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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TƯNG BỪNG CHÀO ĐÓN 
NĂM HỌC MỚI 2015-2016

Trong niềm hân hoan của ngành Giáo 
dục và Đào tạo (GD&ĐT) tưng bừng 
chào đón năm học mới 2015-2016, chào 

mừng thành công Đại hội Đảng bộ Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) lần thứ XI tiến tới 
Đại hội Đại biểu lần thứ XIII thành phố Cần 
Thơ và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII 
của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh, triển khai thực hiện chương trình 
hành động về tiếp tục đổi mới căn bản toàn 
diện GD&ĐT, ngày 15/9/2015, Trường ĐHCT 
đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 
mới 2015-2016, năm học có ý nghĩa quan 
trọng là năm đầu tiên đưa Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ của Trường đi vào cuộc sống.

Trường ĐHCT rất vinh dự đón tiếp quý đại 
biểu gồm đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây 
Nam Bộ; Bộ Tư lệnh Quân khu 9; Ủy ban 
Dân tộc; Cơ quan đại diện của Bộ GD&ĐT 
tại thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Tư lệnh Vùng 
V Hải quân; Thành ủy thành phố Cần Thơ, 

Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ; các 
đại biểu đại diện các sở, ban, ngành các tỉnh, 
thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); 
các giáo sư, chuyên gia của các viện, tổ chức 
nước ngoài đang giảng dạy, công tác, nghiên 
cứu, học tập tại Trường. Buổi Lễ Khai giảng 
vinh dự có sự góp mặt của đại diện lãnh đạo 
các trường bạn; đại diện quý doanh nghiệp; 
quý đại biểu nguyên là lãnh đạo, giảng viên, 
viên chức; phụ huynh và sinh viên Trường 
ĐHCT.

Lễ Khai giảng là dịp để Trường tỏ lòng 
biết ơn và chào đón quý vị khách quý đến 
thăm, đồng thời, cùng nhau điểm lại những 
thành quả đạt được trong năm học vừa qua 
và chuẩn bị cho năm học mới với niềm tin và 
thắng lợi mới. Trong năm qua, Trường ĐHCT 
đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời 
của lãnh đạo và sự giúp đỡ của các cơ quan, 
ban, ngành Trung ương và địa phương; sự 
ủng hộ của người dân vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long; cùng với sự giúp đỡ của các tổ 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng, đọc diễn văn khai giảng năm học mới.
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chức, cá nhân trong nước và quốc tế; sự nhiệt 
tình tâm huyết của thầy, cô giáo, công chức, 
viên chức trong Nhà trường; đặc biệt là ý chí 
vươn lên trong học tập và rèn luyện để vượt 
qua khó khăn của các em sinh viên. Nhờ đó, 
Trường ĐHCT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ của năm học, đạt được những thành công 
cơ bản và vững chắc làm nền tảng, thế và lực 
để Trường sẵn sàng bước vào năm học mới.

Tại buổi Lễ Khai giảng, Trường ĐHCT vinh 
dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ cho 
đơn vị hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm 
vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu 
nước năm 2013 của Bộ GD&ĐT; nhận danh 
hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 
2013-2014. Ngoài ra, Trường ĐHCT có 03 
công chức, viên chức (CCVC) được Chủ tịch 
nước tặng thưởng Huân chương Lao động 

(trong đó có 01 Huân 
chương Lao động 
Hạng Nhì và 02 Huân 
chương Lao động 
Hạng Ba); 13 CCVC 
được tặng Bằng 
khen của Bộ trưởng 
Bộ GD&ĐT. Nhân dịp 
này, Trường ĐHCT đã 
tổ chức khen thưởng 
cho 08 sinh viên khóa 
41 đạt điểm cao trong 
kỳ tuyển sinh đại học 
năm 2015 vừa qua.

Đ/c Nguyễn Quốc Việt, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, trao Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” cho 
Trường ĐHCT, đại diện Nhà trường, PGS.TS. Hà Thanh Toàn đón nhận Danh hiệu.

Tiết mục biểu diễn chào mừng Lễ Khai giảng.
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ĐOÀN ĐẠI SỨ ITALIA TẠI VIỆT NAM 
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Ngày 08/9/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vinh dự đón tiếp Đoàn Đại sứ Italia tại Việt 
Nam đến thăm và làm việc với Trường. Đoàn Đại biểu gồm có: bà Cecilia Piccioni, Đại sứ đặc mệnh 
toàn quyền Italia tại Việt Nam; bà Carlotta Colli, Tổng Lãnh sự Italia tại thành phố Hồ Chí Minh, bà 
Bruna Santarelli, Giám đốc Thương vụ Italia; ông Michele D’Ercole, Chủ tịch Phòng Thương mại 
Italia. Tiếp đoàn phía Trường ĐHCT có các thành viên trong Ban Giám hiệu cùng đại diện lãnh đạo 
một số khoa, viện, phòng trực thuộc Trường.

Trong chuyến thăm này, Đoàn Đại biểu 
mong muốn hiểu rõ hơn về Trường ĐHCT 
cũng như đóng góp của Trường trong sự 

phát triển kinh tế, xã hội của khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL). Đoàn cũng kỳ vọng 
sau buổi gặp gỡ sẽ tìm ra được những lĩnh vực 
tiềm năng mà hai bên đồng quan tâm nhằm xây 
dựng mối quan hệ hợp tác song phương bền 
vững với Trường ĐHCT nói riêng và các tỉnh/ 
thành ở khu vực miền Nam, Việt Nam nói chung 
trong thời gian tới.

 Phát biểu chào mừng Đoàn Đại sứ Italia, 
PGS.TS. Lê Việt Dũng bày tỏ niềm vui vì Đoàn 
đại sứ đã giành thời gian quý báo đến thăm 

và làm việc với 
Trường. Trong 
khi giới thiệu về 
Trường ĐHCT, 
Phó Hiệu trưởng 
không quên nhắc 
đến vị trí chiến 
lược và tầm quan 
trọng của Nhà 
trường đối với khu 
vực ĐBSCL và 
quốc gia. Trường 
ĐHCT là một trong 
số ít các trường 
đại học lâu đời và 
đa ngành, đa lĩnh 
vực tại Việt Nam. 
Từ khi thành lập 

năm 1966 đến nay, Trường đã không ngừng 
phát triển ngày càng lớn mạnh với nhiều khoa, 
viện. Nhiều nước bạn đã ưu ái gọi Trường 
ĐHCT là “Trường Đại học phát triển cộng đồng” 
vì tất cả các chương trình đào tạo, nghiên cứu 
của Nhà trường đều nhằm mục tích hướng đến 
giải quyết các vấn đề về kinh tế, văn hóa và xã 
hội trong khu vực ĐBSCL, đặc biệt là các vấn đề 
về nông nghiệp và thủy sản.

 Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao 
và đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp cũng là sứ 
mệnh quan trọng hàng đầu của Nhà trường. 
Hằng năm, Trường ĐHCT cung cấp một số 
lượng lớn nguồn nhân lực trẻ, năng động, sáng 

Ảnh lưu niệm giữa Trường và Đoàn Đại sứ Italia tại Việt Nam.
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tạo và nhiệt huyết đáp ứng nhu cầu nhân lực 
trong và ngoài nước. Tuy nhiên, ban lãnh đạo 
mong muốn đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giáo 
dục với các đối tác nước ngoài nhằm nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực góp phần vào sự 
phát triển chung của các đơn vị. Trong đó, giáo 
dục Italia là một môi trường mới và đầy tiềm 
năng mà Trường ĐHCT đang muốn tiếp cận.

 Trong buổi thảo luận, Bà Cecilia Piccioni, Đại 
sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam bày 
tỏ niềm vui và vinh dự 
nhận được sự đón tiếp 
nồng hậu từ phía Nhà 
trường. Đại sứ nhận 
thấy có nhiều điểm 
chung giữa khu vực 
ĐBSCL và Italia, đây là 
thuận lợi để hai bên có 
thể dễ dàng thiết lập 
mối quan hệ hợp tác 
phát triển chung bền 
vững. Đoàn Đại sứ 
vui mừng nhận được 
những chia sẻ chân 
thành về một số kinh 
nghiệm nghiên cứu và 
những lời đề nghị thiết 

thực từ phía lãnh 
đạo các đơn vị của 
Trường. Trong đó, 
Đại sứ đánh giá cao 
và bày tỏ thiện chí 
sẽ hỗ trợ mở một số 
khóa dạy tiếng Italia 
và hơn nữa là mở 
chương trình đào 
tạo giảng viên dạy 
tiếng Italia của Khoa 
Ngoại Ngữ trong 
tương lai. Bên cạnh 
đó, Trường ĐHCT kỳ 
vọng Đại sứ sẽ trở 
thành cầu nối giữa 
Nhà trường và các 

Trường Đại học Italia trong việc trao đổi sinh 
viên, nghiên cứu sinh và giảng viên giữa các 
trường; trao đổi học thuật và tài liệu nghiên cứu. 
Đặc biệt, PGS.TS. Lê Việt Dũng cũng đề xuất 
những buổi giao lưu văn hóa Italia tại Trường 
ĐHCT để sinh viên, cán bộ và cả người dân khu 
vực hiểu rõ hơn về con người và đất nước Italia.

Chuyến viếng thăm của Đoàn Đại sứ đã kết 
thúc tốt đẹp trong không khí cởi mở, hứa hẹn 
nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai.

