểu mẫu báo cáo theo 
nhu cầu, giúp cho việc báo cáo tại các đơn vị 
trực thuộc được đồng nhất và thống nhất số 
liệu; việc tổng hợp, phân tích, kiểm tra và đối 
chiếu số liệu trực tuyến, đơn giản, nhanh chóng 
và chính xác. Từ số liệu tổng hợp của các năm 
trước hệ thống có thể hỗ trợ dự đoán số liệu chỉ 
tiêu cho các năm tiếp theo.

Về mảng dịch vụ đào tạo CNTT, “Dịch vụ 
Đào tạo kỹ năng ứng dụng CNTT trong đổi mới 
phương pháp giảng dạy và an toàn an ninh 
thông tin” là các giải pháp đột phá được thiết 
kế bởi CUSC, chương trình đào tạo này nhằm 
giới thiệu và hướng dẫn các giáo viên ứng dụng 
các phần mềm dạy học để biên soạn bài giảng 
đa phương tiện phù hợp nhu cầu giảng dạy của 
giáo viên, giúp học sinh tiếp thu kiến thức, phát 
huy được tính tích cực, chủ động, kích thích 
tư duy sáng tạo và 
kiểm tra đánh giá. 
Bên cạnh đó cũng 
giúp cho giáo viên 
tạo ra một lớp học 
mang tính tương tác 
hai chiều. Các khóa 
đào tạo về an toàn, 
an ninh thông tin số 
nhằm cập nhật công 
nghệ, nâng cao kiến 
thức, kỹ năng cho 
lãnh đạo, cán bộ tại 
các sở ban ngành 
góp phần giữ vững 
được an ninh thông 
tin tại đơn vị hạn chế 
tối đa việc xâm nhập 

của người dùng không hợp pháp.

Hơn 14 năm kinh nghiệm hoạt động, hiện nay, 
CUSC đang hoạt động và phát triển với 2 mảng 
chính là hoạt động sản xuất, gia công phần mềm 
cho các đối tác trong ngoài nước và hoạt động 
đào tạo chương trình CNTT theo chuẩn Quốc 
tế như Lập trình viên Quốc tế-Aptech, Mỹ thuật 
Đa phương tiện Quốc tế-Arena. Bên cạnh đó, 
CUSC chủ động xây dựng những chương trình 
đào tạo theo yêu cầu của các sở ban ngành, 
cơ quan, tổ chức trường học, đặc biệt là hai 
chương trình Quản trị mạng và An toàn, an ninh 
thông tin được CUSC xây dựng nhằm góp phần 
thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực an toàn, an ninh thông tin đến năm 
2020” của Thủ tướng Chính phủ.

Những thành tựu CUSC đạt được như lời tri 
ân trân trọng đến các đối tác đã luôn tin tưởng 
và đồng hành cùng CUSC trong suốt thời gian 
qua. Đặc biệt hơn là CUSC sẽ chuẩn bị tốt 
nhất cho những hoạt động sắp tới để đạt được 
những kết quả xuất sắc và khẳng định một cách 
rõ ràng hơn về chất lượng hoạt động của mình 
luôn được cam kết, xứng đáng được ghi nhận, 
nhằm hướng đến sự kiện chào mừng “15 năm 
thành lập CUSC (29/3/2001 29/3/2016)”.

Ông Nguyễn Lê Vi Quang - Trưởng nhóm CUSC-GOV nhận giải Sao Khuê 2015 dành 
cho sản phẩm phần mềm tiêu biểu nhất.



10 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI THI “TIN HỌC TRẺ” THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
LẦN THỨ 17 NĂM 2015

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 28/5/2015, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở 
Khoa học và Công nghệ; Sở Thông tin và Truyền thông; Hội Tin học thành phố Cần Thơ (TPCT) và 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội thi “Tin học trẻ” TPCT lần thứ 17 năm 2015. Tham dự 
buổi khai mạc có PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT; đại diện các sở ban ngành 
trong TPCT và sự hiện diện của 248 thí sinh.

Hằng năm, Hội thi “Tin học trẻ” được tổ 
chức nhằm thúc đẩy phong trào học tập, 
sáng tạo và ứng dụng tin học cho thanh 

thiếu niên; đồng thời phát hiện và bồi dưỡng tài 
năng tin học trẻ cho đội tuyển 
của thành phố tham dự Hội thi 
“Tin học trẻ” toàn quốc lần thứ 
21 năm 2015, góp phần đào 
tạo nguồn nhân lực đẩy mạnh 
sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa TPCT.

Tại buổi khai mạc, ông Trần 
Hải Long, Phó Bí thư Thành 
đoàn Cần Thơ cho biết, Hội 
thi “Tin học trẻ” diễn ra trong 
không khí cả nước thi đua lập 
thành tích chào mừng Đại hội 
Đảng các cấp và các ngày 
lễ lớn trong năm. Do đó, quá 

trình triển khai kế hoạch, tổ chức Hội thi 
được thực hiện một cách chu đáo và quy 
mô hơn so với những năm trước. Vì vậy, 
số lượng và chất lượng thí sinh tham gia 
cũng tăng cao, hứa hẹn sự phát triển 
tài năng tin học trẻ trong học đường nói 
riêng và thành phố nói chung.

Các thí sinh sẽ trải qua các phần thi 
như: kiến thức và kỹ năng tin học; ngoài 
ra có 29 phần mềm sáng tạo do các em 
học sinh tham gia dự thi. Với sự nỗ lực 
hết mình, 248 thí sinh từ các trường Tiểu 
học, THCS và THPT trong TPCT đã đem 
lại nhiều thành tích xuất sắc cùng với một 

số phần mềm có khả năng ứng dụng tốt. Ban tổ 
chức đã trao 41 giải cho các thí sinh có thành 
tích xuất sắc ở các khối thi Tiểu học, THCS và 
THPT.

Khai mạc Hội thi “Tin học trẻ” TPCT lần thứ 17 năm 2015.

Trao giải cho các thí sinh có thành tích xuất sắc tại Hội thi.
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GIAO LƯU VỚI CÁC DOANH NHÂN 
THUỘC CÂU LẠC BỘ CEO 

CÔNG VIÊN PHẦN MỀM QUANG TRUNG

Ngày 26/5/2015, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT), Trường Đại học Cần 
Thơ đã phối hợp với Câu lạc bộ CEO Công viên phần mềm Quang Trung, thành phố Hồ Chí Minh 
tổ chức buổi giao lưu giữa doanh nhân và sinh viên thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin.

Khoa CNTT&TT là đơn 
vị đào tạo và nghiên 
cứu khoa học về 

CNTT&TT có vai trò nòng 
cốt trong đào tạo, nghiên 
cứu và chuyển giao công 
nghệ cho vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long và khu vực 
phía Nam. Trong xu hướng 
đào tạo gắn với nhu cầu xã 
hội và thị trường lao động, 
Khoa luôn chú trọng hợp tác 
với các đối tác công nghiệp, 
các công ty trong lĩnh vực 
CNTT&TT nhằm mục tiêu 
cuối cùng là đào tạo sinh viên có chất lượng đáp 
ứng yêu cầu của thị trường lao động và nâng 
cao cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.

