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LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Trong không khí ngành giáo dục và đào 
tạo tưng bừng tổ chức Kỷ niệm ngày Nhà 
Giáo Việt Nam 20/11-ngày nêu cao truyền 

thống “Tôn sư trọng đạo”, phát huy đạo lý “Uống 
nước nhớ nguồn”, Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày 
Nhà Giáo Việt Nam 20/11 năm 2015.

Tham dự buổi lễ có Đảng ủy, Ban Giám 
hiệu, Ban thường vụ Công đoàn Trường, Ban 
Thường vụ Đoàn Trường; lãnh đạo các khoa, 
viện, bộ môn, phòng ban, trung tâm trực thuộc 
Trường; quý thầy cô và đông đảo học viên, sinh 
viên cùng tham dự.  

Mở đầu buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời chúc mừng 
tốt đẹp nhất đến tất cả quý thầy cô, công chức, 
viên chức và nhiệt liệt biểu dương những thành 
tích của thầy và trò Trường ĐHCT đạt được 
trong năm học qua trên các mặt công tác.

Ở một đất nước có tinh thần hiếu học và 
truyền thống tôn sư trọng đạo như nước ta, ngày 
Nhà Giáo Việt Nam 20/11 thật sự là một ngày 

đặc biệt. Nó không chỉ là ngày của thầy cô giáo 
mà còn là ngày chúng ta bày tỏ lòng biết ơn đến 
người cha người mẹ thứ hai, đến những người 
đã chắp cánh cho những ước mơ của chúng ta 
bay cao, cung cấp hành trang kiến thức cho ta 
bước vào đời và giúp chúng ta thành công trên 
con đường học vấn.

Tháng năm qua đi, với suy nghĩ chính chắn 
hơn, chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn về vai trò 
của người thầy, người thắp lên ánh sáng tràn 
đầy hy vọng cho thế hệ tương lai, những tấm 
gương ấy sẽ mãi soi đường giúp chúng ta tiếp 
nối truyền thống cao đẹp không ngừng trau dồi 
cả về chuyên môn và đạo đức, đáp ứng yêu cầu 
của xã hội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trường ĐHCT trong thời gian qua đã có 
những thành tựu và bước tiến vượt bậc, phải 
khẳng định rằng những thành tựu trong suốt 
chặng đường phát triển đó có công lao to lớn 
của thế hệ các thầy cô giáo, công chức, viên 
chức đã và đang tiếp nối nhau để làm nên trang 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu chào mừng.
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sử vẻ vang của Nhà trường. 

Niềm vui trong ngày Nhà Giáo Việt Nam 
được nhân lên gấp bội khi Hội đồng Chức danh 
Giáo sư Nhà nước ra quyết định công nhận đạt 
chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2015 cho 
17 thầy cô. Điều đó không chỉ chứng tỏ sự vươn 
lên không ngừng của quý thầy cô mà còn là sự 
lớn mạnh của Trường 
ĐHCT, xứng đáng là 
trường đại học trọng 
điểm của cả nước. 
Đây không những là 
vinh dự của quý thầy 
cô giáo mà còn là vinh 
dự chung của toàn 
Trường. Nhân dịp này, 
Bộ Giáo dục và Đào 
tạo đã quyết định trao 
tặng Kỷ niệm chương 
"Vì sự nghiệp giáo dục" 
cho 26 cán bộ, thầy 
cô giáo của Trường. 
Nhằm ghi nhận những 
đóng góp của giảng 
viên, công chức, viên 
chức, Trường ĐHCT 

đã quyết định tôn vinh 31 giảng viên, viên chức 
và người lao động có nhiều đóng góp cho sự 
phát triển Nhà trường nhân dịp Kỷ niệm ngày 
Nhà giáo Việt Nam. Bên cạnh đó, Công đoàn 
Trường ĐHCT đã xét tôn vinh 20 thầy cô, viên 
chức là những tấm gương tiêu biểu trong công 
tác vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2010-2015.

Tôn vinh 17 nhà giáo đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2015.

Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" cho 26 cán bộ, thầy cô giáo của 
Trường đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước.
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ẤM ÁP NGHĨA TÌNH NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Nhân Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 
20/1, từ ngày 17-20/11/2015, Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vui mừng đón 

tiếp các đoàn đến từ các sở, ban, ngành Trung 
ương và địa phương; các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp đến chúc Tết Nhà giáo với nhiều 
tình cảm chân thành và ấm áp. Các đơn vị đến 
chúc mừng như: Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Bộ 
Tư lệnh Quân khu 9; Thành ủy-Hội đồng nhân 
dân-Uỷ ban nhân dân-Uỷ 
ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam thành phố Cần Thơ; 
bên cạnh đó còn có các 
đơn vị trên địa bàn thành 
phố Cần Thơ như: Bộ Chỉ 
huy Quân sự, Công an 
thành phố Cần Thơ, Ban 
Tuyên giáo Thành ủy, Ban 
Tổ chức Thành ủy, Hội Cựu 
Chiến binh thành phố Cần 
Thơ, Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị, Trung tâm Chẩn 
đoán Y khoa, Trung tâm 

Giám định Y khoa; Tỉnh ủy-Ủy ban nhân dân 
tỉnh Kiên Giang; Sở Khoa học-Công nghệ Long 
An;...

Theo thông lệ hằng năm, cứ vào dịp kỷ niệm 
ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, các đơn vị đều 
tổ chức đến thăm và chúc mừng tất cả các điểm 
trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ, Trường 
ĐHCT vinh dự là một trong số đó. Sự quan tâm 
của các cơ quan, tổ chức đã thể hiện tình cảm 

Đ/c Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đến thăm và chúc mừng 
Trường ĐHCT nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đến chúc mừng Trường.
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và mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa các đơn 
vị và Nhà trường. Tại chuyến thăm hỏi, đại diện 
lãnh đạo các cơ quan đã gửi lời chúc tốt đẹp 
đến tập thể cán bộ, công chức, viên chức của 
Trường. Qua đó, bày tỏ niềm tin tưởng vào 
sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Trường 
ĐHCT-trường đại học trọng điểm của quốc gia 
tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

Trong nhiều năm qua, Trường ĐHCT luôn 
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ của Trường góp phần vào sự phát 
triển của thành phố Cần Thơ nói riêng và vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Qua 
đó, các đơn vị cũng thể hiện mong muốn trong 

Chụp ảnh lưu niệm với Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố Cần Thơ.

Đoàn công tác Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ đến chúc mừng.

những năm tiếp theo, mối quan hệ hợp tác này 
sẽ ngày càng khăng khít và gắn bó hơn.

Nhân dịp này, lãnh đạo Trường ĐHCT đã gửi 
lời cảm ơn trân trọng đến sự quan tâm, hỗ trợ 
và tạo điều kiện thuận lợi của các đơn vị giúp 
Trường ĐHCT thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ và 
sứ mệnh của Trường trên tất cả các mặt công 
tác như giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức văn hóa và 
giữ gìn an ninh trật tự... Những tình cảm ưu ái 
của các đơn vị dành cho Nhà trường đã và đang 
tiếp thêm sức mạnh để Trường ĐHCT phấn đấu 
và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển 
kinh tế-xã hội của vùng và cả nước.
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HIỆU TRƯỞNG THAM DỰ DIỄN ĐÀN VỀ 
HỢP TÁC GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 08/11/2015, trong khuôn khổ Diễn đàn "Đối thoại chiến lược Việt Nam-Italia: Đối tác của 

các doanh nghiệp, trường đại học và sáng tạo" do Phòng Thương mại Italia, Tổng Lãnh sự quán 
Italia tại thành phố Hồ Chí Minh và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức tại thành 
phố Hồ Chí Minh, Diễn đàn về hợp tác giữa doanh nghiệp với các trường đại học đã diễn ra với sự 
tham dự của các doanh nghiệp và các trường đại học của hai nước. PGS.TS. Hà Thanh Toàn, đại 
diện phía Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), tham dự Diễn đàn.

Đây là dịp để các doanh nghiệp và các 
trường đại học hai nước có cơ hội trao 
đổi, thảo luận và tìm kiếm các cơ hội 

hợp tác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và khoa 
học công nghệ. Phát biểu tại Diễn đàn, PGS.
TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT 
đã giới thiệu thông tin về Trường, mối quan hệ 
hợp tác giữa Trường ĐHCT với một số trường 
đại học Italia và đề xuất ý kiến cho mối quan hệ 
hợp tác lâu dài.

Đối với Italia, Nhà trường đã có một Dự án 
hợp tác song phương với một trường đại học 
của Italia và có nhiều cán bộ của trường đã 
được đào tạo ở một số trường đại học của quốc 
gia này trong thời gian vừa qua. Và trong khuôn 
khổ Chương trình Mekong 1000 nhằm đào tạo 
nguồn nhân lực cho vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL), Trường ĐHCT đã giới thiệu 10 
cán bộ từ các tỉnh, thành của vùng để 
học tập và nghiên cứu tại các trường 
đại học của Italia. Đây là đội ngũ 
đóng góp tích cực cho sự phát triển 
mối quan hệ giữa hai quốc gia trong 
thời gian sắp tới.