Toàn cảnh buổi đón tiếp và làm việc với Đoàn đại sứ.

Đại diện hai bên trao quà và chụp ảnh lưu niệm.
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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ 
VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2011-2015

Ngày 25/9/2015, tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã diễn ra Hội nghị đánh giá kết quả thực 
hiện Quyết định số 1033/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển giáo dục, đào tạo và dạy 
nghề vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giai đoạn 2011-2015.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Chủ trì 
buổi thảo luận có Đ/c Bùi Văn Ga, Thứ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đ/c Huỳnh Văn 
Tí, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội; Đ/c Võ Minh Chiến, Phó Trưởng Ban Chỉ 
đạo Tây Nam Bộ. Hội nghị còn có sự tham gia 
của hơn 200 đại biểu là đại diện Ủy ban nhân 
dân, lãnh đạo các sở, ban, ngành, các trường 
đại học, cao đẳng thuộc các tỉnh/thành khu vực 
ĐBSCL. 

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng hợp kết 
quả thực hiện Quyết định số 1033/QĐ-TTg phát 
triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng ĐBSCL 
giai đoạn 2011-2015, nhiệm vụ và giải pháp giai 
đoạn 2016-2020; báo cáo kết quả thực hiện 
Quyết định số 1033/QĐ-TTg về phát triển dạy 
nghề vùng ĐBSCL giai đoạn 2011-2015; phát 
biểu của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về cơ chế 
đặc thù đào tạo nguồn nhân lực cho vùng. Trên 

cơ sở đó, các đại biểu đã tiến hành thảo luận 
và đóng góp ý kiến với mục tiêu giúp ngành 
giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng ĐBSCL có 
những bước chuyển mình mạnh mẽ trong giai 
đoạn tiếp theo, góp phần quan trọng vào phát 
triển kinh tế-xã hội của vùng. 

Sau 5 năm (2011-2015), mạng lưới cơ sở dạy 
nghề của vùng ĐBSCL đã phát triển mạnh mẽ, 
đa dạng với 176 cơ sở dạy nghề, trong đó có 
17 trường cao đẳng nghề, 34 trường trung cấp 
nghề, 125 trung tâm dạy nghề. Nếu tính các cơ 
sở khác có dạy nghề thì mạng lưới cơ sở dạy 
nghề toàn vùng là 364 cơ sở. Tổng số tuyển 
sinh học nghề là 1.238.643 người (bình quân 
mỗi năm dạy nghề cho gần 250 ngàn người). 
Số lao động nông thôn học nghề là 794.147 
người. Năm 2015, toàn vùng có khoảng 6.678 
giáo viên, giảng viên tham gia dạy nghề, tăng 
1,68 lần so với năm 2010.

Hội nghị diễn ra tại Trường ĐHCT.
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Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt 
được thì so với mục tiêu của Quyết định 1033 
vẫn còn một số chỉ tiêu phát triển dạy nghề 
trong vùng không đạt như: số trường cao đẳng 
dạy nghề đạt 78% (17/22 trường), số trường 
trung cấp nghề đạt 97,14% (34/35 trường); quy 
mô tuyển sinh dạy nghề bình quân hằng năm 
trong giai đoạn 2011-2015 chỉ đạt 56% và tuyển 
sinh học nghề trình độ cao đẳng nghề, trung cấp 
nghề còn thấp (5 năm qua mới đạt 7% tổng số 
học sinh học nghề), mới chỉ tập trung vào trình 
độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng; tỉ lệ 
lao động qua đào tạo nghề của vùng năm 2015 
ước đạt 35,2%, đã tăng so với năm 
2010 (23,5%) nhưng còn thấp so 
với bình quân cả nước (40,6%) và 
có sự chênh lệch lớn giữa các tỉnh 
trong vùng. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 
Đam yêu cầu các đại biểu tham dự 
đưa ra nhiều ý kiến, kiến nghị cụ 
thể, bám sát vào những khó khăn 
trong thực tế dạy nghề của vùng 
ĐBSCL để đưa vào quyết định mới 
của Thủ tướng Chính phủ về phát 
triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề 
vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh 
đạo Trường ĐHCT, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn, Hiệu trưởng đã chia 
sẻ những thành tựu đạt được 
cũng như những đóng góp tích 
cực của Trường ĐHCT đối với sự 
phát triển kinh tế-xã hội của vùng 
ĐBSCL trong những năm qua. Bên 
cạnh đó, Hiệu trưởng cũng chia sẻ 
những định hướng phát triển của 
Trường trong tương lai với mong 
muốn nhận được sự hỗ trợ, giúp 
đỡ của các cấp lãnh đạo, giúp Nhà 
trường hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ giáo dục và đào tạo.  

Nhân dịp tham dự Hội nghị lần 
này, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 
đã có buổi gặp mặt, trao đổi riêng với PGS.TS. 
Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT. 
Phó Thủ tướng đã nhiệt tình trao đổi nhiều vấn 
đề với lãnh đạo Nhà trường, đồng thời đưa 
ra những chỉ đạo cụ thể, sát sao nhằm nâng 
cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động phát 
triển của Trường ĐHCT trong thời gian tới. Tại 
buổi trao đổi với Phó Thủ tướng, lãnh đạo Nhà 
trường cũng bày tỏ tình cảm, tâm huyết và trách 
nhiệm của Trường trong hoạt động thúc đẩy sự 
phát triển giáo dục, đào tạo và dạy nghề vùng 
ĐBSCL.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam gặp mặt và trao đổi với PGS.TS. 
Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT.
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TRƯỜNG THPT THỰC HÀNH SƯ PHẠM-
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ HÂN HOAN CHÀO ĐÓN NĂM HỌC MỚI

Mùa hè năm 2015 vừa khép lại cũng là 
lúc mở đầu cho năm học mới 2015-
2016, hòa trong không khi tươi vui đó, 

sáng ngày 5/9/2015, đại gia đình Trường THPT 
Thực hành Sư phạm-Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) long trọng tổ chức lễ khai giảng 
năm học mới trong không khí tưng bừng và  
phấn khởi.

 Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT; các Phó Hiệu trưởng 
GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, PGS.TS. Đỗ Văn 
Xê và PGS.TS. Trần Trung Tính; đại diện lãnh đạo 
các khoa, viện, phòng ban, trung tâm của Trường 
ĐHCT; cùng quý thầy cô và đông đảo học sinh 
Trường THPT Thực hành Sư phạm.

 Ngày 12/10/2011, Trường THPT Thực hành Sư 
phạm được thành lập với mục đích trở thành một 
trường THPT kiểu mẫu, chất lượng cao ở thành 
phố Cần Thơ cũng như khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long và cả nước. Sau 3 năm được thành lập, 
tên tuổi của trường bắt đầu được hình thành rõ nét 
và để lại nhiều ấn tượng trong lòng những người 
quan tâm đến sự nghiệp giáo dục.

 Trong năm học 2014-2015, thầy và trò Trường 

THPT Thực hành Sư phạm đã 
gặt hái được nhiều thành tích 
đáng khích lệ trong các hoạt 
động giáo dục. Trong số 411 
học sinh toàn trường có 145 
học sinh Giỏi chiếm 33,3%, 211 
học sinh Tiên tiến chiếm 52%. 
Như vậy, tỉ lệ học sinh Khá-Giỏi 
của trường trong năm học vừa 
qua là 87,3%. Trong kỳ thi THPT 
Quốc gia năm 2015, trường có 
100 trên tổng số 134 em học 
sinh khối 12 trúng tuyển vào đại 
học đợt 1 chiếm 74,6%. Đây là 

một thành quả rất đáng tự hào của khối học sinh 
đầu tiên của nhà trường.

 Một năm học mới 2015-2016 đã bắt đầu, 
Trường THPT Thực hành Sư phạm hân hoan chào 
đón 148 em học sinh khối 10-thế hệ học sinh khóa 
mới của trường. Trong kỳ thi tuyển sinh khối 10 
vừa qua, trường có 321 thí sinh dự tuyển và 148 
em học sinh đã trúng tuyển với điểm chuẩn 29,25-
một điểm chuẩn cao nhất trong tất cả các trường 
THPT không chuyên trên địa bàn thành phố Cần 
Thơ. Giã từ trường THCS với bao ước mơ hoài 
bão, 148 em học sinh đã chọn Trường THPT Thực 
hành Sư phạm-Trường ĐHCT là nơi học tập, rèn 
luyện và cũng chính mái trường thân yêu này 
sẽ nâng bước, dìu dắt các em đến bước đường  
tương lai.

 Phát biểu tại Lễ khai giảng, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn đã biểu dương những thành tích xuất sắc của 
thầy và trò Trường THPT Thực hành Sư phạm, 
qua đó khẳng định Trường ĐHCT luôn tạo điều 
kiện tốt nhất cho các em khi học tập tại Trường với 
mong muốn các em sẽ không ngừng phấn đấu để 
trở thành con ngoan, trò giỏi, gặt hái được nhiều 
thành công tốt đẹp trong suốt thời gian học tập và 
rèn luyện tại trường.

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Đại gia đình Trường THPT Thực hành Sư phạm-Trường ĐHCT nô nức chào 
đón năm học mới.
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LỄ KHAI GIẢNG VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Ngày 13/9/2015, Trường Đại học Xây dựng và Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã long trọng 
tổ chức Lễ Khai giảng các lớp Thạc sĩ tháng 5/2015 và Trao bằng Thạc sĩ cho các học viên tháng 
5/2013 thuộc các ngành liên kết đào tạo giữa hai trường.

