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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Cán bộ, viên chức dự buổi hướng dẫn nghiệp vụ tuyển sinh.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
SẴN SÀNG CHO TUYỂN SINH NĂM 2014

Hằng năm, công tác tuyển sinh luôn được 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) chú 
trọng tổ chức thực hiện chu đáo và cẩn 

trọng nhằm chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh diễn ra 
an toàn, trật tự, nghiêm túc và đúng quy chế.

Công tác tuyển sinh năm 2014 đã được lãnh 
đạo nhà trường lên kế hoạch tổ chức chuẩn bị 
từ sớm. Đến thời điểm hiện tại, với sự chỉ đạo 
sát sao, chặt chẽ của lãnh đạo nhà trường, sự 
nỗ lực thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng cá 
nhân, đơn vị chuyên trách, Trường ĐHCT đã 
hoàn thành công tác tổ chức chuẩn bị cho kỳ 
thi tuyển sinh năm 2014. Ngoài nhiệm vụ tuyển 
sinh của Trường, Trường ĐHCT cũng hỗ trợ 
công tác tuyển sinh của các trường bạn thông 
qua việc tham gia tổ chức công tác coi thi liên 
trường tại Cụm thi Thành phố Cần Thơ (TPCT).

Tổng số hồ sơ thí sinh (TS) tham dự kỳ thi 
tuyển sinh năm 2014 tại Cụm thi TPCT trong 
02 đợt là 79.347 hồ sơ (đợt 01 có 40.413 TS 
đăng ký, đợt 02 có 38.934 TS), đăng ký thi vào 
38 trường (bao gồm các trường đại học và học 
viện tại Thành phố Hồ Chí Minh và một trường 
tại Hà Nội). Trong đó, Trường ĐHCT có 65.006 
hồ sơ TS đăng ký (đợt 01 có 32.351 TS, đợt 

02 có 32.655 TS). Toàn TPCT có 95.324 hồ sơ 
đăng ký dự thi (đợt 01 là 41.340 TS, đợt 02 có 
53.984 TS).

 Đối với công tác chuẩn bị điểm thi, có tất cả 
có 81 địa điểm tổ chức thi cho 02 đợt (trong đó 
có 65 địa điểm thuộc Trường ĐHCT). Đợt 01 có 
41 điểm thi (32 điểm thi thuộc Trường ĐHCT) 
với 1.068 phòng thi; đợt 02 có 40 địa điểm thi 
(33 điểm thi thuộc Trường ĐHCT) với 1.072 
phòng thi. Địa bàn tổ chức thi từ Bình Thủy (xa 
nhất là Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa) đến Quận 
Cái Răng (Trường THCS Lê Bình).

Về nhân sự tham gia phục vụ kỳ thi tuyển sinh 
năm 2014, Hội đồng tuyển sinh liên trường đã 
huy động 3.605 cán bộ, viên chức và sinh viên 
tham gia tuyển sinh. Trong đó, 1.701 viên chức 
công tác tại Trường ĐHCT, Đại học Y Dược Cần 
Thơ, các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí 
Minh và cán bộ tại các điểm thi; 359 cán bộ bảo 
vệ kỳ thi (gồm lực lượng Công an, Thanh tra 
Giao thông, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy 
của TPCT). Trong 03 ngày vào ngày 20, 21 và 
24/6/2014, Trường tổ chức họp Hội đồng tuyển 
sinh, Trưởng điểm, Thư ký điểm thi, Thanh tra 
và các phòng ban chức năng để phục vụ cho 
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kỳ thi; tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ công tác 
tuyển sinh cho toàn thể cán bộ viên chức và 
sinh viên tham gia thực hiện công tác coi thi.

Về hỗ trợ thí sinh, Đoàn Thanh niên Trường 
ĐHCT đã huy động 800 sinh viên tham gia các 
công tác trực tư vấn tại các điểm thi, đưa đón thí 
sinh theo đoàn, tư vấn online, trực đường dây 
nóng (0710) 3830309 hoặc (0710) 3872109. 
Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng chuẩn bị 
30.000 cẩm nang tư vấn phục vụ cho thí sinh; 
bố trí 30 điểm trực hỗ trợ thí sinh tại các điểm 
thi của Hội đồng tuyển sinh liên trường cụm thi 
TPCT và bố trí 40 sơ đồ lớn hướng dẫn thí sinh 
đến các hội đồng thi. 

Hội Sinh viên Trường tích cực phối hợp với 
các trường phổ thông để đưa đón thí sinh dự 
thi. Tính đến thời điểm hiện tại Đoàn Thanh niên 
Trường đã huy động tiếp nhận 8.000 chỗ trọ, 
trong đó có 174 chỗ trọ miễn phí, 1.000 chỗ trọ 
giá rẻ (trong đó có 6.000 chỗ trọ/2 đợt thi tại Ký 
túc xá Trường ĐHCT với chi phí 70.000 đồng/
người/1 đợt thi); huy động được 6.600 suất ăn và 
5.000 phần bánh mì miễn phí cho thí sinh từ các 
nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ và nhân dân trên địa 
bàn TPCT. Đoàn Thanh niên cũng vận động hai 

đại lý Yamaha 3S Hồng Phúc, Yamaha 3S 
Sài Gòn cung cấp 100 xe đưa rước thí sinh 
miễn phí từ ngày 30/6/2014 đến 10/7/2014. 
Tất cả các thông tin hỗ trợ kỳ thi đã được 
đăng tải và liên tục cập nhật trên trang tin 
điện tử (website) của Trường ĐHCT. Đặc 
biệt, lễ ra quân Tiếp sức mùa thi sẽ diễn ra 
vào ngày 30/6/2014, các đội tiếp sức mùa 
thi bắt đầu trực tư vấn hỗ trợ trực tiếp cho 
thí sinh từ ngày 30/6/2014 đến 10/7/2014 
tại tất cả các điểm thi của Hội đồng tuyển 
sinh liên trường, các đội hình chuyên còn 
lại sẽ lên đường thực hiện nhiệm vụ tại các  
địa phương.

Công tác tổ chức sao in đề thi cũng được 
chuẩn bị hết sức nghiêm túc, bảo mật và an 
toàn. Về việc chuẩn bị công tác chấm thi, 
Trường đã gửi văn bản đến các Sở Giáo 
dục và Đào tạo một số tỉnh Đồng bằng sông 

Cửu Long mời giáo viên các trường trung học 
phổ thông tham gia chấm thi các môn tự luận 
(Toán, Văn, Sử, Địa).

Lãnh đạo Trường ĐHCT đang tiếp tục rà 
soát công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh, 
tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc 
thực hiện những công việc theo kế hoạch để 
tổ chức kỳ thi đạt kết quả tốt nhất. Lãnh đạo 
Trường luôn nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm 
của nhà trường đối với công tác tuyển sinh của 
Trường nói riêng cũng như công tác coi thi liên 
trường tại cụm thi TPCT nói chung. Đảng ủy, 
Ban Giám hiệu Trường ĐHCT đã hướng dẫn, 
chỉ đạo tất cả cán bộ viên chức của Trường 
tích cực thực hiện công tác chuẩn bị và tham 
gia công tác tuyển sinh năm 2014, nêu cao 
tinh thần trách nhiệm đối với từng cán bộ và 
sinh viên tham gia thực hiện công tác này, tăng 
cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát để 
chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. 
Đến ngày 26/6/2014, Trường tiến hành tổng rà 
soát, kiểm tra toàn bộ các công tác liên quan 
để đảm bảo rằng tất cả đã sẵn sàng cho kỳ thi 
tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2014 sắp  
diễn ra.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng 
Tuyển sinh liên trường, Phó Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh năm 
2014 của Trường ĐHCT phát biểu tại buổi họp Hội đồng tuyển 
sinh, Trưởng điểm, Thư ký điểm thi và Thanh tra.
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LỄ TRAO BẰNG TIẾN SĨ VÀ THẠC SĨ ĐỢT 01 NĂM 2014
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong bối cảnh toàn ngành giáo dục và đào 
tạo tiếp tục phát triển và triển khai Nghị 
quyết Đại hội Đảng lần thứ XI; tiếp tục đẩy 

mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh; triển khai thực hiện chương 
trình hành động đổi mới căn bản và toàn diện 
ngành giáo dục Việt Nam nhằm nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu công 
nghiệp hóa-hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 
của đất nước; ngày 31/5/2014, Trường Đại học 
Cần Thơ (ĐHCT) đã long trọng tổ chức Lễ trao 
bằng tiến sĩ và thạc sĩ đợt 01 năm 2014.

 Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Như Hạnh, 
Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Xã hội, Ban Chỉ 
đạo Tây Nam Bộ; TS. Nguyễn Ngọc Minh, Phó 
Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Đô; TS. Huỳnh 
Thanh Nhã, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh 
tế-Kỹ thuật Cần Thơ; cùng thân nhân và đồng 
nghiệp của các tiến sĩ, thạc sĩ nhận bằng tốt 
nghiệp. Về phía Trường ĐHCT có PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn, Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Thị 
Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; 
PGS.TS. Mai Văn Nam, Trưởng khoa Sau đại 

học; đại diện lãnh đạo 
một số đơn vị, các thầy 
cô tham gia giảng dạy 
cùng 04 tiến sĩ và 583 
thạc sĩ lãnh bằng tốt 
nghiệp.

Trong báo cáo tổng 
kết quá trình đào tạo 
Sau đại học của Trường, 
TS. Đặng Thị Ngọc Lan, 
Phó Trưởng khoa Sau 
đại học cho biết, Trường 
ĐHCT đã được Bộ giao 
nhiệm vụ đào tạo 32 
chuyên ngành thạc sĩ và 
13 chuyên ngành tiến sĩ 
trong đó có 01 chuyên 

ngành đào tạo thí điểm và 01 chuyên ngành 
liên kết đào tạo với Đại học Nantes thuộc nước 
Cộng hòa Pháp. Quy mô đào tạo sau đại học 
của Trường hiện nay là 3.184 học viên, trong 
đó có 226 nghiên cứu sinh (NCS) và 2.958 học 
viên cao học. Ngoài ra, số trúng tuyển ở kỳ thi 
tuyển sinh đợt 01 năm 2014 là 43 NCS và 747 
học viên cao học. Tại buổi lễ hôm nay, có tất cả 
04 NCS được trao bằng tiến sĩ và 583 học viên 
cao học được trao bằng thạc sĩ. Tính đến thời 
điểm này, số lượng NCS và học viên cao học 
của Trường đã tốt nghiệp là 46 tiến sĩ và 4.494 
thạc sĩ. Kết quả nghiên cứu của các NCS đã 
đáp ứng được những yêu cầu khoa học, đóng 
góp cho sự phát triển của vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long và được Hội đồng đánh giá luận án 
cấp trường đánh giá cao.

 Tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh Toàn đã chia 
sẻ: “Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực có trình 
độ cao cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 
Trường ĐHCT đặc biệt quan tâm đến công tác 
đào tạo sau đại học và xem đây là nhiệm vụ 
trọng tâm trong giai đoạn hiện nay... Nhà trường 

Toàn cảnh buổi Lễ trao bằng tiến sĩ và thạc sĩ đợt 01 năm 2014.
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đã mở rộng, đầu tư cho các ngành nghề đào tạo, 
phối hợp với nhiều trường đại học khác như: Đại 
học Sư phạm Hà Nội, Đại học Kiến trúc Hà Nội, 
Đại học Xây dựng Hà Nội, Đại học Bách Khoa 
Thành phố Hồ Chí Minh,... để mở rộng đào tạo 
những ngành mà Trường chưa đủ điều kiện mở. 
Trong buổi lễ trao bằng tốt nghiệp long trọng 
này, 04 NCS nhận bằng tiến sĩ và 583 học viên 
cao học nhận bằng thạc sĩ sẽ đem những kiến 
thức học được tại Trường để đóng góp cho quê 
hương, góp phần đẩy nhanh 
tốc độ phát triển kinh tế-xã hội 
khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long nói riêng và cả nước nói 
chung".

Hiệu trưởng cũng ân cần gửi 
gắm niềm tin đến các tân tiến 
sĩ và thạc sĩ: "Khóa học đã kết 
thúc đem đến nhiều kiến thức, 
nhiều chuyển biến và đổi mới có 
ảnh hưởng tích cực đến nhiệm 
vụ giáo dục và đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ của nhà trường. Tôi 
tin tưởng rằng, với khối lượng 
kiến thức được trang bị cùng 

với sức trẻ năng động và sáng tạo, các bạn 
tân tiến sĩ, tân thạc sĩ sẽ đem đến nhiều lợi 
ích cho bản thân, gia đình và xã hội".

 Đại diện cho các tân tiến sĩ và thạc sĩ, 
ThS. Nguyễn Thị Hồng Thủy đã bày tỏ lòng 
biết ơn, tình cảm chân thành đến thầy cô 
hướng dẫn và nhà trường: "Với những kiến 
được trang bị có hệ thống ở trình độ bậc 
cao và những tích lũy trong quá trình học 
tập, nghiên cứu tại trường, các tân tiến 
sĩ và thạc sĩ sẽ cố gắng nỗ lực hết mình 
trong công tác nghiên cứu khoa học, hoạt 
động chuyên môn tương ứng với vai trò là 
tiến sĩ, thạc sĩ góp công sức để nâng cao 
vị thế của Trường. Chúng em xin hứa sau 
khi tốt nghiệp sẽ tận dụng tất cả các kiến 
thức chuyên môn phục vụ cho cuộc sống, 
xây dựng đất nước giàu mạnh và sẽ luôn 

gắn kết với Trường trong công tác nghiên cứu 
khoa học, thường xuyên có những đóng góp để 
xây dựng Trường ĐHCT đạt được nhiều thành 
công vang dội...". Sau những lời tri ân sâu sắc 
đó, PGS.TS. Mai Văn Nam đã đọc quyết định 
công nhận tốt nghiệp và 04 NCS, 583 học viên 
cao học đã được xướng danh lên nhận bằng 
tốt nghiệp trong niềm vui, niềm hạnh phúc và tự 
hào của bản thân, gia đình và nhà trường.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng phát biểu tại buổi lễ.

Hiệu trưởng trao bằng cho các tân tiến sĩ và thạc sĩ.
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LỄ BẾ GIẢNG VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP
HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA KHÓA 2010-2014

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 14/6/2014, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã long trọng tổ chức Lễ Bế giảng và Trao bằng 
tốt nghiệp hệ Đào tạo từ xa Khóa 2010-2014. Đến dự lễ có đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên 
trách 07 đơn vị liên kết, các tân cử nhân và gia đình đến mừng lễ tốt nghiệp. Về phía Trường ĐHCT 
có Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên trách các đơn vị cùng dự lễ.

Đây là khóa đầu tiên tốt nghiệp theo hệ 
Từ xa của Trường. Tại buổi lễ, Trường 
đã trao bằng tốt nghiệp cho 562 tân cử 

nhân các ngành Luật, Tài chính ngân hàng và 
Quản trị kinh doanh.

 Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng nhu 
cầu đa dạng của người học về trang bị đầy đủ 
kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn đối 
với nghề nghiệp tương lai và theo điều kiện cá 
nhân của người học, Trường ĐHCT đã tổ chức 
nhiều loại hình đào tạo khác nhau, đảm bảo 
phát triển bền vững về quy mô và chất lượng, 
đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng 
cao của xã hội. Bên cạnh hệ đào tạo chính qui 
tập trung, Trường đã tổ chức đào tạo hệ Vừa 
làm vừa học và hệ Từ xa.