 Với sự tham dự của 18 doanh nghiệp hàng 
đầu Công viên phần mềm Quang Trung, buổi 

giao lưu đã giúp các bạn sinh vên hiểu biết thêm 
về các xu hướng công nghệ hiện tại và trong 
tương lai, về nhu cầu thị trường và các ngành 
nghề phổ biến liên quan đến lĩnh vự Công nghệ 
thông tin, đồng thời các doanh nghiệp cũng chia 
sẻ các nội dung và kỹ năng mà sinh viên cần 

chuẩn bị tốt trước khi ra trường. Đây còn là 
buổi chia sẻ “mở” giữa các doanh nghiệp 
và sinh viên về những vấn đề hai bên cùng 
quan tâm. Hơn nữa, buổi giao lưu với Câu 
lạc bộ CEO Công viên phần mềm Quang 
Trung cũng là dịp để tạo dựng cầu nối giữa 
Khoa và doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy mối 
quan hệ hợp tác giữa Nhà trường với các 
doanh nghiệp để nâng cao chất lượng lao 
động và chất lượng ngồn nhân lực đáp 
ứng yêu cầu của xã hội thông qua các 
hoạt động như hội thảo, đào tạo ngắn hạn, 
chuyển giao công nghệ, các hoạt động 
quảng bá và hướng nghiệp cho sinh viên…

Buổi giao lưu diễn ra tại Hội trường Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông 
Trường ĐHCT.

Ông Lã Mạnh Cường-Giám đốc Luxoft trình bày báo cáo "Sự 
phát triển và thành công của chuyên viên phần mềm trong 
doanh nghiệp gia tăng phần mềm xuất khẩu".
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VÒNG BÁN KẾT GIẢI THƯỞNG HOLCIM PRIZE 2015

Ngày 21/5/2015, Công ty Holcim đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) tổ chức vòng Bán kết Giải thưởng Holcim Prize 2015 tại Khoa Nông nghiệp và Sinh học 
Ứng dụng của Trường.

Công ty TNHH Xi măng 
Holcim Việt Nam là 
thành viên của tập đoàn 

Holcim, một trong những tập 
đoàn hàng đầu thế giới về sản 
xuất và cung cấp xi măng, cốt 
liệu bê tông, bê tông và các 
dịch vụ liên quan đến xây dựng. 
Holcim Việt Nam cam kết đi 
theo định hướng phát triển bền 
vững, phát triển kinh tế, song 
hành cùng trách nhiệm xã hội 
và bảo vệ môi trường, nhân 
rộng tinh thần phát triển bền 
vững tới cộng đồng, đặc biệt là 
thế hệ trẻ. Do đó, Giải thưởng 
Holcim Prize là một sân chơi 
hữu ích giành cho sinh viên, 
khuyến khích các ý tưởng sáng 
tạo, thực tế, khoa học hướng đến giải quyết các 
vấn đề về kinh tế, môi trường hiện nay.

Cuộc thi diễn ra với sự tham gia của 08 
Trường Đại học trên cả nước: Trường ĐHCT, 
Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại 
học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học 
Kiến trúc Hà Nội, Đại học Khoa học Xã hội và 
Nhân văn, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học 
Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại 
học Tôn Đức Thắng. Tổng giá trị giải thưởng lên 
đến 700 triệu đồng, trong đó 200 triệu đồng hỗ 
trợ cho việc triển khai thực tế cho đề tài đoạt giải 
cao nhất ở vòng Chung kết.

Tại vòng thi cụm trường, sinh viên Trường 
ĐHCT đã thành lập 06 nhóm để tham gia bảo 
vệ đề tài. Các em đã không ngừng nỗ lực cập 

nhật thực trạng kinh tế, xã hội để chọn cho mình 
một đề tài sáng tạo, khoa học nhất đáp ứng 03 
yêu cầu chính của công ty là tính thiết thực, 
bền vững và ứng dụng. Dưới sự hướng dẫn kỹ 
lưỡng của thầy cô, các nhóm tham gia đã thực 
hiện thành công đề tài của mình.

Kết thúc vòng Bán kết, giải thưởng bảo vệ 
đề tài xuất sắc nhất đã thuộc về nhóm của sinh 
viên Bùi Thanh Phong với đề tài “Chế tạo máy 
dệt lọp tự động cho làng nghề đan lọp tép xã 
Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp”. 
Nhóm bảo vệ đề tài xuất sắc nhất sẽ đại diện 
Trường ĐHCT tham gia tranh tài với 07 trường 
đại học còn lại. Nhà trường hy vọng các em sinh 
viên sẽ tiếp thu được nhiều kinh nghiệm từ vòng 
Bán kết để đạt được kết quả cao trong vòng thi 
Chung kết diễn ra vào tháng 6/2015.

Phần bảo vệ đề tài "Mô hình xử lý nước thải chăn nuôi chi phí thấp".
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LÀM VIỆC VỚI BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Ngày 07/5/2015, Ban Tuyên Giáo Trung ương (BTGTƯ) do Đ/c Nguyễn Đắc Hưng, Vụ trưởng 
BTGTƯ làm trưởng đoàn đã đến Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) khảo sát tình hình giáo dục và 
đào tạo (GD&ĐT) liên quan đến Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. 
Làm việc với đoàn công tác có Ban Giám hiệu; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và lãnh đạo một số 
phòng, ban chức năng của Trường.

Trong chuyến công tác này, đoàn công tác 
BTGTƯ tiến hành tìm hiểu thực trạng của 
Trường ĐHCT trước và sau khi có Nghị 

quyết một năm, đồng thời đoàn cũng muốn lắng 
nghe những nhận xét và kế hoạch của Trường 
trong việc đổi mới thể chế, cơ cấu của Nghị 
quyết số 29. BTGTƯ cũng đề nghị Trường báo 
cáo những phương thức đổi mới trong giáo dục, 
quá trình triển khai Nghị quyết, những đổi mới 
trong thi cử và đánh giá trong thời gian qua.

 Tại buổi làm việc, GS.TS. Nguyễn Thanh 
Phương, Phó Hiệu trưởng đã báo cáo tóm 
tắt tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết số  
29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Khóa XI về “Đổi mới căn 
bản, toàn diện GD&ĐT, đáp ứng yêu cầu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 
nhập quốc tế”. Trong quá trình triển khai Nghị 
quyết số 29-NQ/TW, Trường ĐHCT đã tập trung 
vào các nhiệm vụ: xây dựng và công bố chuẩn 

đầu ra của tất cả các ngành đào tạo 
bậc đại học và sau đại học; đẩy mạnh 
hoạt động đảm bảo chất lượng đào 
tạo theo chuẩn quốc gia và quốc tế  
(AUN-QA, ABET); đổi mới nội dung, 
chương trình và phương pháp giảng 
dạy (nâng mức tín chỉ tối thiểu từ 
120 lên 140 tín chỉ từ năm 2014); đẩy 
mạnh mở các ngành học bậc cao học 
và nghiên cứu sinh Tiến sĩ dựa theo 
nguồn lực cán bộ hữu cơ và nhu cầu 
xã hội; xây dựng và phát triển đội ngũ 
cán bộ giảng dạy có trình độ cao và 
cán bộ quản lý chuyên nghiệp. Trong 

đó, quá trình chuyển đào tạo kiến thức sang đào 
tạo năng lực được cho là một trong những giải 
pháp đột phá của Trường.  