Tham dự buổi lễ, có GS.TS. Nguyễn Thanh 
Phương, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Uỷ 
viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu 

trưởng Trường ĐHCT; PGS.TS. Phạm Duy Hòa, 
Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng; ông 
Nguyễn Văn Cống, Giám đốc Sở Giao thông 
vận tải (GTVT)  tỉnh Đồng Tháp; ông Nguyễn 
Văn Liệt, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Vĩnh 
Long; đại diện lãnh đạo các khoa, 
viện, phòng ban của hai trường; 
các thầy, cô tham gia giảng dạy 
và quản lý; thân nhân và đồng 
nghiệp của các tân Thạc sĩ và học 
viên cao học cùng tham dự.

Tại Lễ Khai giảng và trao bằng 
tốt nghiệp đợt này, có tất cả 27 
tân Thạc sĩ  ngành Kỹ thuật Công 
trình giao thông, chuyên ngành 
xây dựng cầu hầm được trao 
bằng và 68 học viên cao học vừa 

trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh 
sau đại học tháng 5/2015 thuộc 
các ngành Kiến trúc, ngành Quản 
lý Xây dựng và chuyên ngành 
Quản lý Đô thị.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. 
Nguyễn Thanh Phương đã gửi 
lời chúc mừng đến toàn thể các 
tân Thạc sĩ và các học viên, đồng 
thời, bày tỏ niềm vui mừng, phấn 
khởi khi Trường ĐHCT đang có 
sự liên kết chặt chẽ với nhiều 
trường đại học trong cả nước, đặc 
biệt là Trường Đại học Xây dựng, 
một trường có thế mạnh trong các 

chuyên ngành về xây dựng. Trên cơ sở thành 
công bước đầu từ sự liên kết giữa hai trường 
trong những năm vừa qua, Trường ĐHCT cam 
kết sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa 
với Trường Đại học Xây dựng nhằm tạo điều 
kiện tốt nhất để các học viên được học tập, rèn 
luyện và nghiên cứu tại Trường ĐHCT trong 
thời gian tới.

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

03 tân Thạc sĩ được khen thưởng vì có thành tích cao trong học tập và 
nghiên cứu.

Lễ Khai giảng và Trao bằng Thạc sĩ liên kết đào tạo giữa Trường Đại học 
Xây dựng và Trường ĐHCT diễn ra tại Nhà Điều hành Trường ĐHCT.
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LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 04/9/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã long trọng tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp 
cho 284 tân cử nhân hệ Đào tạo Từ xa. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị liên kết, 
các tân cử nhân và gia đình đến mừng lễ tốt nghiệp. Phía Trường ĐHCT có Ban Giám hiệu, đại 
diện lãnh đạo và cán bộ chuyên trách một số đơn vị trong Trường.

Công tác tuyển sinh và đào tạo hình thức 
Từ xa của Trường ĐHCT ra đời trong 
thời điểm điều kiện nguồn tuyển sinh 

bị phân hóa do có nhiều trường, viện và nhiều 
loại hình đào tạo trên cùng địa bàn; bên cạnh 
đó, tồn tại nhiều quan điểm khác nhau về hình 
thức, chất lượng đào tạo và giá trị của văn bằng 
hệ Đào tạo Từ xa. Tuy nhiên, với sự quyết tâm 
và chuẩn bị chu đáo, Nhà trường đã vượt qua 
nhiều khó khăn trên tiếp tục tuyển sinh Từ xa, 
đào tạo tại Trường và các đơn vị liên kết. 

Hiện nay, công tác đào tạo hệ Từ xa của 
Trường đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi 
nhận. Trong tổng số gần 55.000 sinh viên của 
Trường thì hệ Đào tạo Từ xa có gần 10.000 sinh 
viên, trong đó có 02 khóa đã tốt nghiệp với số 
lượng gần 2.000 sinh viên và phần lớn số sinh 
viên tốt nghiệp đều có việc làm. Điều này chứng 

tỏ rằng công tác đào tạo 
hệ Từ xa đã đáp ứng 
được yêu cầu của xã hội 
và đóng vai trò quan trọng 
trong đào tạo nguồn nhân 
lực phục vụ sự phát triển 
của vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long.

Trong năm 2011, hệ 
Đào tạo Từ xa của Trường 
tuyển sinh được 2.831 
sinh viên tại 34 đơn vị liên 
kết. Số lượng sinh viên 
thực học đến cuối khóa là 
2.017 đạt tỉ lệ 71,25%. Số 
lượng sinh viên tốt nghiệp 
đúng tiến độ và được cấp 
bằng là 605, đạt tỉ lệ 30%; 

trong đó, 160 tân cử nhân tốt nghiệp ngành Tài 
chính ngân hàng và ngành Quản trị kinh doanh, 
445 tân cử nhân tốt nghiệp ngành Luật. Lễ trao 
bằng tốt nghiệp hôm nay có 284 tân cử nhân 
đăng ký dự lễ tại Trường ĐHCT, số còn lại sẽ 
được tiếp tục tổ chức lễ nhận bằng và trao bằng 
tại các đơn vị liên kết. 

Phát bểu tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời 
chúc mừng tốt đẹp đến các tân cử nhân và 
mong muốn các tân cử nhân sẽ có nhiều đóng 
góp tích cực cho đơn vị công tác và sự phát 
triển của xã hội. Bên cạnh đó, Hiệu trưởng cũng 
hi vọng các đơn vị liên kết tiếp tục phối hợp chặt 
chẽ với Nhà trường, cùng nhau nâng cao chất 
lượng loại hình Đào tạo Từ xa ngang bằng với 
các hệ đào tạo khác của Trường ĐHCT.

Lễ trao bằng tốt nghiệp cho 284 tân cử nhân hệ Đào tạo Từ xa tại Hội trường Lớn.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

HỘI THẢO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ SẢN XUẤT LÚA 
Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG: CÁC THÔNG ĐIỆP CHÍNH TỪ DỰ ÁN CLUES

Ngày 11/9/2015, Hội thảo "Biến đổi khí hậu và sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long: Các thông 
điệp chính từ Dự án CLUES" đã diễn ra tại Trung tâm Học liệu-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Hội 
thảo nhằm đánh giá các tác động của Biến đổi khí hậu (BĐKH), ảnh hưởng của nước biển dâng, cách 
chọn lựa kỹ thuật mới thích ứng và giảm nhẹ các hệ thống canh tác trên nền lúa ở Đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL), từ đó, đưa ra khuyến cáo và đề xuất các lựa chọn kỹ thuật cho phù hợp với chính 
sách, chiến lược và ưu tiên đầu tư của Việt Nam để triển khai, nhân rộng ra các vùng sản xuất lúa ở 
vùng ĐBSCL.

Tham dự hội thảo có Ban Quản lý Dự án gồm 
TS. Reiner Wassmann, Giám đốc Dự án phía 
IRRI; GS.TS. Lê Quang Trí, Giám đốc Viện 

Biến đổi Khí hậu ĐHCT-Giám đốc Dự án phía Việt 
Nam; đại diện lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Sở Tài nguyên Môi trường của 13 
tỉnh/thành ĐBSCL. Về phía Trường ĐHCT có PGS.
TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; và đại diện lãnh 
đạo các khoa, viện, trung tâm, phòng ban trong 
Trường.

Được tài trợ bởi Trung tâm Nghiên cứu Nông 
nghiệp Quốc tế của Úc (ACIAR), Dự án CLUES 
được xây dựng trên nền tảng các công việc được 
thực hiện bởi IRRI và các tổ chức đối tác khác bao 
gồm: Tổ chức Nghiên cứu khoa học Khối Thịnh 
vượng chung Úc (CSIRO), Viện Nghiên cứu Nước 
quốc tế (IWMI), Trường ĐHCT, Viện Nghiên cứu Lúa 
Cửu Long (CLRRI), Viện Khoa học Nông nghiệp 
miền Nam (IAS), Viện Quy hoạch Thủy lợi (SIWRP), 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của 04 tỉnh/
thành: Hậu Giang, An Giang, Cần Thơ, Bạc Liêu. 
Mục tiêu tổng thể của Dự án là tăng cường khả năng 
thích ứng của các hệ thống sản xuất lúa ở ĐBSCL. 
Trong đó, mục tiêu trước mắt là cung cấp kỹ thuật và 

kiến thức cho nông dân và các cơ quan quản lý để 
cải thiện an ninh lương thực ở ĐBSCL.

Hội thảo lần này đánh đấu một chặng đường 
hơn 04 năm thực hiện Dự án, đây là thời điểm để 
các nhà khoa học cùng nhau ngồi lại thảo luận 
và đánh giá kết quả đạt được. Do đó, các chủ 
nhiệm của các hợp phần nghiên cứu đã trình bày 
kết quả của Dự án theo quan điểm kỹ thuật mới 
ứng phó BĐKH trong niềm phấn khởi chung của 
các cá nhân, tổ chức tham gia Dự án lẫn đại biểu  
tham dự. 