Riêng hệ Từ xa, cuối năm 2009, Bộ Giáo dục 
Đào tạo (GD&ĐT) đã ký quyết định giao nhiệm 
vụ đào tạo hệ Từ xa cho Trường với 04 ngành: 
Quản trị kinh doanh, Luật, Tài chính ngân hàng 
và Hướng dẫn viên du lịch. Năm 2010, Trường 
tiến hành tuyển sinh hệ Từ xa khóa đầu tiên 
với tổng số sinh viên (SV) đăng ký là 1.293 SV 
gồm các ngành Tài chính ngân hàng, Quản trị 
kinh doanh và Luật; trong đó, số sinh viên thực 
học là 1.262 SV. Số sinh viên tốt nghiệp năm 
2014 là 562 SV với tỉ lệ tốt nghiệp khá, giỏi là 
51,6%. Trong khóa tuyển sinh hệ Từ xa đầu tiên 
này, Trường đã thực hiện liên kết đào tạo với 
07 đơn vị: Trường Đại học Bạc Liêu, Trường 
Cao đẳng Cộng đồng (CĐCĐ) Cà Mau, Trường 
CĐCĐ Kiên Giang, Trường CĐCĐ Sóc Trăng, 
Trường CĐCĐ Vĩnh Long, Trường Đại học Kỹ 

ThS. Phạm Phương Tâm, Giám đốc Trung tâm Liên kết Đào tạo phát biểu tại buổi lễ.
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thuật-Công nghệ Cần 
Thơ và Trung tâm Giáo 
dục Thường xuyên tỉnh 
Hậu Giang. 

Chất lượng đào tạo 
hệ Từ xa không ngừng 
được đảm bảo và ngày 
càng nâng cao đáp ứng 
nhu cầu trang bị đầy 
đủ kiến thức, kỹ năng 
nghiệp vụ chuyên môn 
của người học và nhu 
cầu sử dụng lao động 
của xã hội. Thực tế, 
công tác đảm bảo chất 
lượng là mối quan tâm 
hàng đầu, là sợi chỉ đỏ 
xuyên suốt trong mọi 
hoạt động của Trường. 
Do đó, nhà trường quyết 
tâm đảm bảo chất lượng 
đào tạo hệ Từ xa ngang bằng với các hệ đào 
tạo khác. Đến nay, Trường đã được Bộ GD&ĐT 
cho phép đào tạo 14 ngành hệ Từ xa.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Trường ĐHCT 
đã không ngừng nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi 
và đảm bảo chất lượng cho hoạt động dạy và 
học hệ Từ xa. Trường đã xây dựng và cải tiến 
các chương trình đào tạo phù hợp, cung cấp 
đủ giáo trình, tài liệu học tập, học phí hợp lý, 
cùng với đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý 
nhiều kinh nghiệm và trình độ chuyên môn sâu, 
tổ chức phương pháp giảng dạy phù hợp đối 
với loại hình đào tạo từ xa cũng như sự phối 
hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Trường ĐHCT và 
các đơn vị liên kết, giữa các khoa, phòng ban 
chức năng của Trường.

Đặc biệt, về tổ chức đào tạo hệ Từ xa, mỗi 
học phần sinh viên được bố trí tập trung 03 
đợt. Đợt 1, giảng viên giới thiệu nội dung chính, 
chương trình môn học, phương pháp học từ xa, 
tài liệu hướng dẫn và tài liệu tham khảo. Đợt 2, 
sinh viên tập trung nghe giảng viên giải đáp thắc 

mắc, tóm tắt nội dung, trao đổi các vấn đề liên 
quan đến môn học. Đợt 3, sinh viên tập trung thi 
kết thúc học phần. Cách tổ chức đào tạo này đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho người học nắm vững 
kiến thức chuyên môn, góp phần đảm bảo chất 
lượng công tác đào tạo hệ Từ xa.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT cho biết hệ Đào tạo 
từ xa đã góp phần đào tạo nguồn nhân lực phục 
vụ sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, phát triển nhanh và bền vững của vùng. 
Hiệu trưởng khẳng định nhà trường luôn thực 
hiện công tác đào tạo theo đúng quy chế, quy 
định của Bộ GD&ĐT, không ngừng nâng cao 
chất lượng hoạt động dạy học hệ Từ xa ngang 
bằng với các hệ đào tạo khác của Trường. Qua 
đó, Hiệu trưởng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp 
của nhà trường đến các tân cử nhân và mong 
rằng các tân cử nhân sẽ có nhiều đóng góp thực 
tế cho đơn vị công tác và sự phát triển của xã 
hội, không ngừng học tập và tiếp thu kiến thức 
mới để phát triển bản thân.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng và PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng trao 
thưởng cho tân cử nhân tốt nghiệp loại giỏi.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI THẢO “VƯỢT QUA RÀO CẢN
TRONG LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP-VIỆN TRƯỜNG”

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 17/6/2014, tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã diễn ra Hội thảo "Vượt qua rào cản trong 
liên kết doanh nghiệp-viện trường". Tham dự Hội thảo có ông Vũ Văn Khiêm, Cục trưởng Cục 
Công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN); GS.TS. Nguyễn Văn Luật, Nguyên Viện 
trưởng Viện lúa Đồng bằng sông Cửu Long; ông Trần Ngọc Nguyên, Giám đốc Sở KH&CN Thành 
phố Cần Thơ; ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công thương Thành phố Cần Thơ. Về phía Ban 
tổ chức có bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, Giám đốc 
Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp (BSA); PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT cùng với sự hiện diện của hơn 70 doanh nghiệp đến từ các viện trường và 
những người quan tâm đến Hội thảo.

Viện, trường là nguồn lực rất lớn cho các 
hoạt động đổi mới, sáng tạo của doanh 
nghiệp, từ nhân lực cho tới các sản phẩm 

nghiên cứu. Ngược lại, hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp là cơ sở cho các đề 
tài cần giải quyết, nuôi dưỡng nguồn cảm hứng 
cho các đề tài của viện trường. Đứng ở góc 
độ thị trường thì doanh nghiệp là khách hàng 
của viện trường trong mối quan hệ cung cầu. 
Tuy nhiên, mối quan hệ giữa doanh nghiệp và 
viện trường ở Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều 
khó khăn và trở ngại. Nhằm thúc đẩy và nâng 
cao mối quan hệ này, Hội Doanh nghiệp Hàng 
Việt Nam chất lượng cao đã và đang tổ chức 
nhiều hoạt động để kết nối và chia sẻ thông tin 
giữa doanh nghiệp và viện trường. Hội thảo lần 

này là một trong những hoạt động thiết 
thực được Trường ĐHCT phối hợp với 
Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất 
lượng cao và Trung tâm BSA tổ chức.

 Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự 
được nghe báo cáo về những khúc mắc 
trong mối quan hệ viện trường và doanh 
nghiệp, kết quả khảo sát và tổng hợp 
của Trung tâm Nghiên cứu kinh doanh 
và Hỗ trợ doanh nghiệp cũng như những 
kinh nghiệm của Trường ĐHCT; chia sẻ 
thông tin về những mô hình quốc tế về 
sự hợp tác của viện trường và doanh 
nghiệp, những câu chuyện thành công 

và chưa thành công tại Việt Nam; đưa ra những 
đề xuất và gợi ý cụ thể để nâng cao mối quan 
hệ trên.

 Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Đỗ Văn Xê 
chia sẻ lĩnh vực nghiên cứu khoa học là một 
trong những hoạt động chủ yếu của Trường 
ĐHCT và là hoạt động không thể thiếu của các 
nhà khoa học, nhà nghiên cứu. Vì vậy, Trường 
đã phối hợp tổ chức Hội thảo này với mong 
muốn các viện trường và doanh nghiệp sẽ cùng 
nhau chia sẻ kinh nghiệm và tìm ra những hạn 
chế, khó khăn trong thực trạng hiện nay. Đây là 
một hoạt động có ý nghĩa, nhà trường sẽ luôn 
hợp tác, hỗ trợ viện trường và các doanh nghiệp 
vượt qua rào cản trong mối quan hệ liên kết.