Nhằm chuẩn bị cho thị trường lao 
động toàn cầu hóa và cho quá trình 
phát triển trong thời gian tới, Hiệu 
trưởng đề xuất tăng cường hơn nữa 
hợp tác trao đổi sinh viên và cán bộ 
giảng dạy, nghiên cứu khoa học đối 
với các lĩnh vực thế mạnh của vùng 
ĐBSCL tiêu biểu là nông nghiệp công 
nghệ cao; xây dựng các chương trình 

đào tạo liên kết; công nhận văn bằng, tín chỉ 
lẫn nhau; bên cạnh đó, việc tăng cường trao đổi 
văn hóa-nghệ thuật để nhân dân hiểu rõ hơn về 
giáo dục, văn hóa và xã hội của hai nước.

Nhân dịp này, Trường ĐHCT đã ký kết Bản 
Ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Modena và 
Reggio Emilia với mục tiêu thúc đẩy mối quan 
hệ hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi cán bộ 
giảng dạy, nghiên cứu, và kỹ thuật; trao đổi sinh 
viên; trao đổi các tài liệu, ấn phẩm khoa học; 
tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học... Hiệu 
trưởng cũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến bà 
Cecilia Piccioni, Đại sứ Italia tại Việt Nam đã tạo 
nhiều cơ hội hợp tác giữa Trường ĐHCT với 
các trường đại học của Italia và tin tưởng rằng 
mối quan hệ tốt đẹp giữa Trường ĐHCT với các 
trường đại học của Italia nói riêng và giữa hai 
quốc gia nói chung sẽ ngày càng phát triển.

Đại diện lãnh đạo Trường ĐHCT và Trường Đại học Modena và 
Reggio Emilia ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác.
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KHÁNH THÀNH TRUNG TÂM HÀN QUỐC HỌC
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm góp phần đẩy mạnh giao lưu văn 
hóa Việt Nam-Hàn Quốc, thúc đẩy việc 
học tiếng Hàn, thu hút nhiều sinh viên 

Hàn Quốc, các trường đại học, các công ty 
Hàn Quốc hợp tác với Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT), Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc 
tại Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã hỗ trợ 
Trường ĐHCT thành lập Trung tâm Hàn Quốc 
học-Trường Đại học Cần Thơ. Bên cạnh đó, 
Quỹ Sejong Hakdang của Hàn Quốc đã hỗ 
trợ thành lập Viện Vua Sejong Cần Thơ đặt tại 
Trường.

Ngày 27/11/2015, Trường ĐHCT phối hợp 
với đại diện Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc, Quỹ 
Sejong Việt Nam và nhiều tổ chức Hàn Quốc 
khác tại Việt Nam tổ chức Lễ Khánh thành 
Trung tâm Hàn Quốc học-Trường Đại học Cần 
Thơ, Viện Vua Sejong Cần Thơ và Lễ hội Kim 
Chi tại Hội trường Lớn Trường ĐHCT. 

Buổi lễ đã vinh dự đón tiếp ông Võ Trọng 
Hữu, Vụ Trưởng Vụ Văn hóa-Xã hội, Ban Chỉ 
đạo Tây Nam Bộ; đại diện lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, đoàn thể của thành phố Cần Thơ; đại 

diện lãnh đạo các trường 
đại học, cao đẳng trong khu 
vực Đồng bằng sông Cửu 
Long. Buổi lễ cũng vinh dự 
chào đón ông Hong Soon 
Chang, Phó Tổng Lãnh sự 
Hàn Quốc tại TPHCM; ông 
Song Hyang Geun, Chủ tịch 
Tổ chức Sejong; ông Kim 
Jae Chon, Tùy viên Lãnh sự 
quán Hàn Quốc tại TPHCM; 
và đại diện lãnh đạo các tổ 
chức A-CEF tại Việt Nam, 
Ngân hàng Woori Chi nhánh 
TPHCM, Công ty Kim chi 
ONGKIM, KOCUN, Korea 
World Friend,...

Về phía Trường ĐHCT, buổi lễ vinh dự có 
sự góp mặt của PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó 
Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong 
Trường; quý thầy, cô; và đông đảo các em sinh 
viên cùng tham dự.