Từ những kết quả đạt được của 06 hợp phần 
nghiên cứu của Dự án CLUES, các gói kỹ thuật 
được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng phục hồi tổng 
thể của hệ thống canh tác trên nền đất lúa của 
ĐBSCL nói chung và tại các tỉnh đã triển khai Dự 
án nói riêng (bao gồm An Giang, Bạc Liêu, Cần 
Thơ và Hậu Giang). Qua đó, thể hiện sự hợp tác 
giữa Trường ĐHCT và các đối tác quốc tế, các viện, 
trường tại Việt Nam và đối tác địa phương sẽ tiếp 
tục tăng cường và đẩy mạnh hơn nữa để cùng nhau 
phát triển cùng với vùng ĐBSCL trước những thách 
thức của BĐKH và nước biển dâng.

Ảnh lưu niệm tại Hội thảo.
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HỘI THẢO KHOA HỌC “MÔI TRƯỜNG, TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 
VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU” LẦN 2, NĂM 2015

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 25/9/2015, Hội thảo khoa học "Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu" lần 
2 tại Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên (MT&TNTN)-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 
được tổ chức nhằm tổng kết các hoạt động, chia sẻ kết quả cũng như định hướng nghiên cứu 
khoa học về "Môi trường Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu" của các nhà khoa học đang 
công tác tại Trường ĐHCT và các viện, trường trong và ngoài khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL).

Đến dự Hội thảo có các nhà khoa học 
thuộc tổ chức CSIRO, Úc; Trường Đại 
học Thủ Dầu Một, Bình Dương; đại 

diện Sở TN&MT, Sở Khoa học Công nghệ các 
tỉnh/thành khu vực ĐBSCL; các nhà khoa học 
thuộc các khoa, viện, phòng ban, trung tâm của 
Trường ĐHCT; đại diện các nhà tài trợ; quý thầy, 
cô giáo, cựu sinh viên, nghiên cứu 
sinh, học viên cao học và sinh viên 
cùng tham dự.

Hội thảo được nghe giới thiệu về 
quá trình hình thành và phát triển của 
Khoa MT&TNTN, báo cáo tổng kết 
thành quả nghiên cứu khoa học và 
hợp tác của Khoa MT&TNTN và Viện 
NCBĐKH. Đặc biệt, Hội thảo có 04 
tiểu ban báo cáo chuyên sâu gồm: Tài 
nguyên nước và BĐKH, Quản lý đất 
đai và MT, Khoa học MT và Kỹ thuật 
MT; trong đó, có hơn 20 bài báo cáo 

khoa học đã được trình bày và 
thảo luận. Ngoài ra, tại Hội thảo 
lần này, có 58 công trình nghiên 
cứu được chọn đăng trong Kỷ 
yếu, 29 bài được đăng trên Tạp 
chí Khoa học Trường ĐHCT, số 
chuyên đề "Môi trường và Biến 
đổi khí hậu".

Tại Hội thảo, cùng với việc 
trình bày các kết quả nghiên 
cứu trong từng lĩnh vực chuyên 
sâu tại các tiểu ban, các nhà 
khoa học còn có cơ hội trao đổi 

thông tin, phương pháp nghiên cứu, cũng như 
chia sẻ kinh nghiệm tổ chức; phối hợp xây dựng 
và thực hiện các dự án, chương trình nghiên 
cứu mang tính liên ngành và việc ứng dụng 
thành quả nghiên cứu trong các lĩnh vực về môi 
trường thuộc các địa bàn khác nhau ở ĐBSCL 
nói riêng và cả nước nói chung.

Hội thảo khoa học "Môi trường, Tài nguyên thiên nhiên và Biến đổi khí hậu" 
lần 2 tại Khoa MT&TNTN.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
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Huỳnh Trang Đài, Lớp Biên Phiên dịch tiếng Anh, Khóa 38

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
HUYỆN TÂN HỒNG, TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2015 - 2016 

Ngày 11/9/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Lễ Ký kết Chương trình Hợp tác hỗ 
trợ phát triển kinh tế-xã hội huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2015-2016. Đồng thời, 
Trường ĐHCT cũng tiến hành ký kết Biên bản thỏa ước với Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Hồng 
Ngự. Tham dự buổi Lễ Ký kết, phía Trường ĐHCT có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; PGS.
TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo các khoa, viện, phòng ban trong Trường. 
Về phía huyện Tân Hồng và Thị xã Hồng Ngự có ông Đoàn Việt Tân, Phó Chủ tịch UBND huyện 
Tân Hồng; ông Huỳnh Minh Tuấn, Thường vụ thị ủy-Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Ngự cùng đại 
diện lãnh đạo các phòng ban trực thuộc.

Với định hướng xây dựng Trường ĐHCT 
trở thành trường đại học đa ngành, đa 
lĩnh vực xuất sắc trong công tác, đào tạo 

và nghiên cứu nhằm đáp ứng tốt nhu cầu nguồn 
nhân lực có chất lượng cao cho vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Trường đã triển 
khai nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh hợp tác 
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 
với các địa phương trong khu vực. Để thực 
hiện mục tiêu trọng tâm này, Nhà trường đã 
không ngừng lắng nghe những nhu cầu của địa 
phương, từ đó, xây dựng các dự án góp phần 
giải quyết các vấn đề đặt ra của vùng.

Trong buổi ký kết, PGS.TS. Hà Thanh Toàn  
bày tỏ niềm vui khi huyện Tân Hồng đã chủ 
động đề xuất thực hiện hai hoạt động được ký 
kết tại buổi lễ. Sau khi thông qua nội dung Hợp 

đồng liên kết, dưới sự chứng kiến 
của các thành viên tham dự, đại diện 
lãnh đạo Trường ĐHCT và huyện Tân 
Hồng, tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành ký 
kết chương trình "Đào tạo nhân lực 
quản lý Hợp tác xã và Tổ hợp tác sản 
xuất nâng cao chất lượng và hiệu quả 
sản xuất kinh doanh” và “Xây dựng 
mô hình tạo nguồn thức ăn cho chăn 
nuôi bò tại huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng 
Tháp”.  Về phía thị xã Hồng Ngự, bên 
cạnh việc thực hiện dự án của Nhà 
trường về quy hoạch phát triển thị xã 
do một cán bộ giảng dạy của Trường 

quê tại Hồng Ngự thực hiện, cũng tại buổi lễ, đại 
diện Trường ĐHCT và UBND thị xã Hồng Ngự 
đã ký kết Biên bản thỏa ước. Điều đó cho thấy 
được tâm quyết và trách nhiệm của lãnh đạo 
huyện Tân Hồng, thị xã Hồng Ngự nói riêng và 
của tỉnh Đồng Tháp nói chung trong việc phối 
hợp với Trường ĐHCT để giải quyết những vấn 
đề của địa phương vì mục tiêu hợp tác và phát 
triển chung của khu vực ĐBSCL.

Cuối buổi làm việc, lãnh đạo các khoa, viện, 
phòng ban trong Trường và lãnh đạo các phòng 
ban có liên quan trong chương trình hợp tác trao 
đổi về tiến trình và kết hoạch triển khai trong 
hợp đồng. Để thắt chặt thêm mối quan hệ hợp 
tác, cán bộ, viên chức Nhà trường và huyện Tân 
Hồng đã có buổi giao lưu bóng đá tại sân bóng 
mini của Trường.

Đại diện các bên tiến hành ký kết hợp tác dưới sự chứng kiến của 
các thành viên tham dự.
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ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOSEI-NHẬT BẢN
Huỳnh Trang Đài, Lớp Biên Phiên dịch tiếng Anh, Khóa 38

Sáng ngày 07/9/2015, Đoàn Đại học Hosei (ĐH Hosei) do GS. YANA Kazuo, Phó Hiệu trưởng 
dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Tiếp và làm việc với đoàn 
có PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng cùng một số đại diện thuộc Khoa Công nghệ, Khoa 
Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Phòng Hợp tác Quốc tế và Phòng Đào tạo.

Trường ĐHCT rất vui mừng đón tiếp 
Trường ĐH Hosei lần đầu đến thăm 
và làm việc với Trường. Đây là cơ 

hội để hai Trường giới thiệu, trao đổi và 
chia sẻ những thông tin chung, tầm nhìn 
và định hướng trong tương lai cũng như 
những thành tựu của hai Trường trong 
mối quan hệ hợp tác quốc tế tốt đẹp với 
các đối tác trong khu vực và toàn thế giới. 
Buổi gặp gỡ đã bước đầu tạo dựng niềm 
tin và ấn tượng tốt, từ đó làm nền tảng 
vững chắc cho việc phát triển mối quan hệ 
hợp tác lâu dài và tốt đẹp của hai Trường.

Tại buổi đón tiếp, PGS.TS. Lê Việt Dũng đã 
phấn khởi chia sẻ, Trường ĐHCT tự hào là cơ 
sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm 
của Nhà nước ở khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL), là trung tâm văn hóa-khoa học 
kỹ thuật của vùng. Với sứ mệnh đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, 
Trường đã có những đóng góp tích cực vào sự 
phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực ĐBSCL nói 
riêng và cả nước nói chung.

Phó Hiệu trưởng cũng nhắc đến một dự án 
quan trọng mà JICA và Trường ĐHCT đang 
bước đầu kích hoạt, đó là Dự án Hợp tác Kỹ 
thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính 
phủ Nhật Bản nhằm mục đích thúc đẩy 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 trong 
nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và môi trường. 
Dự án đang tiến triển thuận lợi và theo kế hoạch 
sẽ hoàn thành vào năm 2020. Qua đó, PGS.TS. 
Lê Việt Dũng muốn nhấn mạnh, Trường ĐHCT 
rất coi trọng sự hỗ trợ, ủng hộ của Chính phủ 

Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản 
(JICA) đã tạo điều kiện thuận lợi cho Trường 
trong quá trình phát triển cũng như việc thiết lập 
quan hệ hợp tác tốt đẹp với các trường và các 
doanh nghiệp Nhật Bản trong thời gian qua.