Tọa đàm trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm.
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TIẾP ĐOÀN ĐẠI SỨ QUÁN VÀ 
TỔNG LÃNH SỰ QUÁN HOA KỲ

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong 02 ngày 19 và 20/6/2014, đoàn Đại 
sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ 
đã đến thăm và làm việc tại Trường Đại 

học Cần Thơ (ĐHCT). Tiếp đoàn công tác có 
PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng, đại 
diện lãnh đạo và các bộ chuyên trách các đơn 
vị Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, 
Phòng Hợp tác Quốc tế, Viện Nghiên cứu Biến 
đổi Khí hậu và Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng 
bằng sông Cửu Long.

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Lê Việt Dũng đã 
đại diện lãnh đạo Trường gửi lời chào mừng 
nồng nhiệt đến đoàn công tác của Đại sứ quán 
và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ. Phó Hiệu trưởng 
đã chia sẻ thông tin về hoạt động đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 
và kế hoạch chiến lược phát triển của Trường, 
nổi bật là thế mạnh truyền thống trong nông 
nghiệp, thủy sản và môi trường. Trong đó, nhiều 
chương trình hợp tác nghiên cứu ứng phó với 
biến đổi khí hậu và các nghiên cứu phục vụ sự 
phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã 
không ngừng được đẩy mạnh. Ngoài thế mạnh 

truyền thống về nông nghiệp, thủy sản 
và môi trường, trong giai đoạn mới 
hiện nay, Trường ĐHCT đã ngày càng 
khẳng định uy tín trong các lĩnh vực 
khác như kỹ thuật công nghệ, công 
nghệ thông tin, kinh tế, luật,... Đặc 
biệt, Trường không ngừng nâng cao 
chất lượng đào tạo nhân lực kết hợp 
với các điều kiện học tập từ thực tế, 
tạo điều kiện cho cán bộ và sinh viên 
của Trường có cơ hội tham quan, trải 
nghiệm, giao lưu, học tập với bạn bè, 
đồng nghiệp quốc tế. Trong nỗ lực đẩy 
mạnh hoạt động hợp tác quốc tế đóng 
góp vào sự phát triển của Trường, Phó 
Hiệu trưởng cũng chia sẻ thông tin về 

hoạt động hợp tác với các đối tác quốc tế là các 
cơ quan, tổ chức, viện, trường đại học Hoa Kỳ 
với nhiều thành tựu hợp tác quan trọng trong 
hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt 
động giao lưu, trao đổi cán bộ, sinh viên,... 

Đoàn công tác của Đại sứ quán và Tổng lãnh 
sự quán Hoa Kỳ cũng bày tỏ sự ủng hộ sâu sắc, 
niềm vui và sự hài lòng về nỗ lực và kết quả 
hợp tác của nhà trường với các cơ quan, tổ 
chức, viện, trường đại học Hoa Kỳ; qua đó bày 
tỏ mong muốn mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này 
sẽ được tiếp tục giữ vững và ngày càng phát 
triển hơn nữa. Đoàn công tác cũng chia sẻ về 
mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và 
Hoa Kỳ trong giai đoạn hiện nay. 

Sau buổi làm việc với lãnh đạo Trường, đoàn 
công tác đã trực tiếp đến thăm, trao đổi thông 
tin với các đơn vị trực thuộc Trường về các hoạt 
động hợp tác tiêu biểu với các cơ quan, tổ chức, 
viện, trường đại học Hoa Kỳ. Trường cũng bố trí 
đưa đoàn công tác đến thăm một số địa điểm tại 
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tiếp đoàn Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ.
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LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
KIỂM TRA CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN 

CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 09/6/2014, đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do ông Đặng Quang Việt, Phó Vụ trưởng 
Vụ GD&ĐT làm trưởng đoàn đã đến làm việc với Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) để kiểm tra 
Chương trình tiên tiến (CTTT) Công nghệ Sinh học (CNSH) và Nuôi trồng Thủy sản (NTTS). Tiếp 
đoàn có PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường; Ban chỉ đạo thực hiện CTTT cấp Trường, 
cấp Khoa và cán bộ quản lý CTTT của hai ngành CNSH và NTTS.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo của 
Khoa Thủy sản và Viện Nghiên cứu và 
Phát triển Công nghệ Sinh học đã báo cáo 

về tình hình hoạt động của hai CTTT. Từ năm 
2006-2007, Trường ĐHCT được Bộ GD&ĐT cho 
phép tuyển sinh ngành CNSH CTTT dựa trên 
chương trình đào tạo ngành CNSH của Trường 
Đại học tiểu bang Michigan (MSU), Hoa Kỳ. Đến 
nay, chương trình đã tuyển được 08 khóa, 04 
khóa đã ra trường. Từ năm 2007-2010, CTTT 
CNSH đã cử đi bồi dưỡng chuyên môn phương 
pháp giảng dạy tiếng Anh và bồi dưỡng công 
tác quản lý cho 10 cán bộ. Về chương trình đào 
tạo, đề cương chi tiết các môn học, Viện đã hợp 
tác với các trường đại học khác trên thế giới để 

phát triển CTTT phù hợp với 
điều kiện Việt Nam và hội 
nhập quốc tế; kết hợp với 
Viện Khảo thí Giáo dục Hoa 
Kỳ thông qua đại diện tại 
Việt Nam là Công ty IIG Việt 
Nam tổ chức kỳ thi TOEIC 
cho sinh viên khóa mới 
trúng tuyển, Trường sẽ xét 
chọn mỗi khóa khoảng 30-
35 sinh viên... Đối với CTTT 
NTTS, Trường đã tuyển 
được 06 khóa với tổng số 
là 143 sinh viên. Giảng viên 
giảng dạy chương trình có 
trình độ tiến sĩ là 100%. Từ 
năm 2008 đến nay, Trường 
đã gửi 15 giảng viên và 05 

lượt cán bộ sang trường đối tác để tập huấn 
chuyên môn, phương pháp giảng dạy và quản 
lý. Nhìn chung cán bộ quản lý và giảng viên 
tham gia CTTT đối với ngành NTTS được tập 
huấn ở các trường đối tác đáp ứng đủ cả về số 
lượng và chất lượng kế thừa và tiếp tục giảng 
dạy cho CTTT.

 Sau khi nghe báo cáo về hai CTTT, đoàn Bộ 
GD&ĐT đã trao đổi với giảng viên, trợ giảng, cố 
vấn học tập và sinh viên cả hai chương trình để 
tìm hiểu thêm thông tin cũng như ý kiến đóng 
góp của những người thực hiện và được đào 
tạo bởi CTTT. Thông qua kết quả kiểm tra, kết 
luận đoàn đã đưa ra nhận xét, đánh giá và đóng 
góp ý kiến để chương trình ngày càng tốt hơn.

Toàn cảnh buổi làm việc với Bộ GD&ĐT kiểm tra về CTTT CNSH và NTTS.
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TRỒNG CÂY XANH HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 
05/6/2014 với chủ đề “Hãy hành động để 
ngăn nước biển dâng”, ngày 04/6/2014, 

Ban Giám hiệu cùng đại diện các đơn vị trong 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tham gia 
trồng cây xanh tại khu Hòa An của Trường 
nhằm tạo môi trường học tập và làm việc xanh, 
sạch, đẹp.

 Trồng cây xanh là hoạt động cụ thể, 
thiết thực góp phần nâng cao nhận thức 
của người dân về bảo vệ môi trường và 
ý thức phát triển bền vững trong tương 
lai. Khu Hòa An của Trường ĐHCT được 
quy hoạch phát triển để đào tạo nguồn 
nhân lực, cung cấp đội ngũ lao động có 
trình độ cho xã hội. Vì vậy, nhà trường 
đã không ngừng đầu tư cải thiện môi 
trường làm việc và học tập cho cán bộ 
và sinh viên. PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hoạt 
động trồng cây có ý nghĩa quan trọng 
nhằm hưởng ứng ngày Môi trường 
thế giới, góp phần làm đẹp khuôn viên 

Trường, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm 
bảo vệ môi trường của cán bộ và sinh viên.