Là một trường đa ngành, đa lĩnh vực và 
trọng điểm của cả nước, Trường ĐHCT luôn 
nỗ lực đổi mới GD&ĐT trong quá trình xây 
dựng và phát triển. Vì thế, việc triển khai Nghị 
quyết không chỉ đem lại nhiều thuận lợi mà còn 
đẩy nhanh hơn nữa quá trình đổi mới GD&ĐT  
của Trường.

Trao đổi với BTGTƯ, nhà trường nhận thấy 
rằng, sự tự chủ về quy chế đào tạo; nội dung và 
chương trình đào tạo; liên kết đào tạo trong và 
ngoài nước… là rất cần thiết trong quá trình đổi 
mới. Tuy nhiên, Trường ĐHCT cũng như nhiều 
Trường đại học trong cả nước vẫn còn bị hạn 
chế trong việc tự chủ về các nội dung trên, vì 
vậy nhà trường hy vọng tiếp tục nhận được sự 
hỗ trợ từ Chính phủ và các Bộ, ngành Trung 
ương và địa phương để quá trình đổi mới đạt 
hiệu quả cao.

Toàn cảnh buổi làm việc.
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SƠ KẾT MỘT NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA 
CÔNG AN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Ngày 08/5/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) và Công an Thành phố Cần Thơ (TPCT) đã 
tổ chức Hội nghị Sơ kết một năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật 
tự năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015. Tham dự Hội nghị có Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó 
Giám đốc Công an TPCT; PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT; cùng đại diện lãnh đạo các khoa, phòng và các đơn vị trực thuộc.

Trường ĐHCT hiện đang quản lý và đào tạo 
khoảng 57.000 sinh viên với 147 ngành/
chuyên ngành. Bên cạnh đó, Trường còn 

có hơn 2.000 cán bộ đang làm việc. Vì vậy, 
công tác đảm bảo an ninh trật tự ở Trường là 
vô cùng quan trọng. Từ nhiều năm qua, Trường 
ĐHCT đã phối hợp chặt chẽ với Công an TPCT 
để thực hiện tốt công tác và đạt được nhiều kết 
quả tích cực.

 Từ khi thực hiện quy chế, Trường ĐHCT và 
Công an TPCT đã hỗ trợ, giúp đỡ và cùng nhau 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng 
và Ngành giao phó; công chức, viên chức, sinh 
viên và người lao động trong Trường nâng cao 
ý thức trách nhiệm và tích cực tham gia phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự; công tác 
quản lý sinh viên đã được chính quyền và các 
đoàn thể, các cơ quan chức năng và lực lượng 

công an thành phố cùng 
phối hợp tham gia với tình 
thần trách nhiệm cao; Đoàn 
Thanh niên Công an TPCT 
phối hợp với Đoàn Trường 
ĐHCT tổ chức nhiều phong 
trào thiết thực, tổ chức gần 
10 hoạt động văn hóa nghệ 
thuật, thể dục thể thao…

 Để công tác phối hợp 
được tốt hơn, hai bên đã 
cùng nhau thảo luận, đóng 
góp ý kiến và đề ra một số 
nội dung cụ thể trong thời 
gian tới như: phối hợp xây 

dựng chương trình, kế hoạch đảm bảo an ninh 
trật tự tại Trường ĐHCT; phối hợp trao đổi thông 
tin; thực hiện công tác bảo vệ bí mật nhà nước; 
thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về 
giáo dục và đào tạo; phối hợp trong công tác 
phòng, chống tụ tập đông người, biểu tình gây 
mất an ninh trật tự; giải quyết đơn khiếu nại, tố 
cáo và điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp 
luật; phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc”, đảm bảo an ninh trật tự, phòng 
chống cháy nổ.

 Bên cạnh đó, Hội nghị đã thông qua Quyết 
định khen thưởng cho 01 tập thể và 07 cá nhân 
thuộc Công an TPCT; 01 tập thể và 07 cá nhân 
trong Trường ĐHCT đã có nhiều thành tích trong 
việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an 
TPCT và Trường ĐHCT về đảm bảo an ninh trật 
tự tại Trường.

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết một năm thực hiện quy chế phối hợp trong công tác 
đảm bảo an ninh trật tự năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI ĐẠI HỌC ARKANSAS

Ngày 19/5/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vui mừng đón tiếp đoàn đại biểu đến từ 
trường Đại học Arkansas dẫn đầu là GS. Army Linn Farmer cùng với đại diện một số sinh viên của 
trường đến thăm và ký kết hợp tác với Khoa Phát triển Nông thôn của Trường ĐHCT. Làm việc với 
đoàn có PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị của Trường.

Dưới sự chứng kiến của đại diện 
lãnh đạo và viên chức của hai 
Trường, PGS.TS. Nguyễn Duy 

Cần, Trưởng Khoa Khoa Phát triển 
Nông thôn và GS. Army Linn Farmer 
đã đại diện hai bên ký bản thỏa thuận 
hợp tác (MOU) về trao đổi cán bộ, 
sinh viên, hợp tác nghiên cứu nhằm 
đẩy mạnh mục tiêu học tập cũng như 
nâng cao hiểu biết giữa cán bộ và sinh 
viên của hai đơn vị.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường 
ĐHCT giới thiệu với đoàn công tác 
về hoạt động hợp tác trong và ngoài 
nước góp phần quan trọng cho sự phát triển 
của Trường, đặc biệt là mối quan hệ hợp tác tốt 
đẹp với Đại sứ quán Hoa Kỳ. Nhà trường còn 
chia sẻ, bên cạnh hoạt động trao đổi văn hóa, 
giáo dục, sinh viên, cán bộ với các nước bạn thì 
những hoạt động xã hội và nông nghiệp được 
tổ chức tại Đồng bằng sông Cửu Long cũng thu 
hút sự quan tâm của sinh viên, cán bộ trong và 
ngoài nước. Nhân đây, Trường ĐHCT cũng bày 

tỏ mong muốn từ việc hợp tác với Khoa Phát 
triển Nông thôn, phía Trường Đại học Arkansas 
sẽ mở rộng hợp tác với một số Khoa khác cũng 
như mở rộng hợp tác toàn diện giữa hai Trường.