Cũng tại buổi gặp gỡ, GS. YANA Kazuo 
nhiệt tình trao đổi thông tin chung của Trường 
ĐH Hosei. ĐH Hosei được thành lập từ năm 
1880, đây là một trong những trường ĐH tư 
nhân lâu đời và truyền thống nhất tại Nhật 
Bản và có mạng lưới đối tác quốc tế rộng lớn.  
GS. YANA Kazuo đã thẳng thắn đề nghị thiết lập 
mối quan hệ hợp tác giữa hai trường và trao đổi 
với Trường ĐHCT về việc đưa sinh viên Trường 
ĐHCT sang ĐH Hosei tham gia vào chương 
trình Khoa học do Chính phủ Nhật Bản chỉ đạo 
mang tên Chương trình Khoa học Sakura. ĐH 
Hosei cũng hi vọng Nhà trường sẽ trở thành một 
trong những thành viên đối tác trong một số dự 
án được thực hiện vào mùa hè năm tới. Lãnh 
đạo phía ĐHCT đã thể hiện thiện chí hợp tác 
tích cực với đoàn ĐH Hosei, trao đổi sâu hơn 
về việc thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa hai 
đơn vị.

Đại diện hai Trường chụp ảnh lưu niệm.
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ĐẠI HỌC RITSUMEIKAN ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG
Huỳnh Trang Đài, Lớp Biên Phiên dịch tiếng Anh, Khóa 38

Ngày 09/9/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vui mừng đón tiếp và làm việc với Đoàn Đại 
học Ritsumeikan (ĐH Ritsumeikan) đến từ Nhật Bản do GS.TS. NAKAGAMI Ken’ichi dẫn đầu cùng 
với PGS.TS. TAHARA Hiroki và 07 sinh viên của Trường. Làm việc với đoàn có PGS.TS. Lê Việt 
Dũng, Phó Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo một số đơn vị.

Lần đầu đến thăm Trường ĐHCT, Trường 
ĐH Ritsumeikan bày tỏ niềm vui khi nhận 
được sự đón tiếp nồng ấm từ phía Nhà 

trường. Đoàn còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc 
đến những vấn đề về môi trường tại Khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đặc biệt 
sinh viên của trường rất mong muốn được học 
hỏi nhiều hơn từ các chuyên gia tại Việt Nam về 
những vấn đề cấp bách này.

Tại buổi gặp gỡ, hai bên đã cùng nhau chia 
sẻ những thông tin chung nổi bật nhằm tăng 
cường hiểu biết hướng đến xây dựng mối quan 
hệ hợp tác tốt đẹp và bền vững trong tương lai. 

Trong buổi làm việc, nhóm 07 bạn sinh viên 
dẫn đầu là Nakayama Shunsuke cũng lần lượt 
trình bày một số nghiên cứu và đề xuất giải pháp 
về những vấn đề ô nhiễm môi trường tại Thành 
phố Hồ Chí Minh. Các nghiên cứu xoay quanh 
03 vấn đề: ô nhiễm môi trường nước, vấn đề 
rác thải và ô nhiễm không khí. Các bạn đã thể 
hiện sự quan tâm và hiểu biết sâu sắc về những 
vấn đề quan trọng này qua một số bài 
nghiên cứu điển hình: Ô nhiễm môi 
trường nước - Hasegawa Naru, vấn 
đề rác thải - Kido Chisato, Ô nhiễm 
không khí - Kimura Misaki.

Sau phần báo cáo của các bạn 
sinh viên, phía Trường ĐHCT, PGS.
TS. Lê Việt Dũng và đại diện Khoa 
Môi Trường và Tài nguyên Thiên 
nhiên, Khoa Luật, Khoa Khoa học Xã 
hội và Nhân văn và Viện Nghiên cứu 
và Phát triển ĐBSCL đã nhiệt tình 
đóng góp thêm ý kiến để các bạn có 
thêm tư liệu về những vấn đề quan 

tâm. Qua đó, các bạn có thêm kiến thức hữu ích 
về những hiểu biết, ý thức và thái độ của người 
dân khu vực về bảo vệ môi trường. Không chỉ 
vậy, Nhà nước và các cơ quan chức năng đã 
và đang kiểm soát chặt chẽ, nghiêm khắc nhằm 
nâng cao ý thức của người dân góp phần cải 
thiện chất lượng môi trường sống. Ngoài ra, 
Nhà trường còn chia sẻ một số thực trạng cần 
được quan tâm hiện nay là vấn đề ô nhiễm tiếng 
ồn và tình trạng trẻ em đường phố.

Cuối buổi làm việc, GS.TS. NAKAGAMI 
Ken’ichi chia sẻ, là một trong số ít trường dân 
lập hàng đầu Nhật Bản, ĐH Ritsumeikan luôn 
mong muốn mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc 
tế với các nước châu Á và thế giới. Bên cạnh 
đó, Trường ĐHCT tự hào là một trường đại học 
uy tín hàng đầu khu vực ĐBSCL, luôn xem trọng 
việc thiết lập một mạng lưới đối tác quốc tế rộng 
lớn. Vì thế, qua buổi gặp gỡ thân mật này, hai 
đơn vị tin rằng sẽ trở thành đối tác tiềm năng 
trong tương lai không xa.

Ảnh lưu niệm với Đoàn Đại học Ritsumeikan.
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TỌA ĐÀM VỚI BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG VỀ
 LIÊN KẾT VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, 

GIAI ĐOẠN 2016-2020
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 18/9/2015, Ban Kinh tế Trung ương (KTTW), phối hợp Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), 
tổ chức buổi tọa đàm khoa học với chủ đề "Cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long, giai đoạn 2016-2020"  tại Nhà Điều hành của Trường. Buổi làm việc có sự tham 
dự của TS. Vũ Trọng Bình, Vụ trưởng Vụ địa phương, Ban KTTW; ông Nguyễn Quốc Việt, Phó Ban 
Chỉ đạo Tây Nam Bộ; PGS. TS. Nguyễn Văn Sánh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); TS. Nguyễn Văn Hòa, Viện trưởng Viện Cây ăn quả miền Nam; TS. 
Nguyễn Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Lúa  ĐBSCL; TS. Nguyễn Văn Sáng, Viện trưởng Viện Nuôi 
trồng Thủy sản 2; TS. Võ Hùng Dũng, Giám đốc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, chi 
nhánh Cần Thơ; ông Huỳnh Văn Tùng, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ. 
Về phía Trường ĐHCT, có PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng; cùng toàn thể các nhà khoa 
học, đại diện lãnh đạo các khoa, viện, phòng ban trong Trường.

Phát triển các vùng, lãnh thổ là một chủ 
trương lớn của Đảng và Nhà nước ta 
ngay từ giai đoạn đầu của thời kỳ đổi mới. 

Tuy nhiên, việc phát triển vùng vẫn còn nhiều 
hạn chế về chiến lược phát triển kinh tế xã hội 
vùng, qui hoạch vùng, thiếu liên kết các tỉnh 
trong vùng, thiếu thể chế điều phối vùng, không 
gian kinh tế vùng không hình thành tốt mà đang 
bị chia cắt thành không gian hành chính 63 tỉnh/ 
thành. Bên cạnh nhu cầu ngày càng cao về liên 
kết vùng của các địa phương, doanh nghiệp, 

liên kết vùng là đòi hỏi 
cấp thiết trong thời kỳ 
hội nhập quốc tế đang 
diễn ra mạnh mẽ như 
hiện nay.

Tại buổi tọa đàm, 
các đại biểu đã tập 
trung thảo luận các nội 
dung: đánh giá các chủ 
trương, chính sách đã 
ban hành riêng cho 
ĐBSCL; những kết quả 
đã đạt được trong phát 
triển kinh tế xã hội của 
vùng; những khó khăn, 

hạn chế, nguyên nhân trong triển khai chính 
sách kinh tế vùng, liên kết vùng ĐBSCL; và đưa 
ra các kiến nghị và đề xuất các giải pháp về 
chính sách, đề án, chương trình, nội dung thúc 
đẩy liên kết vùng. Kết quả thảo luận của buổi 
làm việc sẽ góp phần thực hiện Đề án Nghiên 
cứu của Ban KTTW về đề xuất chủ trương, 
chính sách phát triển kinh tế vùng, liên kết vùng 
và chuẩn bị cho Hội thảo quốc tế liên kết vùng 
trong quá trình tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi 
mô hình tăng trưởng của Việt Nam.

Tọa đàm với Ban Kinh tế Trung ương về liên kết vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020.
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DIỄN ĐÀN VĂN HÓA THANH NIÊN ĐÔNG NAM Á 
CÙNG TRUNG QUỐC, HÀN QUỐC, NHẬT BẢN NĂM 2015

Dương Thúy Vy, Lớp Sư phạm Sinh học, Khóa 40

Trong khuôn khổ hoạt động của tổ chức 
AUN, từ ngày 06/9/2015 đến ngày 
11/9/2015 đã diễn ra “Diễn đàn văn hóa 

thanh niên Đông Nam Á lần thứ 13 và diễn đàn 
văn hóa thanh niên Đông Nam Á cùng Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản lần thứ 3, năm 2015” 
tại De La Salle University, Manila, Philippines. 
Với chủ đề xuyên suốt chương trình mang đậm 
tính nhân văn “ONE ASIA: Framing the Face of 
ASEAN+3 to our Youth through Culture and the 
Arts”.