Trong thời gian qua, Trường ĐHCT có nhiều 
chương trình hợp tác với các trường đại học, 
các cơ quan giáo dục Hàn Quốc trong nhiều 
lĩnh vực như đào tạo, nghiên cứu khoa học, các 
hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi cán bộ, 
sinh viên giữa các trường, hỗ trợ học bổng, chia 
sẻ nguồn thông tin khoa học, tổ chức hội thảo-
hội nghị chuyên đề,... Xác định việc phát triển 
quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai 
nước nói chung và ở khu vực Tây Nam Bộ nói 
riêng là hết sức cần thiết, từ cuối năm 2014, 
Trường ĐHCT đã chủ động tiếp xúc đề xuất khả 
năng hợp tác với Lãnh sự quán Hàn Quốc tại 
TPHCM. Đoàn làm việc của Lãnh sự quán Hàn 
Quốc đã nhiều lần trực tiếp làm việc tại Trường 
ĐHCT, trao đổi chi tiết về các khả năng hợp tác.

Sự ra đời của Trung tâm Hàn Quốc học và 
Viện Vua Sejong Cần Thơ có ý nghĩa đánh dấu 

Kéo băng khánh thành Trung tâm Hàn Quốc học tại tầng 6-Nhà Điều hành.
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bước ngoặt quan trọng cho mối quan hệ hợp tác 
đang trên đà phát triển của Trường ĐHCT với 
các đối tác từ Hàn Quốc.

Trung tâm Hàn Quốc học-Trường Đại học Cần 
Thơ có tên tiếng Anh là Korean Studies Center-
Can Tho University (viết tắt là KoS-CTU), trực 
thuộc Phòng Hợp tác Quốc tế-Trường ĐHCT; 
văn phòng Trung tâm đặt tại tầng 
6-Nhà Điều hành của Trường. Hoạt 
động của Trung tâm nhằm mục tiêu 
đẩy mạnh sự hợp tác giữa Trường 
ĐHCT với các đối tác Hàn Quốc; giới 
thiệu văn hóa Hàn Quốc thông qua 
việc tổ chức các hoạt động giao lưu 
văn hóa Việt-Hàn; giảng dạy tiếng 
Hàn và tiếng Việt cho các đối tượng 
có nhu cầu học tập, nghiên cứu, 
làm việc và định cư tại Hàn Quốc 
hoặc Việt Nam; giới thiệu và tư vấn 
du học cho học viên Việt Nam đến 
Hàn Quốc và học viên Hàn Quốc du 
học tại Việt Nam;...

Viện Vua Sejong Cần Thơ được 
thành lập đã nâng số lượng Viện 
Vua Sejong tại Việt Nam lên 09 Viện. 

Văn phòng của Viện đặt tại 
tầng 6-Nhà Điều hành và 02 
phòng học của Viện đặt tại 
tầng 3. Từ ngày 03/8/2015 
đến 24/9/2015, Viện đã 
mở 02 lớp tiếng Hàn sơ 
cấp 1A cho 50 giảng viên 
và sinh viên Trường ĐHCT 
và từ ngày 05/10/2015 đến 
26/11/2015, 02 lớp tiếng 
Hàn sơ cấp 1B cho 26 giảng 
viên và sinh viên của Trường 
cũng đã được tổ chức. Vừa 
qua vào tối ngày 26/11/2015, 
Viện Vua Sejong Cần Thơ 
đã vui mừng tổ chức Lễ 
cấp chứng chỉ hoàn thành 
khóa học cho các học viên 
có niềm yêu thích học tiếng 

Hàn và đã hoàn thành xuất sắc khóa học.

Sau Lễ Kéo băng khánh thành Trung tâm Hàn 
Quốc học và Viện Vua Sejong Cần Thơ, đại biểu 
và sinh viên đã hòa mình vào không khí sôi nổi 
tại Lễ hội Kim chi. Tại đây, mọi người đã vô cùng 
phấn khích khi được hướng dẫn làm kim chi và 
được tự tay thực hiện món ăn này.

Lễ Hội kim chi được diễn ra tại Hội trường Lớn.