GS. Army Linn Farmer gửi lời cảm ơn chân 
thành đến sự đón tiếp nhiệt tình từ phía Nhà 
trường. Bà cũng cho biết, trong thời gian qua, 
trường đã nhận được một số lượng lớn sinh 
viên từ các nước bạn đến học tập; Đại học 

Arkansas rất sẵn sàng tiếp 
nhận trao đổi sinh viên, cán bộ 
ở các lĩnh vực nông nghiệp và 
kỹ thuật với Trường ĐHCT cũng 
như các trường đại học trên thế 
giới để cùng nhau chia sẻ, trao 
đổi thông tin, kiến thức hữu ích. 
GS. Army Linn Farmer hy vọng 
việc ký kết hợp tác lần này sẽ 
là một bắt đầu tốt đẹp cho mối 
quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai 
trường góp phần vào sự phát 
triển chung của hai đơn vị.

GS. Army Linn Farmer và PGS.TS. Nguyễn Duy Cần ký kết Biên 
bản ghi nhớ hợp tác.

Ảnh lưu niệm tại Nhà Điều Hành Trường Đại học Cần Thơ.
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ĐẠI HỌC PRINCE OF SONGKLA 
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 20/5/2015, đoàn Đại học Prince of Songkla do bà Urai Hatthakit, Trưởng Khoa Sau đại học 
phụ trách các vấn đề sinh viên và quan hệ quốc tế làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Tiếp đoàn có PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng cùng đại 
diện lãnh đạo các đơn vị khoa, phòng, viện trực thuộc Trường.

Trong thời gian qua, Trường 
ĐHCT đã tạo được mối quan 
hệ hợp tác hữu nghị bền 

vững với nhiều trường đại học ở 
Thái Lan về trao đổi học thuật, học 
liệu, nghiên cứu khoa học, cán bộ 
và sinh viên, mới đây Trường ĐHCT 
cùng Đại học Prince of Songkla ký 
kết biên bản ghi nhớ hợp tác vào 
tháng 2/2014. Nhân dịp này, Phó 
Hiệu trưởng chia sẻ những thông 
tin tổng quan về Trường, đặc biệt là 
hoạt động đào tạo và hợp tác quốc 
tế, trong đó việc thúc đẩy phát triển 
mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các trường đại 
học Thái Lan ở các lĩnh vực như: công nghệ 
thực phẩm, thủy sản, khoa học tự nhiên, kinh tế, 
du lịch đang được đẩy mạnh.

Trong chuyến thăm và làm việc này, cùng 
với bà Urai Hatthakit còn có đại diện của 03 
trong số 05 khuôn viên của Đại học Prince of 
Songkla (Pattani, Surat Thani và Phuket). Qua 

đó cho thấy, Đoàn rất xem trọng việc mở rộng 
hợp tác hơn nữa với Trường ĐHCT. Tại buổi 
làm việc, đoàn Đại học Prince of Songkla đã 
chia sẻ những hoạt động hợp tác của trường 
cũng như các trường đại học ở Thái Lan với 
các nước trong và ngoài Khu vực ASEAN, đồng 
thời nhấn mạnh mục đích chính của chuyến đi 
là giới thiệu học bổng cho Tiến sĩ, Thạc sĩ ở 
các quốc gia trong khu vực ASEAN đến học tại 

Đại học Prince of Songkla. 
Học bổng được thành lập 
nhằm mục đích hỗ trợ và 
khuyến khích nâng cao 
trình độ học tập và nghiên 
cứu sau đại học cho sinh 
viên, giảng viên, đặc biệt 
là phát triển môi trường 
học tập quốc tế và mối 
quan hệ tốt đẹp giữa sinh 
viên của các nước trong 
cộng đồng ASEAN và Đại 
học Prince of Songkla.Trao quà lưu niệm tại buổi làm việc.

Tiếp đoàn Đại học Prince of Songkla tại Nhà Điều hành Trường ĐHCT.
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TIẾP TẬP ĐOÀN SEJONG HAKDANG-HÀN QUỐC
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vinh dự 
đón tiếp và làm việc với Tập đoàn Sejong 
Hakdang-Hàn Quốc vào ngày 06/5/2015. 

Tiếp đoàn công tác có PGS.TS. Lê Việt Dũng, 
Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các đơn vị  
trong Trường.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Lê Việt Dũng gửi 
lời chào mừng nồng nhiệt đến ông Kim Jae 
Chon, Lãnh sự phụ trách văn hóa-giáo dục và 
Quỹ Viện Giáo dục Sejong cùng đoàn công tác. 
Ông cũng vui mừng chia sẻ với Tập đoàn Sejong 
Hakdang kết quả hợp tác quan trọng giữa Nhà 
trường với các đối tác viện, trường, cơ quan, 
tổ chức Hàn Quốc trong đào tạo và nghiên cứu 
khoa học. Ngoài ra, những hoạt 
động giao lưu văn hóa, giáo dục với 
các trường đại học của Hàn Quốc 
thường xuyên được tổ chức tại 
Trường ĐHCT cũng là dịp để mọi 
người gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, 
thắt chặt tình hữu nghị nồng ấm 
giữa hai nước. PGS.TS. Lê Việt 
Dũng cũng khẳng định, nhà Trường 
sẽ quyết tâm đẩy mạnh hợp tác hữu 
nghị giữa hai bên, góp phần vào sự 
phát triển chung của hai đơn vị, bên 
cạnh đó mong muốn nhận được sự 

giúp đỡ nhiệt tình từ phía Quỹ Viện 
Sejong đối với Trường ĐHCT.

Hiện nay, nhu cầu về tiếng Hàn 
đang ngày càng nhiều không những 
đối với sinh viên Trường ĐHCT và 
trong khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long mà còn cả giới trẻ Việt Nam. 
Nhà trường đã thành lập Trung tâm 
Hàn Quốc học dưới sự hỗ trợ của 
Lãnh sự quán Hàn Quốc trong thời 
gian gần đây. Trường ĐHCT cũng 
có định hướng thành lập Bộ môn 
tiếng Hàn (vào năm 2016-2017) và 

mong muốn sẽ mở được ngành Ngôn ngữ Hàn 
(vào năm 2019-2020). Vì vậy, sự hợp tác chặt 
chẽ và hỗ trợ của Quỹ Viện Sejong là vô cùng 
quan trọng. 

Trong dịp này, đại diện Phòng Hợp tác Quốc 
tế của Trường đã giới thiệu sơ lược về mô hình 
hoạt động, những nhiệm vụ cơ bản cũng như 
tầm quan trọng của Trung tâm Hàn Quốc học 
đối với nhà trường và khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long. Bên cạnh đó, đại diện Khoa Khoa 
học Xã hội và Nhân văn báo cáo nghiên cứu về 
cuộc sống của gia đình người Việt có con gái lấy 
chồng Hàn và tương lai của trẻ em Việt Nam ở 
Hàn Quốc.

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường (phải) trao quà lưu 
niệm cho đoàn công tác.

Ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.
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Khoa Công nghệ

THAM DỰ HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN 
CHƯƠNG TRÌNH HEEAP TẠI HOA KỲ

Từ 27/4 đến 1/5/2015 Hội nghị thường niên của lãnh đạo các trường đại học thành viên trong 
Chương trình hợp tác giáo dục đại học ngành kỹ thuật (HEEAP-Higher Engineering Education 
Alliance Program) được tổ chức tại trường Đại học Bang Arizona (ASU). Tham dự Hội nghị,  phía 
Việt Nam có lãnh đạo 04 trường đại học và 03 trường cao đẳng thành viên. Đoàn Trường Đại học 
Cần Thơ (ĐHCT) do PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng dẫn đầu (cùng với PGS.TS. Nguyễn 
Chí Ngôn, Trưởng khoa Khoa Công nghệ và ThS. Phạm Phương Tâm, Giám đốc Trung tâm Liên 
kết Đào tạo).

Ngoài các hoạt động thường niên, Hội nghị 
năm nay đặc biệt quan tâm đến vấn đề 
chia sẻ kinh nghiệm liên kết giữa đại học 

và công nghiệp. Do vậy, nhiều doanh nghiệp và 
lãnh đạo các trường cao đẳng và đại học trong 
bang Arizona được mời đến tham dự và chia sẻ. 
Đoàn Trường ĐHCT có một số hoạt động riêng 
được ban tổ chức bố trí theo yêu cầu gồm: (1) 
làm việc với bộ phận ASU Online để học tập về 
cách triển khai đào tạo các ngành kỹ thuật từ xa 
và qua mạng, (2) tham quan mô hình ươm tạo ý 
tưởng khoa học của sinh viên và (3) tham quan 
mô hình đào tạo của trường Cao đẳng cộng 
đồng Mariposa thuộc bang Arizona.

Hội nghị thường niên giữa lãnh đạo các 
trường thành viên của chương trình HEEAP đã 

kết thúc tốt đẹp. Trường 
ĐHCT đang hướng đến 
việc phối hợp với ASU 
để thực hiện đào tạo qua 
mạng các hình thức “4+1” 
bậc đại học, “1+1” bậc 
thạc sĩ và chương trình 
dạy tiếng Anh. Ngoài ra, 
Trường đã vận động Giám 
đốc chương trình HEEAP 
về việc trang bị cho Nhà 
trường một Trung tâm đào 
tạo số (Digital Learning 
Center) theo tiêu chuẩn 
của Mỹ.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT (phải) trao đổi với lãnh đạo 
các trường đại học thành viên.
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
THAM GIA GIAO LƯU THỂ THAO 

VỚI CÔNG ĐOÀN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠN
Công đoàn Trường

Hằng năm, Công đoàn 05 trường đại học 
(ĐH) liên kết phía Nam (ĐH Cần Thơ, ĐH 
Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, ĐH 

Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, ĐH 
Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh và ĐH Đà 
Lạt) đều tổ chức giao lưu thể thao và chia sẻ cho 
nhau những kinh nghiệm trong hoạt động Công 
đoàn. Đợt giao lưu năm nay, mặc dù trường ĐH 
Đồng Tháp là thành viên mới (thay thế trường 
ĐH Đà Lạt xin rút lui vào phút cuối) lại được tín 
nhiệm giao trọng trách chủ nhà nhưng với sự 
nỗ lực của Công đoàn trường, được sự ủng hộ 
mạnh mẽ của Ban Giám hiệu nhà trường nên 
chủ nhà đã có một kỳ tổ chức thành công ngoài 
mong đợi.

Trong chương trình giao lưu lần này, đại diện 
Công đoàn các trường 
chia sẻ những thành tựu 
của đơn vị mình, trao đổi 
công tác chuyên môn, 
công tác Công đoàn với 
các đơn vị bạn qua đó 
giúp các đơn vị thành 
viên tích cực chia sẻ 
kinh nghiệm góp phần 
nâng cao hiệu quả các 

hoạt động Công đoàn, hoạt động chuyên môn. 
Hoạt động sôi nổi nhất trong mỗi kỳ giao lưu là 
các hoạt động thi đấu thể thao với các môn thi 
đấu như: Bóng đá nam, Bóng chuyền nam, Cầu 
lông, Bóng bàn. Nhằm quảng bá môn thể thao 
mới phù hợp với vận động viên nữ, Công đoàn 
Trường ĐH Cần Thơ và ĐH Đồng tháp giao 
lưu giới thiệu môn thi đấu mới là Bóng chuyền 
hơi nữ được nhiều cổ động viên ủng hộ. Các 
trận đấu thể thao diễn ra rất quyết liệt, đầy tính 
cạnh tranh nhưng cũng không thiếu hình ảnh 
đẹp về tinh thần giao lưu, đoàn kết giữa các vận  
động viên.

Với sự tổ chức chu đáo, lòng mến khách, 
chủ nhà ĐH Đồng Tháp đã tổ chức thành công 
chương trình giao lưu đúng theo kế hoạch được 
các đoàn đánh giá cao cũng như để lại trong 
lòng các thành viên tham gia chuyến giao lưu 
nhiều kỷ niệm đẹp. Các đoàn tham gia đều gặt 
hái được nhiều thành tích riêng về cho đội nhà 
nhưng thành tích chung lớn nhất là tinh thần 
giao lưu, học hỏi, đoàn kết giữa các trường 
thành viên tham gia hoạt động này. Nhân dịp 
kỷ niệm 50 năm thành lập (1966-2016), Trường 
ĐH Cần Thơ sẽ đăng cai tổ chức sự kiện này 
vào tháng 3/2016.

Trước khi rời Đồng Tháp, nhân dịp sinh nhật 
lần thứ 125 của Chủ 
tịch Hồ chí Minh, 
đoàn giao lưu của 
Công đoàn Trường 
ĐH Cần Thơ đã 
viếng thăm mộ cụ 
Phó bảng Nguyễn 
Sinh Sắc, tỏ lòng tri 
ân đến cụ đã sinh ra 
người con ưu tú của 
dân tộc Việt Nam.

Đại diện Công đoàn trường ĐHCT tặng cờ lưu niệm cho 
các trường bạn.

Viếng lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.



20 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HOẠT ĐỘNG KHÁC

LỄ TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM KHÓA 37 VÀ KHÓA 15
 CỦA TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 17/5/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Lễ tổng kết Thực tập sư phạm 
Khóa 37 và Khóa 15 của Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm (BDNVSP) năm học 2014-2015 
tại Hội trường Lớn. Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT; cùng 
các thành viên trong Ban chỉ đạo Thực tập sư phạm; cán bộ hướng dẫn và tất cả sinh viên thực tập.