Tham gia diễn đàn lần này, phía Việt Nam 
có 03 đoàn đại biểu đến từ 03 trường: Đại học 
Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố 
Hồ Chí Minh và Đại học Cần Thơ.

Đoàn đại biểu đại diện Trường Đại học Cần 
Thơ gồm có Đ/c Lê Thanh Sơn, Bí thư Đoàn 
trường và 04 sinh viên: Vũ Khanh Vân, Lớp 
Thủy sản Tiên tiến K38; Nguyễn Gia Hiếu, 
Lớp Khoa học môi trường K38; Lê Đoàn Mai 
Khanh, Lớp Sư phạm Tiếng Anh K38 và Dương 
Thúy Vy, Lớp Sư phạm Sinh học K40. Đoàn đã 

có một chuyến đi thành 
công, hoàn thành xuất sắc  
nhiệm vụ.

Trong buổi làm việc đầu 
tiên, các đại biểu được 
nghe giới thiệu về văn hóa 
truyền thống của mỗi quốc 
gia, đó chính là một cơ hội 
tốt để hiểu thêm về văn 
hóa các nước Đông Nam 
Á. Sau đó, tất cả đại biểu 
sẽ được chia thành các 
nhóm nhỏ từ 5-7 người, 
mỗi nhóm gồm đại biểu từ 
nhiều nước để thảo luận 
nhóm. Đề tài thảo luận 

xoay quanh chủ đề chính của diễn đàn và vai 
trò, trách nhiệm của thanh niên trong việc gìn 
giữ và bảo tồn nền văn hóa dân tộc. Đây là một 
trong những điểm nhấn của diễn đàn, là một cơ 
hội tuyệt vời cho các đại biểu-các thanh niên trẻ 
được bày tỏ suy nghĩ, nguyện vọng với những 
trách nhiệm to lớn của mình.

Trong 5 ngày diễn ra diễn đàn, các đại biểu 
được tham gia rất nhiều hoạt động ý nghĩa mang 
đậm màu sắc văn hóa như: tham gia học sử dụng 
các loại nhạc cụ truyền thống Philippines; tham 
quan Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Philippines 
(The Cultural Center of the Philippines); quần 
thể di tích văn hóa Museo De La Salle; Bảo tàng 
Quốc gia Philippines-National Museum; thắng 
cảnh hồ núi lửa Tagaytay… Đây chính là những 
trải nghiệm tuyệt vời không chỉ giúp các đại biểu 
trau dồi sự hiểu biết về văn hóa của nước bạn 
mà còn là nền văn hóa của Đông Nam Á, hay 
Châu Á nói chung.

Bên cạnh các hoạt động tham quan và vui 
chơi, các đại biểu có một ngày dành riêng cho 

Hai thành viên của đoàn biểu diễn tiết mục kịch câm cùng các đại biểu khác.
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hoạt động workshop. Mỗi đại biểu sẽ 
được lựa chọn để tham gia vào các 
nhóm khác nhau như: nhóm hát, nhóm 
học chơi nhạc cụ, nhóm kịch và nhóm 
múa. Trong đó nhóm múa được chia 
thành 03 nhóm nhỏ: điệu múa của dân 
tộc thiểu số, điệu múa lai Tây Ban Nha 
và múa truyền thống đạo Hồi. Tất cả 
các hoạt động trên đều rất thú vị vì 
các đại biểu sẽ được học với những 
giáo viên có kinh nghiệm lâu năm và 
là những người nổi tiếng của từng 
mảng. Kết thúc một ngày học, tất cả 
các đại biểu được dàn dựng kết hợp 
với nhau thành các tiết mục hết sức 
độc đáo biểu diễn trong Lễ Bế mạc của 
diễn đàn.

Sau 5 ngày tham gia diễn đàn, các thành viên 
trong đoàn đều cảm thấy nuối tiếc vì thời gian 
trôi qua quá nhanh. Năm ngày đó là một trải 
nghiệm rất tuyệt vời đối với một sinh viên, mỗi 
người đều thêm vào hành trang của mình những 
điều hay, những người bạn mới khác quốc tịch; 
những trải nghiệm về văn hóa, về con người và 
về những đất nước khác mảnh đất hình chữ S.

Cùng chờ đón [14th ASEAN and 4rd ASEAN+3 
Youth Culture Forum 2016 in Malaysia], chúc 
cho các bạn sinh viên Trường Đại học Cần Thơ 
tham gia diễn đàn tiếp theo sẽ có những trải 
nghiệm thú vị và ý nghĩa. 

Và hãy luôn tự hào vì chúng ta là người Việt 
Nam, là thanh niên, là công dân châu Á và hãy 
luôn phấn đấu vì một mục tiêu chung: ONE 
ASIA.

Đại biểu từ 3 trường của Việt Nam: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học 
Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và Đại học Cần Thơ.

Ba trường từ Việt Nam chụp lưu niệm ở hồ núi lửa Tagaytay, Manila, Philippines.
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KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM HÀN NGỮ
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm thắt chặt mối 
quan hệ tốt đẹp giữa 
Trường Đại học Cần 

Thơ (ĐHCT) và Trường Đại 
học Quốc gia Gyeongsang, 
đồng thời đáp ứng nhu cầu 
học tập tiếng Hàn và học 
tập tại Hàn Quốc, ngày 
22/9/2015, Trung tâm Hàn 
ngữ chính thức được thành 
lập tại Nhà Điều hành Trường 
ĐHCT.

 Dự Lễ Khánh thành có bà 
Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch 
Hội Liên hiệp các tổ chức hữu 
nghị thành phố Cần Thơ; ông 
Phạm Thế Vinh, Giám đốc Sở 
Ngoại vụ thành phố Cần Thơ; 
GS. Kihan Chung, Phó Hiệu 
trưởng Trường Đại học Quốc gia Gyeongsang, 
PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT; các Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT, 
PGS.TS. Lê Việt Dũng và PGS.TS. Trần Trung 
Tính; cùng đại diện lãnh đạo các khoa, viện, 
phòng ban, trung tâm của hai Trường.

Được hỗ trợ bởi "Dự án phát triển các trường 
đại học hàng đầu" của Hàn Quốc, Trung tâm 
Hàn ngữ thành lập với mục tiêu tư vấn tuyển 
sinh và giảng dạy tiếng Hàn cho cán bộ và sinh 
viên Việt Nam, những người có dự định du học 
tại các trường đại học là thành viên của "Quỹ 
Nghiên cứu quốc gia Hàn Quốc" gồm: Đại học 
Quốc gia Gyeongsang, Đại học Khoa học Công 
nghệ Quốc gia Gyeongnam, Đại học Kyungnam, 
Đại học Ulsan và Đại học Quốc gia Changwon.

Trước đó, vào tháng 2/2015, Trường ĐHCT 
và Đại học Quốc gia Gyeongsang đã ký kết 
Bản ghi nhớ hợp tác về trao đổi cán bộ, sinh 
viên, hợp tác nghiên cứu khoa học, tổ chức hội 
nghị, hội thảo chuyên đề; chia sẻ nguồn thông 

tin khoa học, hỗ trợ học bổng. Theo đó, Trường 
ĐHCT hiện có 04 sinh viên đang theo học tại Đại 
học Quốc gia Gyeongsang theo chương trình 
học bổng GKS (Global Korea Scholarship). Hiện 
tại, Trung tâm Hàn ngữ được thành lập bằng 
những nỗ lực để thúc đẩy sự phát triển hợp 
tác giữa Trường ĐHCT với Đại học Quốc gia 
Gyeongsang nói riêng và với các viện, trường 
đại học tại Hàn Quốc nói chung.

Đại diện trường Đại học Quốc gia  
Gyeongsang phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. 
Kihan Chung, đánh giá cao những nỗ lực của 
tập thể cán bộ của hai Trường trong việc duy trì 
và thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp này. Qua đó, 
ông khẳng định Trung tâm Hàn ngữ sẽ là cầu 
nối giúp tăng cường các chương trình trao đổi 
học thuật giữa hai trường, đồng thời, tạo điều 
kiện thuận lợi cho cán bộ và sinh viên có nhu 
cầu học tập tiếng Hàn, đặc biệt là cơ hội học 
tập tại các viện, trường Đại học hàng đầu của 
Hàn Quốc.

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT và GS. Kihan Chung, 
Phó Hiệu trưởng ĐH Quốc gia Gyeongsang đại diện hai bên ký kết thành lập 
Trung tâm Hàn ngữ.
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CHƯƠNG TRÌNH “VUI TẾT TRUNG THU” 
VÀ TRAO HỌC BỔNG “TẤM LÒNG VÀNG”, NĂM 2015

Ngày 26/9/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Chương trình "Vui Tết Trung Thu" 
và Trao học bổng "Tấm lòng vàng", năm 2015 cho con em của công chức, viên chức và người lao 
động trong Trường. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Nhà trường với 
mong muốn đem lại niềm vui cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu.

Đến với đêm hội, bên cạnh những món 
quà ý nghĩa là đèn ông sao lấp lánh đầy 
màu sắc và quà bánh, các em còn được 

thưởng thức các tiết 
mục văn nghệ đặc sắc 
như múa lân, ca hát, 
nhảy, đánh đàn, biểu 
diễn thời trang. Điều 
đặc biệt là các tiết mục 
được biểu diễn bởi 
chính con em cán bộ 
trong Trường.