 Trong thời gian tới, Trường ĐHCT sẽ tiếp tục 
củng cố, xây dựng cơ sở vật chất ngày càng 
khang trang, sạch đẹp phục vụ cho công tác 
giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày 
càng phát triển của xã hội.

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2014, Ban Giám hiệu cùng đại diện các đơn vị trong Trường đã tham gia 
trồng cây xanh để bảo vệ môi trường.

Chung tay bảo vệ môi trường sống.
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TỌA ĐÀM HỆ THỐNG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ LẦN THỨ VI - 
NÂNG CAO KỸ NĂNG GIẢNG DẠY CHO GIẢNG VIÊN TRẺ

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 04/6/2014, Ban Thường vụ Công đoàn-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức buổi tọa 
đàm với chủ đề "Nâng cao kỹ năng giảng dạy cho giảng viên trẻ" để cùng nhau thảo luận, chia sẻ 
kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy, đặc biệt là giảng dạy theo hệ thống tín chỉ được Trường áp 
dụng từ năm 2008 đến nay; góp phần xây dựng lực lượng giảng viên kế thừa có chất lượng cho 
nhà trường.

Tham dự buổi tọa đàm có PGS.TS. Đỗ Văn 
Xê, Phó Hiệu trưởng Trường; Đ/c Nguyễn 
Văn Linh, Chủ tịch Công đoàn; cùng các 

đồng chí là Ủy viên Thường vụ Công đoàn và 
đại diện lãnh đạo, quý thầy cô của một số đơn 
vị trong Trường.

 Sau gần 50 năm thành lập, Trường ĐHCT 
hiện nay đã tập hợp được nhiều thế hệ giảng viên 
được đào tạo ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đội 
ngũ này đã tiếp thu được nhiều phương pháp 
đào tạo tiên tiến và áp dụng vào trong công tác 
giảng dạy. Bên cạnh đó, các giảng viên trẻ của 
Trường là những người được đào tạo đạt chuẩn 
về chuyên môn và nghiệp vụ, có hoài bão, yêu 
nghề và sẵn sàng cống hiến hết mình cho sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo. Vì vậy, buổi tọa đàm 
là dịp giúp cho các thế hệ giảng viên cùng gặp 

mặt, trao đổi và chia sẻ kinh 
nghiệm thực tiễn với nhau.

 Tại buổi tọa đàm, các đại 
biểu đã được nghe một số 
bài tham luận liên quan đến 
vấn đề nâng cao kỹ năng 
giảng dạy cho giảng viên 
trẻ như: Giảng viên trẻ cần 
làm gì để nâng cao năng 
lực chuyên môn; nỗ lực 
để trở thành giảng viên tốt 
qua thực tiễn giảng dạy các 
môn lý luận chính trị; phát 
triển năng lực giảng viên 
nhằm nâng cao chất lượng 
giáo dục và đào tạo trong 

các trường đại học và cao đẳng trong điều kiện 
toàn cầu hóa và bùng nổ tri thức; một số kinh 
nghiệm trong giảng dạy bậc đại học; các yếu tố 
ảnh hưởng đến thời gian tự học của sinh viên 
Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh-Trường 
ĐHCT; kinh nghiệm quản lý giờ học thực hành 
của sinh viên; chia sẻ kinh nghiệm về giảng 
dạy; và văn hóa ứng xử của giáo viên đối với  
sinh viên.

  Các bài tham luận đều là những chia sẻ 
quý báo của các thầy cô trong công tác giảng 
dạy, là bài học thực tiễn đầy bổ ích giúp cho 
các giảng viên trẻ nâng cao công tác chuyên 
môn của mình. Sau khi nghe 08 bài tham luận, 
các đại biểu đã tiến hành thảo luận, trao đổi ý 
kiến nhằm giải đáp những vướng mắc cũng như 
hiểu thêm những vấn đề đã được trình bày.

Đ/c Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Công đoàn và Đ/c Trần Văn Hâu, Ủy viên Thường 
vụ Ban chấp hành Công đoàn Trường chủ trì buổi tọa đàm.
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HỘI THI CÁN BỘ ĐOÀN GIỎI LẦN II NĂM 2014
Võ Tường Duy 

Phó Ban Tuyên giáo Đoàn Trường

Tối ngày 14/6/2014, tại sân 
khấu thanh niên Trường Đại 
học Cần Thơ (ĐHCT) đã 

diễn ra vòng chung kết “Hội thi cán 
bộ Đoàn giỏi lần II năm 2014”, thu 
hút số lượng lớn Đoàn viên, thanh 
niên đến tham dự và cổ vũ.

Đêm chung kết có sự hiện diện 
của Đ/c Lâm Văn Tân, Ban Thanh 
niên Trường học Thành đoàn, 
Chánh Văn phòng Hội Sinh viên 
Thành phố Cần Thơ; Đ/c Lê Thanh 
Sơn, Bí thư Đoàn Trường ĐHCT, 
cùng các đồng chí là đại diện cho 
các đơn vị trực thuộc Đoàn trường.

Hội thi được diễn ra với mục đích kiểm tra 
năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn, tạo điều kiện gặp 
gỡ, giao lưu trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong 
công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Tuyên 
dương đội ngũ cán bộ Đoàn năng động, giỏi về 
nghiệp vụ, biết lý luận, dám nghĩ, dám làm, biết 
áp dụng vào thực tiễn.

Hội thi gồm 3 vòng thi: Vòng loại, Bán kết 
và Chung kết. Vòng loại diễn ra vào tối ngày 
05/6/2014, tại Hội trường Khoa Khoa học Xã hội 
và Nhân văn với sự tham gia của 71 thí sinh do 
các đơn vị giới thiệu. Các thí sinh phải trải qua 
các nội dung thi như trắc nghiệm kiến thức và 
điền khuyết, kỹ năng xử lý tình huống và soạn 
thảo văn bản. Qua đó, Ban tổ chức đã chọn ra 
15 thí sinh tham dự ở vòng Bán kết với các nội 
dung như: kỹ năng gút dây, dấu đường, mật 
thư, hát các bài hát truyền thống, kỹ năng múa 
và sinh hoạt tập thể. Và 05 thí sinh xuất sắc sẽ 
tranh tài trong vòng Chung kết.

Trong đêm chung kết, các thí sinh trải qua ba 
phần thi hết sức hấp dẫn là năng khiếu, hùng 
biện và đối đầu. Các thí sinh đã mang đến cho 
khán giả những tiết mục vô cùng đặc sắc, thể 

hiện được tài năng và sự tự tin của người cán 
bộ Đoàn, ngoài ra còn thể hiện sự am hiểu sâu 
sắc về các vấn đề bức thiết đang diễn ra trong 
xã hội ngày nay. Hai thí sinh xuất nhất sẽ bước 
vào vòng thi Đối đầu và trải qua ba phần thi: 
thách đấu, câu hỏi từ ban giám khảo và thử 
thách từ khán giả. Nội dung phần thi này gồm 
các kiến thức về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ 
Chí Minh, các vấn đề chính trị xã hội và câu hỏi 
tiếng Anh. 

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về Dư 
Thanh Hiếu đến từ Đoàn khoa Sư phạm; Phan 
Thị Quí Anh, Đoàn Khoa Khoa học Xã hội và 
Nhân văn đạt giải Nhì; Lâm Quốc Cường, Đoàn 
Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đạt giải 
Ba, thí sinh Nguyễn Văn Tý, Đoàn khối Phòng 
ban và Khưu Thiện Nhân, Đoàn Khoa Phát triển 
nông thôn đạt giải Khuyến khích. Ngoài ra, ban 
tổ chức còn trao giấy chứng nhận cho 15 thí 
sinh vào vòng Bán kết của cuộc thi. 

Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi là một mô hình tiêu 
biểu của Đoàn Trường ĐHCT. Hy vọng rằng, 
hoạt động này sẽ tiếp tục được diễn ra trong 
thời gian tới.