Trong đợt thực tập này, Trường ĐHCT đã 
tổ chức cho 1.163 sinh viên thuộc các 
đơn vị Khoa Sư phạm, Khoa Chính trị, 

Bộ môn Giáo dục Thể chất đi thực tập tại 36 
trường ở Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng và 
thành phố Cần Thơ. Thời gian thực tập gồm 08 
tuần được chia làm 2 đợt: từ ngày 26/01/2015 
đến 08/02/2015 trước Tết Nguyên Đán và từ 
ngày 02/3/2015 đến 12/4/2015 sau Tết.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Nguyễn Văn Nở, 
Trưởng khoa Khoa Sư phạm đại diện Ban 
chỉ đạo Thực tập sư phạm Khóa 37 báo cáo 
tình hình công tác tổ chức; những thuận lợi 
và khó khăn gặp phải trong quá trình tổ chức 
thực tập; kết quả và những ý kiến nhận xét, 
đề nghị từ các trường thực tập và Ban chỉ 
đạo thực tập, trên cơ sở đó nhà trường sẽ 
ngày càng hoàn thiện chương trình đào tạo 
các ngành sư phạm, nâng cao chất lượng 
nguồn lực giáo viên trong tương lai. Nhờ sự 
phối hợp và hỗ trợ nhiệt tình từ Sở Giáo dục 

và Đào tạo cũng như các trường phổ thông và 
tiểu học, Ban chỉ đạo các trường thực tập sư 
phạm tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, 
công tác tổ chức thực tập cho sinh viên Khóa 37 
và Khóa 15 của Trung tâm BDNVSP đã diễn ra 
thành công và đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.

Sau 08 tuần nỗ lực hết mình, vận dụng những 
kiến thức hữu ích mà nhà trường đã trang bị, 
tất cả sinh viên đã mang về những thành tích 
rất đáng khích lệ: Khóa 37 có 823 sinh viên đạt 
điểm A trong tổng số 1.022 sinh viên; Khóa 15 
Trung tâm BDNVSP có 40 sinh viên trong tổng 
số 71 sinh viên đạt điểm A. Qua đợt thực tập 
này, sinh viên thực tập sư phạm đã đúc kết 
được nhiều kinh nghiệm giảng dạy thực tế cũng 
như chủ động, sáng tạo hơn trong công tác rèn 
luyện nghiệp vụ của bản thân, qua đó tạo cho 
các em lòng yêu nghề và không ngừng nỗ lực để 
phát triển kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng được 
mọi yêu cầu thực tiễn của các trường phổ thông 
trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

PGS.TS. Nguyễn Văn Nở, Trưởng khoa Khoa Sư phạm 
đại diện Ban chỉ đạo Thực tập sư phạm báo cáo tổng kết 
chương trình thực tập sư phạm vừa qua.

PGS.TS. Nguyễn Văn Nở, Trưởng khoa Khoa Sư phạm (trái) trao 
hoa cho PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT.
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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NĂM 2014 
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, ngày 
26/5/2015, Trung tâm Dịch vụ và Chuyển 
giao Công nghệ (DV&CGCN) Trường 

Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội nghị 
Tổng kết hoạt động sản xuất và dịch vụ (SX-SV) 
năm 2014 và Phương hướng hoạt động năm 
2015. Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng; ông Nguyễn Văn Linh, Ủy 
viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công 
đoàn Trường, lãnh đạo và kế toán các đơn vị 
SX-DV của Trường và các Đơn vị có quan tâm.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn đã nêu lên những chủ trương mới 
của BGH trong sản xuất dịch vụ năm 2014 là 
đẩy mạnh khai thác tiến bộ khoa học kỹ thuật, 
phát minh sáng chế; liên kết sản xuất chuyển 
giao tiến bộ kỹ thuật vào thực tế; những hoạt 
động dịch vụ của trường phục vụ cho nhu cầu 
học tập, đi lại, sinh hoạt, vui chơi cho sinh viên; 
tận dụng các trang thiết bị sản xuất của Trường 
đáp ứng điều kiện thực hành cho sinh viên và 

sản phẩm đưa ra đáp 
ứng cho thị trường và 
tăng nguồn thu cho 
Trường; bên cạnh đó 
là một số định hướng 
hoạt động trong tương 
lai điển hình là đầu tư 
cơ sở thực nghiệm 
trong trường phục vụ 
cho các hoạt động 
thực tập của sinh 
viên. Qua đó cho thấy, 
những chủ trương 
Nhà trường đề ra 
nhằm mục đích chính 
là hướng đến lợi ích 

của sinh viên. Hội nghị 
lần này cũng là dịp để ban tổ chức ghi nhận 
những đóng góp, chia sẻ ý kiến của quý thầy cô 
để làm cơ sở cho việc chuẩn bị các hoạt động 
SX-DV cũng như đề ra những định hướng hoạt 
động trong năm 2015.

Tại Hội nghị, thông qua Kết quả kiểm tra báo 
cáo tài chính năm 2014 của 13 đơn vị có tổ chức 
hoạt động SX-DV tại Trường ĐHCT của Đoàn 
Kiểm tra tài chính cho thấy, các đơn vị hoạt 
động SX-DV trong Trường đang dần được tổ 
chức hoạt động khá chuyên nghiệp, đúng pháp 
luật và đã giải quyết được nhiều vấn đề tồn tại 
trước đây. Theo đó, Trung tâm DV&CGCN báo 
cáo Kết quả hoạt động SX-DV năm 2014 và kế 
hoạch hoạt động SX-DV năm 2015. Các đơn 
vị tham gia Hội nghị đã tích cực thảo luận, trao 
đổi, đóng góp ý kiến góp phần củng cố những 
hoạt động SX-DV cũ đồng thời nâng cao hiệu 
quả của các hoạt động mới. Trên cơ sở đó, Nhà 
trường sẽ đưa ra những định hướng phát triển 
hoạt động SX-DV năm 2015.

PGS. TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị.
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Nguyễn Thành Bảo Lộc, Lớp Văn học, Khóa 38

HẠ VỀ THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA

Khi những cánh phượng hồng đỏ rộ lên màu sắc tươi quen thuộc là lúc hạ về trên khắp nẻo 
đường quê hương. Phượng nở, ve kêu vang vang trên những tán lá cây già như báo hiệu 
một năm học rộn ràng vừa khép lại.

Hôm nay là lần thứ bao nhiêu thu xếp về lại quê nhà, tôi cũng không biết. Chỉ nhớ rõ một điều: Lái 
xe về quê trong buổi đầu mùa hạ đầy những tiếng ve kêu là có cái cảm giác hoàn toàn “tươi” hẳn so với 
ngày thường lệ!

Dọc theo hàng cây rợp bóng của dãy đường dài Nam Sông Hậu, tôi nhận ra được sự thay đổi rõ 
màu của cảnh sắc thôn quê: Ruộng lúa, bầu trời và cả những bông hoa dại phía hai bên bờ sông đối diện 
cũng có một cái gì đầy “chất” hạ yêu thương.