Trong chương trình, 
Ban Tổ chức đã khen 
thưởng và trao tặng học 
bổng "Tấm lòng vàng" cho 
các em có thành tích học tập 
xuất sắc. Trong năm học qua, 
có 485 em đạt danh hiệu học 

sinh giỏi, trong đó, 35 em đạt danh hiệu học sinh 
giỏi cấp thành phố, 10 em đạt danh hiệu học 
sinh giỏi cấp quốc gia và đặc biệt, có 32 em 

trúng tuyển vào các trường 
đại học trong đợt 1 của kỳ 
tuyển sinh năm 2015.

Chương trình "Vui Tết Trung Thu" và Trao Học bổng "Tấm lòng vàng", năm 2015 diễn ra tại Hội trường Lớn Trường ĐHCT.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình.
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NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM 2015

Với mục tiêu tạo cầu nối cho sinh viên 
chuẩn bị tốt nghiệp và mới tốt nghiệp có 
cơ hội gặp gỡ các doanh nghiệp, đơn vị 

sử dụng lao động; nâng cao kiến thức thị trường, 
nhu cầu lao động, tính cạnh tranh và các cơ hội 
việc làm phù hợp với năng lực, chuyên ngành 
của sinh viên. Ngày 13/9/2015, tại Sân khấu 
Thanh niên, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), 
Trung tâm Dịch vụ việc làm và hơn 20 doanh 
nghiệp trên mọi lĩnh vực đã cùng đồng hành tổ 
chức Chương trình “Ngày hội tuyển dụng sinh 
viên Trường Đại học Cần Thơ năm 2015” thu hút 
nhiều sinh viên đến tham gia.

Dự lễ khai mạc, về phía lãnh đạo thành phố 
Cần Thơ, có ông Châu Hồng Thái, Bí thư Đảng 
ủy, Phó giám đốc Sở Lao động Thương 
binh và Xã hội; ông Nguyễn Minh Trí, Giám 
đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm; và đại diện 
lãnh đạo của hơn 20 doanh nghiệp cùng 
tham dự. Phía Trường ĐHCT, có PGS.TS. 
Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng uỷ, Phó 
Hiệu trưởng, cùng quý thầy cô là lãnh đạo 
các đơn vị trực thuộc Trường.

 Trải nghiệm cùng Ngày hội, các bạn 
sinh viên có cơ hội tham gia vào nhiều 
hoạt động bổ ích như đăng ký phỏng vấn 

tuyển dụng tại các gian bố trí của doanh 
nghiệp; tư vấn xác định mức độ thích 
hợp nghề; tư vấn tạo dựng hình ảnh cá 
nhân; làm C.V, hồ sơ dự tuyển; chụp, 
in và cấp ảnh miễn phí; hướng dẫn kĩ 
năng tham dự phỏng vấn; Gameshow 
“Rung chuông việc làm”…

Qua Ngày hội, Nhà trường đã khảo 
sát và ghi nhận những góp ý, ý kiến 
đánh giá của các đơn vị sử dụng lao 
động về năng lực, chuyên môn của 
người học. Từ đó, có cơ sở điều chỉnh 
và bổ sung thêm các nội dung cần thiết 
trong chương trình đào tạo của Trường, 

nhằm hình thành mối gắn kết các cơ hội hợp 
tác lâu dài giữa Nhà trường với doanh nghiệp, 
đơn vị sử dụng lao động trong công tác đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và cung ứng nguồn lao 
động chất lượng tốt cho xã hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TS. Trần Thị 
Thanh Hiền đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến 
các đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành cùng 
Nhà trường trong việc tạo cơ hội tìm hiểu việc 
làm; cơ hội, thách thức cũng như yêu cầu của 
từng vị trí nghề nghiệp cho sinh viên. Qua đó, 
giúp các em tìm thấy hướng đi, mục tiêu và niềm 
say mê của mình, nâng cao động lực học tập 
để góp sức trẻ vào việc xây dựng quê hương,  
đất nước.

Chương trình “Ngày hội tuyển dụng sinh viên Trường Đại học Cần 
Thơ năm 2015” diễn ra tại Sân khấu Thanh niên.

Hoạt động tại chương trình.
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GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG 
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC NHẬT BẢN (JDS) 2016-2017

Ngày 10/9/2015, Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE) phối hợp với Phòng Hợp tác Quốc 
tế Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức buổi giới thiệu Chương trình Học bổng Phát triển 
Nguồn nhân lực Nhật Bản (JDS) tại Trường ĐHCT. Buổi giới thiệu đã thu hút sự quan tâm của nhiều 
cán bộ, công chức, giảng viên, một số nghiên cứu sinh, sinh viên đã tốt nghiệp và đang theo học 
tại Trường.

JDS là một chương trình học bổng toàn 
phần do Chính phủ Nhật Bản viện trợ 
không hoàn lại cho Việt Nam. Mục tiêu 

của JDS là hỗ trợ các hoạt động phát triển 
nguồn nhân lực của Việt Nam, đồng thời 
mở rộng và thắt chặt mối quan hệ song 
phương Việt Nam-Nhật Bản thông qua việc 
cấp học bổng khóa học thạc sĩ bằng tiếng 
Anh tại các trường đại học của Nhật Bản 
như: Đại học Hitotsubashi, Đại học Quốc tế 
Nhật Bản (IUJ), Đại học Hiroshima, Đại học 
Nagoya, Đại học Kyushu, Đại học Nông 
nghiệp và Công nghệ Tokyo (TUAT) và Đại 
học Meiji. Học bổng JDS kỳ vọng sẽ đào tạo ứng 
viên là cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên 
hiện đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, 
trường đại học, cao đẳng công lập trở thành các 
nhà lãnh đạo của Việt Nam trong tương lai. Hơn 
nữa, đội ngũ ứng viên này sẽ tham gia tích cực 
vào việc hoạch định, thực thi chính sách phát 
triển kinh tế-xã hội của Việt Nam sau khi hoàn 
thành khóa học.

Tại buổi giới thiệu học bổng, ông Hideki 
KENMOTSU, Trưởng Đại diện Văn phòng Hợp 
tác Quốc tế Nhật Bản đã nhiệt tình giới thiệu 
những thông tin chung về ngành học, các 
trường đại học, bằng cấp yêu cầu tương đương 
với ngành học và chỉ tiêu của học bổng. Tiếp đó, 
ông cho biết chi tiết những điều kiện dự tuyển, 
lịch tuyển chọn dự kiến, quy trình nộp hồ sơ, 
hạn nộp hồ sơ và đặc biệt là chế độ học bổng 
hấp dẫn cho người trúng tuyển. Trong quá trình 
tuyển sinh ở Việt Nam, ứng viên trúng tuyển sẽ 
được miễn phí thi TOEFL ITP và kiểm tra sức 

khỏe do JICE tổ chức; được hỗ trợ phí đi lại và 
lưu trú cho các vòng loại (chỉ giành cho ứng viên 
khu vực ngoài Hà Nội) và khóa học định hướng 
tại Hà Nội (cho tất cả ứng viên trúng tuyển); và 
được miễn phí xin visa. Sau khi trúng tuyển, 
JDS sẽ hỗ trợ hoàn toàn học phí tại các cơ sở 
giáo dục sau đại học tại Nhật Bản, vé máy bay 
khứ hồi Việt Nam-Nhật Bản, phí sinh hoạt hàng 
tháng, trợ cấp ban đầu cố định để mua máy tính 
và học liệu; hỗ trợ tìm nhà ở và miễn phí tiền 
đặt cọc nhà ở tại Nhật, chi phí tham dự hội thảo 
trong nước Nhật và quốc tế, chi phí vận chuyển 
đồ đạc về Việt Nam sau khi học xong và bảo 
hiểm y tế trong thời gian ở Nhật Bản.

Các ứng viên có thể truy cập địa chỉ  
jds-scholarship.org để đăng ký thông tin cá 
nhân và nhận mật khẩu từ chương trình JDS 
nhằm phục vụ cho việc tải tài liệu Hướng dẫn 
tuyển sinh và bộ Hồ sơ học bổng. Sau đó, ứng 
viên được yêu cầu nộp hồ sơ giấy trực tiếp qua 
bưu điện đến văn phòng JDS.

Ông Hideki KENMOTSU, Trưởng Đại diện Văn phòng hợp tác 
quốc tế Nhật Bản giới thiệu chi tiết về học bổng JDS.



22 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HOẠT ĐỘNG KHÁC

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI NAM - NỮ 
PHỐI HỢP CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2015-2016

Chào mừng Lễ Khai giảng năm 
học mới, đồng thời tạo điều 
kiện thuận lợi cho cán bộ, 

viên chức rèn luyện thân thể, nâng 
cao sức khỏe phục vụ tốt công tác 
giảng dạy, học tập và nghiên cứu 
trong toàn Trường, ngày 13/9/2015, 
tại Nhà thi đấu Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) đã diễn ra Lễ Khai mạc 
Giải Bóng chuyền nam-nữ phối hợp 
chào mừng năm học mới 2015-2016. 
Đây cũng là dịp để các đơn vị giao 
lưu học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết. 
Bên cạnh đó, cuộc thi còn nhằm chọn 
ra các vận động viên (VĐV) xuất sắc 
vào đội tuyển của Trường để tập luyên, sẵn 
sàng thi đấu tại các giải thành phố, khu vực và 
toàn ngành.