Năm Thí sinh vào Chung kết hội thi cán bộ Đoàn giỏi lần II năm 2014.
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TRAO HỌC BỔNG HESSEN CHO 16 SINH VIÊN XUẤT SẮC
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 05/6/2014, Lễ trao học bổng Hessen cho 16 sinh viên xuất sắc của 5 trường đại học và cao 
đẳng khu vực Đồng bằng sông Cửu Long được diễn ra tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Tham 
dự buổi lễ có TS. Bùi Công Thọ, Trưởng Văn phòng đại diện Bang Hessen, Cộng hòa Liên bang 
(CHLB) Đức tại Việt Nam; PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT; cùng các đại diện 
và sinh viên của 05 trường đại học, cao đẳng được nhận học bổng.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, TS. Bùi 
Công Thọ cho biết, Bang Hessen CHLB 
Đức và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới 

Đức là hai tổ chức đã có sự quan tâm, hỗ trợ 
rất lớn đối với nền giáo dục Việt Nam. Học bổng 
Hessen CHLB Đức là một trong những đơn vị 
truyền thống hỗ trợ các suất học bổng cho sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng biết vươn lên 
trong học tập và đạt thành tích từ khá, giỏi trở 
lên trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói 
riêng và cả nước nói chung. Tính đến nay, đã 20 
năm liên tục kể từ khi Bang Hessen CHLB Đức 
và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Đức bắt đầu 
hỗ trợ cho sinh viên Việt Nam. Hai mươi năm 
khoảng thời gian đó đã thể hiện những đóng 
góp to lớn, những tình cảm gắn bó, sâu sắc của 
hai tổ chức dành cho sinh viên Việt Nam. Để ghi 

nhận những đóng góp 
quý báu đó, Lễ kỷ niệm 
20 năm nhận học bổng 
của Bang Hessen CHLB 
Đức sẽ được diễn ra tại 
Hà Nội vào 01/7/2014.

 Trong năm học 2013-
2014, học bổng Hessen 
sẽ trao 200 suất (mỗi 
suất trị giá 210 euro) 
cho các em sinh viên 
trong cả nước, trong đó 
ở khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long có 16 
sinh viên được nhận học 
bổng đến từ 05 trường 

như: Trường ĐHCT (05 suất), Đại học Tiền 
Giang (03 suất), Cao đẳng Sư phạm Cà Mau 
(02 suất), Trường Cao đẳng Bến Tre (03 suất), 
Trường Đại học Đồng Tháp (03 suất). Hi vọng 
rằng, nguồn hỗ trợ từ quỹ học bổng sẽ giúp các 
em sinh viên giải quyết một phần những khó 
khăn trong cuộc sống để tiếp tục theo đuổi ước 
mơ của mình trên con đường học tập.

 Đại diện cho các trường được nhận học 
bổng, PGS.TS. Đỗ Văn Xê đã gửi lời cảm ơn 
những hỗ trợ quý báo của Bang Hessen CHLB 
Đức dành cho các em sinh viên, qua đó mong 
muốn các em sẽ sử dụng số tiền này vào những 
việc làm có ý nghĩa và cố gắng hơn nữa trong 
học tập để không phụ lòng mong mỏi của các 
nhà hảo tâm.

Ảnh lưu niệm giữa đại biểu và sinh viên nhận học bổng.
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

HỌP MẶT KỶ NIỆM 
NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 16/6/2014, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức họp mặt kỷ 
niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6. Đến dự buổi họp mặt gồm đại diện lãnh đạo các cơ 
quan báo chí, đài truyền thanh-truyền hình, các phóng viên, biên tập viên đang công tác trên địa 
bàn Thành phố Cần Thơ.

Tại buổi họp mặt, thay mặt Đảng ủy, Ban 
Giám hiệu Trường ĐHCT, PGS.TS. Trần 
Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu 

trưởng đã gửi lời chúc mừng nồng ấm của nhà 
trường và bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến các 
cơ quan báo, đài đã luôn đồng hành, đưa tin kịp 
thời các hoạt động của Trường đến với xã hội, 
với cộng đồng, đặt biệt là các hoạt động tuyên 
tuyền, công tác Đảng, đoàn thể, giáo dục lối 
sống, đạo đức cho sinh viên; hoạt động thi đua 
học tập và nghiên cứu khoa học trong sinh viên; 
về các hoạt động và những thành tựu khoa học-
công nghệ của các thầy cô giáo trong Trường. 

Đánh giá cao vai trò của ngành báo chí, 
truyền thanh, truyền hình đối với hoạt động 
giáo dục và đào tạo, PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó 
Hiệu trưởng đã ghi nhận sự hỗ trợ và thông tin 
kịp thời của các cơ quan báo, đài, đặc biệt là 
thông tin về các ngành nghề đào tạo để quý phụ 
huynh và các em học sinh tham khảo trong việc 

chọn ngành, chọn trường. Nhà trường cam kết 
luôn thực hiện công khai, minh bạch thông tin về 
mọi hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi cho các 
cơ quan báo, đài, các phóng viên, biên tập viên 
thực hiện công tác. 

Trong không khí thân tình của buổi họp mặt, 
đại diện các phóng viên, nhà báo đã chia sẻ về 
hoạt động công tác của mình, về quan hệ cũng 
như những tình cảm gắn bó, tinh thần trách 
nhiệm đối với công tác thông tin các hoạt động 
của Trường đến với cộng đồng. Các đồng chí 
cam kết sẽ đưa tin kịp thời, chính xác, trung 
thực về mọi hoạt động, bên cạnh đó, đưa ra một 
số đề xuất để có thể phối hợp tốt hơn với nhà 
trường trong quá trình tác nghiệp. Đại diện các 
cơ quan báo, đài cũng bày tỏ niềm vui mừng khi 
chứng kiến từng bước trưởng thành vững vàng 
của Trường ĐHCT và niềm tự hào khi là những 
thế hệ cựu sinh viên của Trường.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu chào mừng kỷ niệm Ngày 
Báo chí cách mạng Việt Nam.
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

SINH HOẠT CHÍNH TRỊ VỀ HỌC TẬP VÀ 
LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 

VÀ NÓI CHUYỆN VỀ BIỂN ĐÔNG
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Đảng  
ủy-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) về 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 

Hồ Chí Minh và chương trình hành động của 
Đảng ủy năm 2014, ngày 21/6/2014, chi bộ các 
đơn vị Khối Phòng Ban của Trường đã tổ chức 
buổi sinh hoạt chính trị với chủ đề Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, “Nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, chống Chủ nghĩa 
Cá nhân, Nói đi đôi với làm” và nói chuyện về  
biển Đông.

 Tại buổi sinh hoạt, cán bộ viên chức (CBVC) 
Trường ĐHCT vinh dự được lắng nghe Đ/c Trần 
Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy 
Cần Thơ báo cáo về chủ đề “Nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, chống Chủ nghĩa Cá nhân, Nói 
đi đôi với làm” và cung cấp “Thông tin về việc 
Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào 

thềm lục địa, vùng đặc 
quyền kinh tế của Việt 
Nam”, vi phạm nghiêm 
trọng chủ quyền, quyền 
chủ quyền, quyền tài 
phán của Việt Nam.

Buổi nói chuyện đã 
giúp cho CBVC của 
Trường có thêm những 
bài học bổ ích từ tấm 
gương sáng và đạo đức 
của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, từ đó rút ra bài 
học và cách ứng xử phù 
hợp cho bản thân cũng 
như thực hiện tốt vai trò 
của một công dân, một 
thành viên trong cộng 
đồng dân tộc Việt Nam. 