Sau “chuyến xe tốc hành” từ Cần Thơ về lại Sóc Trăng, điều quan trọng tôi muốn biết không 
phải là việc mẹ sẽ chiên giòn bao nhiêu cái bánh xèo mừng ngày con trai trở về nhà “nghỉ dưỡng”, mà 
là muốn biết những điều thay đổi của mái trường phổ thông thân yêu khi hạ đến. Nếu mùa xuân rưới 
làn gió mát xuống mầm cây để đâm chồi nẩy lộc tưng bừng trong ánh nắng, thì mùa hạ sẽ làm thay đổi 
chúng theo những cách tĩnh lặng và rất riêng, pha lẫn một chút buồn. Hạ đến, mưa rơi. Hạ về, học 
trò chia tay, thương nhớ…

Về lại mái trường của cái thời phổ thông tinh tươm trong bao làn áo trắng, tôi thấy rằng cảnh vật 
vẫn như xưa. Hàng cây, ghế đá như xưa. Mái trường ngói đỏ như mào chú gà trống mọi ngày vẫn 
thường gọi tôi thức dậy đến trường cũng như xưa. Kí ức tuổi thơ, tuổi học trò trong những khúc ca mùa 
hạ, ép cánh phượng đỏ vào trang thơ hay đùa nghịch bên nhau dưới những cơn mưa đầu mùa cũng vẫn 
là như xưa. Cảnh vật, lòng người không có gì thay đổi mà duy chỉ có một thứ thay đổi: Đó là đứa học 
trò nhỏ từng ngồi dưới nơi đây bây giờ đã chững chạc hơn, cao lớn và trưởng thành hơn…

Hôm nay tôi lại được nghe cái giọng nói “e…e” quen thuộc bên trong những tán lá cây bàng. Tôi 
nhớ rất rõ là vài năm trước, cũng mới đây thôi nhỉ, chúng tôi vẫn thường hay dùng nhựa cây mít và túi 
ni lông để bắt những kẻ trên cây thích học bài trộm lúc trường vắng, hạ về. Chúng tôi chia nhau mỗi 
người một con rồi trói chúng vào những sợi chỉ để thả chơi, cũng đôi khi bỏ vào trong lọ thiếc để đêm đêm 
đi ngủ lại được thưởng thức cái bài ca độc tấu độc nhất muôn thuở của bọn chúng… Giờ đây thì tôi đã 
trưởng thành và tất nhiên là không còn chơi cái trò vui nghịch ngợm ấy nữa. Nhưng dẫu sao, tất cả vẫn 
sẽ là những kí ức mà tôi không thể nào quên được trong cuộc đời. 

Về lại trường xưa với bao nhiêu kỉ niệm, tôi nhận ra được rằng: Mùa hạ làm thắm thía lại những 
tình thương, niềm vui của thời áo trắng, giúp tôi chững chạc hơn và nhận ra nhiều điều hơn cho bản thân 
của mình. Thời gian của ngày xưa quý báu nên thời gian hôm nay cũng sẽ trở thành quý báu đối với 
ngày sau. Tôi đã biết mình phải làm gì trong hôm nay!

Hạ về, bạn đã nghe chưa?
Gió hạ, mưa hạ và cánh trời của hạ
Hạ của mọi người, của bạn và tôi
Hạ hôm nay là hạ của ngày sau

Bạn nhé!
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Hà Hương, Lớp Phiên-biên dịch tiếng Anh, Khóa 39

NHẬT KÍ NGÀY NẮNG HẠ

Những con đường đến lớp hôm nay không ồn ào, náo nhiệt như mọi ngày mà lại 
yên ắng đến lạ thường; đường vắng lặng đến mức tôi có thể nghe được tiếng gió 
lay động những chiếc lá vàng rơi rụng trên mặt đường và chợt nghĩ mình là vị 

khách độc nhất của chốn này….
Đã lâu lắm rồi tôi mới được dạo bước thong thả trên những lối mòn mà mình đã gắn bó 

suốt hai năm ròng, bởi tôi hơi xấu tính trong việc kiểm soát giờ giấc của mình nên cứ mỗi 
lần đến lớp là mỗi lần anh bạn xe đạp đáng thương của tôi lại phải hoạt động hết công suất. 
Nhớ lại những năm tháng còn là học sinh phổ thông, cứ mỗi lần có cơ hội về trung tâm 
thành phố, tôi lại nài nỉ cha phải đi ngang tuyến đường của ngôi trường có bề dày lịch sử vào 
bậc nhất của quê mình cho bằng được. Và cứ mỗi lượt như thế tôi lại dán mắt vào hàng chữ 
“Trường Đại học Cần Thơ” với một nỗi khát khao mãnh liệt. Tôi muốn mình được trở 
thành một thành viên của ngôi trường ấy, được trải nghiệm những điều thú vị mà chỉ riêng 
quãng đời sinh viên mới có… Đã bao lần cha có ý chở tôi một vòng để tham quan trường 
cho biết nhưng tôi cứ khăng khăng không đồng ý và lúc nào cũng lặp lại một câu “con sẽ 
bước vào trường khi con chính thức trở thành sinh viên của ngôi trường này”. Và… đã có 
một ngày như thế…

Mới ngày nào bước vào giảng đường với niềm tự hào xen lẫn sự ngô nghê mà giờ đã sắp 
trở thành sinh viên năm 3 với thật nhiều những dự định cho tương lại. Thoáng chốc đã đến 
cái mùa hè thứ 2 của cuộc đời sinh viên, tính ra cũng đã ròng rã nửa chặng đường với biết 
bao điều đáng nhớ. Cứ mỗi ngày trôi qua tôi lại hí hoáy ghi chép lại những dòng cảm xúc 
của mình vào quyển sổ. Đôi khi thầm nghĩ có khi nào nhật kí của mình được một đạo diễn 
nào đó phát triển thành phim. Thế rồi lại tự trấn tỉnh mình thoát khỏi dòng suy nghĩ xa rời 
hiện thực ấy. Nhưng… nếu có thật thì cũng thú vị chứ nhỉ!!! Một bộ phim nhiều tập về 
quãng đời sinh viên…

Tập một: Những ngày đầu làm quen với trường mới, bạn mới, thầy cô mới. Cảm giác 
này có gì đó quen thuộc như ngày đầu tiên biết trường biết lớp, nhưng khác ở chỗ là không 
còn được giấu mặt sau vạt áo mẹ và khóc nhè, không còn được cô giáo dắt tay vào lớp mà đã 
tự tin bước vào một khung trời mới của cuộc đời mình.

Tập hai: Những tháng ngày được sống trong căn phòng trọ thân yêu với đứa bạn vừa 
quen lại vừa lạ. Quen vì đã biết nhau từ cái thời buộc tóc hai chùm đến lớp và lạ vì đây là 
lần đầu tiên sống cùng nhau dưới một mái nhà. Mỗi đứa một sở thích riêng, đôi lúc vì quá 
đặt nặng quan điểm cá nhân mà giận dỗi, chẳng thèm nhìn mặt nhau. Nhưng rồi chỉ cần 
“tao” bệnh thì “mày” lại chạy đôn chạy đáo tìm mua thuốc chẳng kể mưa hay nắng, chỉ cần 
“tao” có tâm sự là “mày” lại sẵn sàng thức trắng đêm để lắng nghe và chia sẻ. Và chẳng 
biết từ lúc nào căn phòng trọ xa lạ đã trở thành mái nhà chung mà hai đứa luôn muốn tìm 
về sau những giờ mệt mỏi…

Tập ba: Mùa hè và những chuyến đi xa. Sẽ là một niềm hối tiếc rất lớn khi suốt quãng 
đời sinh viên tôi không biết gì về những hoạt động tình nguyện như “Mùa hè xanh” hay 
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HÈ VÀ CÁNH CAM LẠC MẸ

Mùa hè với tuổi thơ ai đó là những chuyến du lịch xa về những miền thơ mộng. Mùa hè 
của tuổi thơ tôi là những cánh cam xoay tròn theo sợi chỉ! Ôi trò chơi ngày ấy, thương 

quá tuổi thơ.
Hè về, những ngày nắng oi ả làm con người ta trở nên bức rứt lạ thường. Thèm lắm một cơn 

mưa gột rữa cho sạch hết bụi đường xa và tôi thấy yêu quê mình đến lạ. Đồng lúa vàng trải dài 
đang chờ ngày gặt hát, những bầy vịt chạy đồng làm rộn rã một khúc sông và bụi lục bình trôi 
không mang theo cái buồn của dĩ vãng. 