Viên chức và sinh viên Trường thực hành làm bánh kim chi.
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LỄ KHAI GIẢNG LỚP CAO HỌC NGÀNH 
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 

KHÓA 2015-2017 ĐỢT 2

Ngày 30/10/2015, Lễ Khai giảng lớp cao học ngành Công nghệ thực phẩm và Nuôi trồng thủy 
sản khóa 2015-2017 đợt 2 của Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã diễn ra tại Hội trường Công 
ty cổ phần Nam Việt-An Giang. Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT; PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng; ông Doãn Tới, Tổng Giám đốc Công ty cổ 
phần Nam Việt-An Giang; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường, doanh nghiệp; và học 
viên 02 lớp cao học cùng tham dự.

Trong đợt tuyển sinh cao 
học khóa 22 đợt 2 vừa 
qua, Công ty cổ phần 

Nam Việt-An Giang có 27 nhân 
sự đã vượt qua kỳ thi tuyển 
sinh để trở thành học viên mới 
của trường, trong đó, có 13 học 
viên ngành Công nghệ thực 
phẩm và 14 học viên ngành 
Nuôi trồng thủy sản.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.
TS. Hà Thanh Toàn chia sẻ mô 
hình đào tạo trình độ thạc sĩ 
cho doanh nghiệp là mô hình 
đào tạo thí điểm kỳ vọng sẽ 
mang lại nhiều lợi ích thiết thực 

cho doanh nghiệp và đơn vị đào tạo. Bên cạnh 
việc mang lại kiến thức, nâng cao trình độ cho 
học viên, góp phần gia tăng năng suất và hiệu 
quả lao động của doanh nghiệp, mô hình đào 
tạo này còn tạo điều kiện cho giảng viên và học 
viên có môi trường học tập, giảng dạy và nghiên 
cứu thực tế.

Hiệu trưởng tin tưởng rằng mô hình đào tạo 
sẽ được nhân rộng nếu triển khai thành công, 
đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho các 
doanh nghiệp; đồng thời, đóng góp những công 
trình nghiên cứu có tính ứng dụng cao nhằm 
thúc đẩy sự phát triển hơn nữa hai lĩnh vực thế 
mạnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là 
Nuôi trồng thủy sản và Công nghệ thực phẩm.

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

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
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KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ 
CHO VIÊN CHỨC LÀM CÔNG TÁC THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI TỈNH AN GIANG

Trung tâm Liên kết Đào tạo

Trên cơ sở tổ chức thành công 
khóa học Bồi dưỡng kiến thức 
pháp luật dành cho giáo viên 

dạy môn Giáo dục công dân, ngày 
03/11/2015, Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) phối hợp với Trường Đại học 
An Giang tổ chức Lễ Khai giảng lớp 
Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 
viên chức làm công tác thiết bị dạy học 
ở cơ sở giáo dục phổ thông tại tỉnh An 
Giang. 

Tham dự buổi lễ, có ông La Công 
Tâm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào 
tạo (GD&ĐT) tỉnh An Giang; PGS.TS. 
Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT; đại diện lãnh đạo các đơn vị hai Trường 
và 79 viên chức làm công tác thiết bị tại các 
trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học 
phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang.

Khóa học được tổ chức từ ngày 03/11/2015 
đến 29/11/2015 tại Trường Trung học phổ thông 
Chuyên Thoại Ngọc Hầu, Trường Trung học cơ 
sở Bình Khánh và Trường Tiểu học Châu Văn 

Liêm. Chương trình giảng dạy được thực hiện 
theo Quyết định số 74/2007/QĐ-BGDĐT ngày 
05/12/2007 của Bộ GD&ĐT. 

Tham gia khóa bồi dưỡng theo chương trình 
này, học viên có cơ hội tìm hiểu nội dung cơ bản 
của công tác quản lý thiết bị dạy học; xây dựng 
kế hoạch và lập hồ sơ quản lý hệ thống thiết bị 
dạy học; tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về 
công tác thiết bị dạy học; bố trí và lắp đặt đúng 

yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị 
dạy học có trong nhà trường và 
hỗ trợ, hợp tác với các cán bộ, 
giáo viên, học sinh trong việc bảo 
quản và sử dụng thiết bị dạy học.

Trong thời gian tới, Trường 
ĐHCT sẽ tiếp tục phối hợp với 
Trường Đại học An Giang và Sở 
GD&ĐT tỉnh An Giang tổ chức 
các lớp bồi dưỡng, tập huấn 
ngắn hạn về chuyên môn nghiệp 
vụ nhằm nâng cao năng lực quản 
lý và giảng dạy cho cán bộ và 
giáo viên trên địa bàn tỉnh.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, phát 
biểu tại buổi lễ.