Chương trình khai mạc có sự tham dự của 
lãnh đạo Nhà trường và đại diện lãnh đạo các 
Khoa, viện, phòng ban, và đặc biệt không thể 
thiếu sự góp mặt của 12 đội bóng đến từ các 

khoa, khối phòng ban, các đơn vị trực thuộc 
Trường. Tất cả các VĐV đã sẵn sàng cho trận 
đấu với quyết tâm cao và tinh thần "đoàn kết, 
trung thực, cao thượng". Sau một ngày thi đấu 
sôi nổi, với sự nỗ lực của từng cá nhân và đoàn 
kết trong đội, kết quả giải Nhất thuộc về đội 
Khoa Sư phạm, giải Nhì thuộc về đội Phòng ban 
và giải Ba thuộc về đội Khoa Công nghệ.

Trận đấu tranh giải nhất giữa đội Khoa Sư phạm và Khối phòng ban.

Ban Tổ chức cùng các VĐV chụp ảnh lưu niệm.
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TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HỌC SINH, SINH VIÊN 
ĐẦU NĂM HỌC 2015-2016 CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA MỚI - K41

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo (GD&ĐT) về tổ chức “Tuần sinh hoạt 
công dân học sinh, sinh viên”, từ ngày 07 

đến ngày 13/9/2015, Trường ĐHCT đã tổ chức 
"Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên" cho 
các tân sinh viên khóa 41. 

Buổi sinh hoạt đã giúp các em SV nắm bắt 
được tình hình phát triển Nhà trường và nhiệm 
vụ năm học mới; công tác đảm bảo an ninh chính 
trị, trật tự an toàn; công tác phòng chống tội phạm 
và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ 
và các vấn đề về chính trị, thời sự ở nước ta. 
Bên cạnh đó, các em SV khóa mới còn được giới 

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng phát biểu về tình hình phát triển Nhà trường và nhiệm vụ năm 
học mới.

thiệu về học chế tín chỉ, Quy định về Học vụ của 
Trường; công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh 
niên trường học trong năm học 2015-2016. Ngoài 
ra, các em còn được phổ biến Quy chế quản lý SV 
nội trú, ngoại trú; chế độ chính sách và chăm sóc 
sức khỏe đối với SV; những vấn đề cần lưu ý trong 
quá trình học tập, rèn luyện và chấp hành quy định 
của Nhà trường.

Với những kiến thức được trang bị trong buổi 
sinh hoạt công dân, các em học sinh, SV sẽ không 
còn bỡ ngỡ về Trường Đại học Cần Thơ và chính 
thức bước vào năm học mới đầy tự tin để phấn 
đấu học tập và rèn luyện trở thành những người 
con có ích cho quê hương, đất nước.

Đ/c Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền 
và xử lý vi phạm hành chính, Phòng Cảnh sát giao thông 
đường bộ, Công an TP. Cần Thơ trình bày thực trạng, 
giải pháp thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị, 
trật tự an toàn trên địa bàn thành phố.

ThS. Phan Văn Thạng, giảng viên Khoa Khoa học Chính 
trị Trường ĐHCT, trình bày về các vấn đề chính trị, thời 
sự ở nước ta.   
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NGÀY 2/9 TRONG TIM TÔI

“Tôi nói đồng bào có nghe rõ không?”, hàng vạn người người đồng thanh 
hô to “rõ, rõ, rõ”.

Tim tôi như loạn nhịp mỗi khi hình dung cảnh tượng mùa thu lịch sử năm 
1945 ấy, người nối người, trái tim nối trái tim, cờ hoa rực rỡ và niềm vui 
sướng tột cùng của toàn dân tộc trong giây phút thiêng liêng lịch sử. Giây 
phút cả đất nước dường như nín thở để lắng nghe Bác Hồ-vị lãnh tụ vĩ đại 
của dân tộc đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ 
cộng hòa, một cột mốc quan trọng của toàn dân tộc.

Được sinh ra và lớn lên trong thời bình, được hưởng những điều tốt đẹp 
nhất, quý báu nhất, mà biết bao xương máu của thế hệ trước đánh đổi 
được, tôi vô vàng tự hào và biết ơn Bác và ông cha ta ngày trước. Tuy không 
trực tiếp được nhìn thấy Bác, không tận mắt chứng kiến khung cảnh lịch sử 
ấy, nhưng qua những bài học, qua hình ảnh và âm thanh ghi nhận lại, tôi vẫn 
không ngừng bồi hồi xúc động với niềm vui, niềm tin yêu khó tả dành cho 
Người, cho dân tộc, cho ngày 2/9.

Những ngày này, từ làng quê ra thành thị, nhà nhà treo cờ đỏ sao vàng, 
cả đường phố cũng nhuộm màu cờ tươi thắm. Cả đất nước như sống lại 
ngày thu lịch sử, cùng thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm 
Ngày độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Để rồi cùng nhau nghe kể lại 
các chiến công lịch sử của những con người anh hùng, cùng thăm lại các 
di tích lịch sử, viếng các nghĩa trang liệt sĩ, dâng hương tưởng nhớ những 
người đã khuất.

Bác ơi! Non sông gấm vóc hình chữ S này, độc lập tự do hạnh phúc này, 
là do chính Người và ông cha ngày trước đã dựng xây nên, nay một phồn 
vinh và phát triển, chúng con xin hứa ra sức bảo vệ và giữ gìn. Mong một lần 
được mang con tim của người con Nam Bộ này ra thăm lăng Bác, để được 
sống trọn vẹn trong câu nói “Nam Bộ là máu của máu Việt Nam, là thịt của 
thịt Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao 
giờ thay đổi” của Người.

Chúng con tự hào vì là “Cháu Bác Hồ”, tự hào là “Người Việt Nam”!
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Nguyễn Thành Bảo Lộc, Lớp Văn học, Khóa 38

TRUNG THU CÙNG ĐÀN EM NHỎ

Mỗi năm, mùa Trung thu lại đi qua nhưng 
những chiếc lồng đèn của lớp lớp 
những người làm anh làm chị vẫn luôn 

trĩu nặng những ân tình, kết nối tâm hồn các em 
nhỏ gần hơn với ánh sáng của tương lai…

Năm học mới bắt đầu thì mùa Trung thu cũng 
đang dần rộn rã. Trong không khí ấm áp pha lẫn 
chút nhẹ nhàng của cơn gió mùa thu, dưới dãy 
đường đi của khu Nhà học C1, 50 bạn sinh viên 
thuộc Liên Chi hội sinh viên Sóc Trăng đang tấp 
nập làm những chiếc lồng đèn Trung thu mến 
thương. Từng động tác xếp giấy hay đơn giản 
chỉ là những cái vẽ hình tròn đều pha lẫn vui 
tươi, mang theo tình cảm đặc biệt của anh chị 
đối với món quà nhỏ dành cho các em. 

Từ đầu tháng 8, Liên Chi hội đã phát động 
cho hội viên quyên góp giấy để làm hơn 3.000 
lồng đèn và chuẩn bị trong các khâu hậu cần, 
nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các em nhỏ 
trong dịp Tết Trung thu sắp tới. Để khơi dậy ý 
thức trách nhiệm của sinh viên, Liên Chi hội còn 
đề xuất ý tưởng hội viên tình nguyện tiết kiệm 
giấy vụn, thu gom ve chai tại khu nhà trọ để gây 
quỹ ủng hộ thiếu nhi nghèo vui Tết Trung thu. 
Qua đó, giúp các bạn trẻ nâng cao ý thức bảo 

vệ môi trường, tiết kiệm và 
khơi dậy tinh thần tương thân 
tương ái trong sinh viên. 

Mỗi chi hội có lịch hoạt 
động và mục tiêu số lượng 
lồng đèn đạt được trong ngày 
riêng, nhưng suy cho cùng tất 
cả đều hướng đến mục tiêu 
chung là hỗ trợ lẫn nhau và 
cùng làm nên những chiếc 
lồng đèn ý nghĩa. Dịp Tết 
Trung thu năm nay, Liên Chi 
hội sẽ có cuộc hành trình về 

vùng sâu thuộc các huyện của 
Sóc Trăng. Với nghĩa cử cáo đẹp đó, các bạn trẻ 
có cơ hội cống hiến sức mình cho quê hương, 
mang yêu thương về nơi mình được sinh ra và 
lớn lên, đem ngọn lửa thắp lên nguồn động lực 
học tập cho các em nhỏ chốn quê nhà.

Bất kể dù trời đổ nắng hay mưa, công việc 
tình nguyện mang yêu thương của các bạn ấy 
vẫn tiếp tục hằng ngày. Tình nguyện-chỉ ngắn 
gọn mà nghe rất đỗi thân thương, giản dị thế 
thôi nhưng với chúng ta nó lại thiết tha và ý 
nghĩa đến lạ. Có lẽ câu chuyện về mùa Trung 
thu năm nay sẽ khép lại, nhưng câu chuyện về 
những người thanh niên với trái tim tình nguyện 
đầy nhân ái sẽ còn vang vọng mãi trong kí ức 
của mọi người: Về một thế hệ trẻ biết sống vì 
cộng đồng!

Sinh viên thuộc Liên Chi hội sinh viên Sóc Trăng xếp giấy làm lồng đèn Trung 
thu cho các em nhỏ.
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