“tiếp sức mùa thi”… Đó là những chương trình vì lợi ích của cộng đồng nhưng trước hết nó mang 
đến cho bản thân tôi những món quà vô giá. Đó là những bài học về sự cảm thông và chia sẻ, là 
những đồng đội cùng chung lý tưởng, là những tháng ngày được khám phá một “vùng đất mới” 
nơi tâm hồn mình, là niềm hạnh phúc vô bờ bến khi được tự tay thắp nên một tia sáng cho cuộc 
đời… Thú vị lắm phải không nào?

Và đương nhiên bộ phim đặc biệt ấy sẽ vẫn còn được viết tiếp bởi vì tôi, nhân vật chính của câu 
chuyện này sẽ còn nhiều điều cần khám phá trong những tháng ngày sắp tới. Hai năm còn lại 
được khoác trên mình sắc áo Đại học Cần Thơ sẽ là khoảng thời gian mà tôi cần đón nhận một 
cách nghiêm túc hơn, chân thành hơn. Tôi sẽ tận dụng nó để tiếp tục khám phá chính mình, xây 
dựng những mối quan hệ tốt đẹp, sống xứng đáng với sức trẻ và chuẩn bị hành trang thật chu đáo 
cho cuộc sống trong tương lai…
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Có cái gì đó vừa chạm nhẹ vào vai, có cái gì đó thân quen khẽ nhắc tôi về những ngày thơ ấu. 
Một con cam đậu vào vai áo. Tôi bắt nó, ký ức ùa về…

Ngày đó, đã lâu lắm rồi, khoảng ký ức thuở ấu thơ làm lòng người ta xốn xang, làm người ta 
bổi hổi bồi hồi. Hè, những con cam bay dập dìu trong nắng, rồi khẽ đậu thật thấp và thật gần, 
để đôi tay bé nhỏ của hai chị em tôi có thể với tới, mà bắt, mà chơi.

- Chị hai bày cho em cái trò này ngộ lắm nè, cưng vạch cái cánh con cam ra đi, để hai lấy kim 
chỉ rồi mình xỏ qua, cho nó quay vòng vòng nghen.

Cánh cam quay đều như chong chóng, những vòng quay to ra và nhỏ dần theo lực siết của sợi 
chỉ, thằng ba thích thú cười nhe hai hàm răng sún.

- Hai coi nó quay kìa, đẹp quá hén hai, hai đưa em cầm con cam cho…quay nè! quay nè!
Mẹ thường hay mắng yêu, hai cái đứa này, chơi vậy tội nghiệp nó lắm, thả nó đi con, cho nó 

bay về với mẹ nó nghen con. Vậy là hai đứa thả con cam cho nó bay đi, mà nó có bay được đâu, 
chỉ bò qua, bò lại, chắc nó chóng mặt vì cái trò quay chong chóng của hai đứa. Nhưng rồi nó cũng 
bay, nó mang theo sợi chỉ của chị hai đi rồi, nó bay về đâu?

- Hai ơi nó bay đi đâu dạ hai?
- Chắc nó bay đi tìm mẹ đó cưng
Rồi tối sáng trăng, hai chị em đi bắt dế, mùa này mưa lai rai là có dế, ngoại nói dế kêu buồn 

não nuột, buồn hơn ve sầu, mặc dù nó có biết con ve sầu mặt mũi ra sao đâu, cũng ngước mặt nhìn 
ngoại rồi gật gật cái đầu có vẽ khoái chí lắm. Trăng sáng vằng vặc như ban ngày, nó hỏi chị hai 
có thấy chú cuội không, chị hai cũng ngẩn ngơ rồi trả lời là có. Hễ thấy dế là chụp lấy, dế mẹ dế 
con, dế trống dế mái bắt đầy một hũ. Về nhà ngoại dạy hai chị em bắt hai con dế trống to nhất 
bỏ vào cái hộp, lấy sợi tóc se se cái cằm của nó, cho hai con sung ba khía lên rồi giáp lá cà, hai chị 
em ngồi xem trận đấu cười khoái chí.

Hai con dế sơ cờ, với cái đầu ngây ngô thuở lên chín lên mười thì có biết gì về chiến thuật đá dế, 
chỉ thấy chúng đá nhau nó lại thấy vui thì cười thôi. Con thắng cũng mệt như con thua, chẳng con 
nào sung sướng, chỉ có hai chị em nó là hả hê với cái trò của tuổi thơ bất tận. Cười vui rồi đi ngủ, 
trong vòng tay mẹ, chúng nó ngủ say xưa, có lẽ hai đứa sẽ mơ về hai giấc mơ khác nhau, nhưng 
tuổi thơ của chúng chỉ có một. Một vùng quê nghèo sình lầy ọp ẹp, đất bám chân người, phèn 
mặn quanh năm. Một mái tranh nghèo chỉ có ngoại và mẹ, cái ti vi trắng đen báu vật như mở 
ra trước mắt chúng nó những con vật khác ngoài thế giới của cam và dế, vẻ đẹp của những hang 
động, núi non trông nguy nga và kỳ vỹ hơn đồng lúa rất nhiều. Nhưng nó nào có biết, chẳng 
nơi nào thanh bình như nơi mình sinh ra… những chân trời kia chỉ là ước mơ khám phá của bất 
kỳ một đứa trẻ quê nào, với khát khao thành thị.

Và hôm nay tôi trở về nơi mình sinh ra, tôi lại ước mình trở về những ngày thơ bé, sống không 
một chút bận bịu, lo toan. Phải chăng sự trưởng thành đã mang con người đi xa quê hương đến 
những vùng đất mới cho thỏa chí tung hoành. Phải chăng vùng quê nghèo không giữ nỗi bước 
chân của những đứa con ngày ấy? Ai đó lớn lên rồi cũng sẽ xa quê, nhưng ắt hẳn họ sẽ trở về.

Tôi bâng khuâng thả con cam bay đi. Vì tôi biết rằng, sau những vòng quay kia, khi nó nhận 
ra nơi nó không thuộc về, nó sẽ bay đi và tìm về với mẹ.
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