Qua đó, CBVC của Trường cũng nắm bắt kịp 
thời về tình hình, diễn biến trên biển Đông và 
quan điểm của Đảng về cương quyết bảo vệ 
chủ quyền biển đảo, về thiện chí của Việt Nam 
trong giữ vững hòa bình, an ninh trong khu vực, 
về tinh thần yêu chuộng hòa bình và bảo vệ 
chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân Việt 
Nam. CBVC của Trường cũng quán triệt quan 
điểm chỉ đạo của Đảng về hành động yêu nước 
một cách đúng đắn, tin tưởng vào sự chỉ đạo, 
lãnh đạo của Đảng, giữ vững tinh thần làm việc, 
công tác để đóng góp vào sự phát triển bền 
vững nền kinh tế-xã hội nước nhà, giữ vững 
ổn định kinh tế, an toàn trật tự xã hội; nêu cao 
tinh thần hướng về biển đảo quê hương, ủng hộ 
và hỗ trợ ngư dân, các chiến sĩ đang thực hiện 
nhiệm vụ xây dựng kinh tế biển và làm nhiệm vụ 
bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đ/c Trần Văn Kiệt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ báo cáo về chủ đề 
Học tập và Làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách 
nhiệm, chống Chủ nghĩa Cá nhân, Nói đi đôi với làm” và nói chuyện về Biển Đông.
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KHOA THỦY SẢN
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Khoa Thủy sản được thành lập năm 1979. Nhiệm vụ chính của Khoa là đào tạo nguồn nhân 
lực có chất lượng cao ở nhiều trình độ khác nhau để phục vụ cho nghiên cứu và chuyển 
giao kỹ thuật, góp phần vào sự phát triển bền vững  lĩnh vực thủy sản và nghề cá ở khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và cả nước. 

Hiện tại, Khoa có 115 cán bộ viên chức, trong đó có 01 Giáo sư, 12 Phó Giáo sư, 35 Tiến sĩ và  
35 Thạc sĩ. Lực lượng cán bộ giảng dạy của Khoa luôn đạt chuẩn qui định của Bộ về chất lượng 
đội ngũ cán bộ giảng dạy trong trường đại học.

Khoa Thủy sản đang đào tạo  06 ngành và chuyên ngành bậc đại học, 02 ngành cao học và 01  
ngành nghiên cứu sinh. Đặc biệt, từ năm 2008, Khoa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tuyển 
sinh Chương trình tiên tiến ngành Nuôi trồng Thủy sản bậc đại học dựa trên chương trình của Đại 
học Auburn, Mỹ. Chương trình được dạy bằng tiếng Anh và đã tuyển được 06 khóa với tổng số là  
141 sinh viên. Khoa sẽ tham gia đánh giá ngoài chương trình đào tạo này theo chuẩn AUN (Asian 
University Network - Mạng lưới trường đại học châu Á), dự kiến  vào giữa tháng 10 năm 2014.

Nhằm phục vụ tốt cho công tác đào tạo và nghiên cứu, Khoa đã không ngừng đầu tư trang thiết 
bị hiện đại cho các phòng thí nghiệm (PTN), sửa chữa và mở rộng khu thực hành. Cùng với sự 
trợ giúp của Chính phủ Hà Lan, Nhật, Úc, Đan Mạch, Bỉ, Cộng đồng Châu Âu, các PTN cơ bản và 
phòng thực nghiệm đã được nâng cấp toàn diện và đồng bộ gồm: PTN phân tích nước và bùn đáy, 
PTN bệnh học thủy sản, PTN dinh dưỡng và thức ăn thủy sản, PTN sinh học phân tử ứng dụng, 
Xưởng sản xuất thức ăn chế biến qui mô nhỏ,... Bên cạnh đó, Khoa luôn tạo điều kiện thuận lợi để 
cán bộ tham gia công tác tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trong và ngoài nước.

Với lợi thế nằm ở trung tâm của vùng ĐBSCL-nơi có tiềm năng thủy sản to lớn, trong những năm 
qua, Khoa đã có nhiều nghiên cứu góp phần quan trọng cho sự phát triển nghề nuôi trồng thủy sản 
và nghề cá. Một số nghiên cứu thành công và được đưa vào ứng dụng hiệu quả của Khoa như: 
kỹ thuật sản xuất trứng bào xác Artemia trên đất sản xuất muối ở ĐBSCL, sản xuất giống cá tra và 
ba sa, sản xuất giống tôm càng xanh, giống tôm, kỹ thuật  chẩn đoán, phòng trị bệnh một số loài 
tôm cá,...

Trong thời gian tới, tập thể cán bộ và sinh viên của Khoa sẽ nỗ lực phấn đấu hơn nữa trong công 
tác để hoàn thành tốt sứ mệnh “Đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho sự phát triển 
bền vững ngành thủy sản”.

GIỚI THIỆU KHOA THỦY SẢN
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HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Hiện tại, trong đào tạo đại học, Khoa 
Thủy sản quản lý và đào tạo 6 ngành 
và chuyên ngành. Số lượng sinh viên 

(SV) trong năm học 2012-2013 là 1.711 SV. Số 
SV mới trúng tuyển vào Khoa (K39) là 444 SV 
của 6 ngành/chuyên ngành đào tạo. Tỉ lệ SV 
tốt nghiệp năm học 2012-2013 của khoá 35 là 
87,3%. Khoa đang triển khai đánh giá ngoài 
theo chuẩn AUN đối với Chương trình đào tạo 
ngành Nuôi trồng thủy sản tiên tiến.

Đối với đào tạo sau đại học, Khoa đang từng 
bước chấn chỉnh để nâng cao ý thức học tập 
của học viên, nghiên cứu sinh (NCS) và chất 
lượng đào tạo 02 ngành Nuôi trồng thủy sản, 
Quản lý nguồn lợi thủy sản (trình độ Thạc sĩ) 
và ngành Nuôi trồng thủy sản (trình độ Tiến sĩ). 
Các nội dung và bước thực hiện trong việc chấn 
chỉnh đã được thông qua và nhất trí của Hội 
đồng Khoa, đang được áp dụng trong năm học 
2013-2014.

Tổng số học viên hiện nay của 02 ngành 

cao học là 153, trong đó có 53 học viên vừa 
tuyển đợt 01 năm 2013. Ở bậc Tiến sĩ, Khoa 
có 36 NCS đang theo học, trong tuyển sinh đợt 
02 năm 2013 có thêm 04 ứng viên dự thi vào 
ngành này.

Trong năm học 2012-2013, Khoa có tổng 
cộng 61 học viên tốt nghiệp nhận bằng Thạc sĩ 
với tỉ lệ tốt nghiệp đúng thời hạn là 84%. Đối với 
bậc Tiến sĩ, có 07 NCS nhận bằng tốt nghiệp, 
trong đó 05 NCS khóa 2006 và 02 NCS khóa 
2007.

Công tác phát triển cán bộ là công tác thường 
xuyên của Khoa nhằm đáp ứng yêu cầu nâng 
cao chất lượng đào tạo của Trường và nhu cầu 
của xã hội. Khoa luôn tạo điều kiện cho cán bộ 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại 
ngữ từ nhiều nguồn khác nhau. Trong năm học 
2013-2014, Khoa đã đề cử 03 cán bộ đi học 
Tiến sĩ và 03 cán bộ học Thạc sĩ trong nước, 03 
cán bộ tham dự khóa Nghiệp vụ sư phạm.

Một tiết học của sinh viên Khoa Thủy sản.
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HỢP TÁC QUỐC TẾ

Trong công tác hợp tác quốc tế, Khoa Thủy 
sản chủ trương đẩy mạnh đa dạng hóa 
hình thức, cấp độ và đa đối tác trong và 

ngoài nước. Vì vậy, Khoa đã xây dựng được 
mối quan hệ hợp tác về giảng dạy và nghiên 
cứu khoa học với nhiều viện, trường và các tổ 
chức quốc tế. 

Khoa đã ký nhiều bản ghi nhớ cấp khoa 
(MOA), làm cơ sở cho đẩy mạnh hợp tác đào 
tạo, nghiên cứu và trao đổi sinh viên, cán bộ 
như: Đại Học Penghu-Đài Loan; Khoa Khoa 
học và Công nghệ Thủy sản-Trường Đại học 
Rajamangala (RMUTSV), Thái Lan; Khoa 
Kỹ thuật Nông nghiệp-Viện Công nghệ King 
Mongkut (KMITL), Thái Lan; Công ty Việt-Nga, 
Công ty TNHH Trung tâm sản xuất sạch hơn, 
Công ty SFP. Bên cạnh đó, Khoa đã giới thiệu 
03 sinh viên tốt nghiệp Chương trình tiên tiến 
học thạc sĩ tại Thái Lan; tiếp tục triển khai và 

chuẩn bị các dự án hợp tác quốc tế như: VLIR-
Network, iAQUA, ODA-JICA. 

Trong thời gian tới, Khoa Thủy sản sẽ nỗ lực 
thực hiện tốt và  nâng cao uy tín trong các dự 
án hợp tác quốc tế đã được triển khai; tích cực 
tham gia chuẩn bị dự án ODA-JICA; ký MOU/
MOA với Trường PSU-Thái Lan; ký MOA với 
các thành viên IFS (tháng 10/2014). Ngoài ra, 
Khoa sẽ thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên 
cứu khoa học, trao đổi sinh viên và cán bộ với 
các trường đại học quốc tế, nhất là các trường 
đã ký MOU/MOA; gửi sinh viên chương trình 
tiên tiến và học viên cao học tham quan, thực 
tập tại các nước; gửi cán bộ trẻ và sinh viên 
tập huấn ở Thái Lan và Malaysia; giới thiệu học 
bổng và sinh viên đi học thạc sĩ, tiến sĩ nước 
ngoài; tiếp tục theo đuổi các dự án quốc tế khác 
về Chế phẩm vi sinh – Bioflocs với Hà Lan, Dự 
án VIDATEC 2-Đan Mạch, dự án WB,...

PGS.TS. Trương Quốc Phú, Trưởng khoa Khoa Thủy sản ký Ghi nhớ hợp tác cấp khoa với 
Đại học Aarhus (Đan Mạch).
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Với những thành tựu nổi bật về nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, 
Khoa Thủy sản từ lâu đã trở thành đơn 

vị đi đầu về thủy sản và nghề cá ở vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Trong năm 2013, Khoa có 05 đề tài cấp 
Trường bắt đầu thực hiện, 03 đề tài cấp Bộ, 03 
đề tài hợp tác tương đương cấp Bộ, 04 đề tài 
cấp tỉnh và 06 đề tài-dự án hợp tác quốc tế với 
tổng kinh phí khoảng 16,8 tỷ đồng. Số lượng 
đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học của Khoa 
là 02 đề tài nghiệm thu và 03 đề tài đang thực 
hiện. Tổng số đề tài đã nghiệm thu của Khoa 
là: 06 đề tài cấp tỉnh, 05 cấp Bộ, 05 đề tài cấp 
Trường.  

Khoa Thủy sản đã tích cực tham gia và thành 
công trong đấu thầu dự án quốc tế VIDATEC về 

hệ thống tuần hoàn cho nuôi cá tra do DANIDA 
tài trợ; tư vấn xây dựng Trung tâm phát triển thủy 
sản ĐBSCL phối hợp với Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn, do DANIDA tài trợ. Triển 
khai Dự án hợp tác quốc tế iAQUA do DANIDA 
tài trợ, Dự án Cá tạp giai đoạn 2-do AQUAfish-
Hoa Kỳ tài trợ, Dự án SUDA-Đại học Bách Khoa 
Hà Nội do EU tài trợ; Dự án hợp tác quốc tế với 
công ty De Hues vừa được chấp nhận. 

Năm học 2013-2014, các thành tựu nổi bật 
và quan trọng của Khoa là các đề tài hợp tác 
với địa phương, đề tài cấp Bộ và cấp Trường; 
xây dựng thành công qui trình sản xuất giống cá 
bóp; bước đầu thành công trong sản xuất giống 
cá dày, chạch lửa, chạch bùn, cá heo, làm cơ 
sở cho hoàn thiện qui trình và chuyển giao công 
nghệ sản xuất. 

Khoa luôn đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học.



21BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Bên cạnh đó, Khoa chủ trương chủ động làm 
việc với các địa phương để xây dựng và thực 
hiện các chương trình hỗ trợ phát triển thủy sản 
như Chương trình phát triển Thủy sản huyện 
Đông Hải-Bạc Liêu. 

Đối với công tác chuyển giao công nghệ, trong 
năm học 2013-2014, Khoa đã tổ chức tổng số 
17 khóa tập huấn và đào tạo nghề cho 975 học 
viên trong nước và 01 khóa cho 02 người nước 
ngoài. Ngoài ra, Khoa cũng tổ chức chuyển giao 
công nghệ nuôi cá bóp, cá trê vàng, sản xuất 
giống cá tra… cho các địa phương và công ty; 
thực hiện các khảo nghiệm về thức ăn thủy sản, 
chế phẩm thủy sản trong nuôi tôm cá cho các 
công ty; tập huấn và chuyển giao công nghệ cho 
học viên nước ngoài cho 02 học viên Kenya về 
Artemia. 

Năm 2013, Khoa đã tổ chức và tạo điều kiện 
cho cán bộ và sinh viên tham gia nhiều hoạt 

động hội nghị, hội thảo, seminar như: tổ chức 
08 hội thảo với 350 người tham dự; tham gia 
06 hội nghị; tổ chức báo cáo seminar chuyên 
đề của cán bộ tại Khoa với 15 báo cáo, huy tụ 
hơn 550 lượt sinh viên, học viên và cán bộ tham 
dự; 01 cán bộ của Khoa đã đạt giải Ba, giải 
thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành 
cho giảng viên trẻ năm 2012. Trong số 02 sinh 
viên tham gia nghiên cứu khoa học đăng ký dự 
thi “Tài năng khoa học trẻ”, có 01 sinh viên đạt 
giải Nhì. Đây là các hoạt động đem lại hiệu quả 
cao trong trao đổi thông tin khoa học, kỹ thuật 
và trau dồi ngoại ngữ, đồng thời, tạo điều kiện 
để cán bộ và sinh viên trong Khoa tiếp xúc, giao 
lưu với đối tác trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, công tác xuất bản, thông tin 
của Khoa năm 2013 đã đạt những kết quả quan 
trọng như: xuất bản 29 bài báo quốc tế; 21 bài 
ở tạp chí trong nước và 50 bài báo cho Tạp chí 
Khoa học Trường Đại học Cần Thơ; xuất bản 
02 quyển sách, 02 luận án Tiến sĩ, 01 kỷ yếu 
Hội nghị IFS2012; tập hợp và đóng quyển “Tổng 
tập các báo cáo Khoa học Thủy sản 2012” gồm 
74 bài trong nước, quốc tế và tiếp tục chuẩn bị 
đóng quyển bài báo năm 2013.  

Đặc biệt, ngày 15/8/2014, Khoa sẽ tổ chức 
Hội nghị Khoa học thủy sản, dự kiến sẽ xuất 
bản khoảng 80 bài báo khoa học số chuyên đề 
đăng trên Tạp chí Khoa học của Trường. Hội 
nghị sẽ thông tin, trao đổi, tổng kết các kết quả 
nghiên cứu nổi bậc của lĩnh vực thủy sản trong 
thời gian gần đây của Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) và của các đơn vị đào tạo, nghiên cứu 
trong vùng, làm cơ sở ứng dụng và định hướng 
phát triển thủy sản trong thời gian tới. Thành 
phần tham dự gồm: (i) cán bộ giảng dạy, cán 
bộ nghiên cứu của Trường ĐHCT và các Viện, 
Trường trong vùng; (ii) học viên cao học và sinh 
viên các trường; (iii) cán bộ quản lý và kỹ thuật 
các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Sở Khoa học và Công nghệ các địa phương; (iv) 
đại diện các công ty, doanh nghiệp.Một công trình nghiên cứu của NCS được xuất bản 

thành sách.
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