Đại biểu và học viên chụp ảnh lưu niệm.
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HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ XÂY DỰNG 
VIỆN BẢO TÀNG LỊCH SỬ TỰ NHIÊN MEKONG

Trong 02 ngày 30/11/2015 và 01/12/2015, Hội thảo quốc tế về Tăng cường hợp tác nghiên cứu 
giữa Hoa Kỳ và các đối tác trong lưu vực sông Mekong và Xây dựng Viện Bảo tàng lịch sử tự nhiên 
Mekong đã diễn ra tại Nhà Điều hành-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Tham dự Hội thảo có hơn 
100 nhà nghiên cứu, nhà khoa học đến từ các tổ chức nghiên cứu, các viện, trường đại học tại Hoa 
Kỳ, Thái Lan, Lào và Việt Nam.

Sông Mekong bắt 
nguồn từ cao 
nguyên Tây Tạng  

với chiều dài khoảng 
4.800 km, chảy qua lãnh 
thổ của Trung Quốc, 
Myanmar, Lào, Thái 
Lan, Campuchia và đi 
vào Biển Đông ở Việt 
Nam. Lưu vực được 
chia thành vùng thượng 
nguồn và hạ nguồn. 
Vùng thượng nguồn bao 
gồm các khu vực ở Trung 
Quốc và Myanmar; vùng 
hạ nguồn bao gồm các 
phần của Lào, Thái 
Lan, Campuchia và Việt 
Nam. Hơn 60 triệu người dân đang sống trong 
lưu vực.

Hiện nay, lưu vực sông Mekong đang chịu 
ảnh hưởng nặng nề từ các mối đe dọa về biến 
đổi khí hậu, nước biển dâng, đặc biệt là những 
hoạt động của con người như: thâm canh, mở 
rộng đất nông nghiệp, công nghiệp hóa, khai 
thác rừng và tài nguyên thiên nhiên, xây dựng 
các đập thủy điện,... Những hoạt động này làm 
ảnh hưởng đến hệ sinh thái tự nhiên và dẫn đến 
sự xuống cấp của môi trường và đa dạng sinh 
học. Vì vậy, rất cần thiết để xây dựng một cơ 
chế cho các nhà khoa học trong khu vực và trên 
thế giới để nghiên cứu, thu thập dữ liệu, chia 
sẻ thông tin đến cộng đồng cho mục đích giáo  
dục chung.

Tại Hội thảo lần thứ nhất diễn ra ngày  
25-26/9/2015 ở Hoa Kỳ, các nhà khoa học của 
Hoa Kỳ đã bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ đối 
với việc nghiên cứu và phát triển dự án ở lưu 
vực sông Mekong. Do đó, tại Hội thảo lần này, 
các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã tập trung 
thảo luận về dự án xây dựng Bảo tàng lịch sử tự 
nhiên Mekong, một nỗ lực hợp tác giữa Trường 
ĐHCT, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa 
Kỳ để phát triển một tổ chức đầu tiên, với chức 
năng là trung tâm nghiên cứu và kết nối các nhà 
khoa học địa phương với các đối tác khu vực và 
toàn cầu, nghiên cứu các kiến thức và cách tiếp 
cận dễ dàng về hạ lưu sông Mekong, thúc đẩy 
đa dạng sinh học và bảo vệ sinh thái.

Ông Nathaniel Rettenmayer, đại diện Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí 
Minh nhấn mạnh Hội thảo sẽ là cầu nối giúp tiếp tục phát huy mối quan hệ hợp tác 
giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
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HỘI THẢO TOÀN QUỐC VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
NĂM 2015

Ngày 07/11/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội thảo Toàn quốc về Công nghệ 
Thông tin năm 2015 với chủ đề "Hệ thống xử lý thông minh" tại hội trường II, Khoa Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT). Tham dự Hội thảo có GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy, Phó 
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ-Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Dương Thế Dũng, Phó 
Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông thành phố Cần Thơ; ông Choong Ming Tze, Giám đốc Kỹ 
thuật Công ty HP; đại diện lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Về phía Trường 
ĐHCT có PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng; và đại diện lãnh đạo các khoa, trung tâm, phòng 
ban chức năng trong Trường cùng tham dự.

Mục tiêu của Hội thảo nhằm thúc đẩy 
nghiên cứu khoa học về lĩnh vực công 
nghệ thông tin (CNTT) ở khu vực 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng 
và cả nước nói chung. Bên cạnh đó, Hội thảo 
còn là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà 
quản lý trong và ngoài nước gặp gỡ, chia sẻ 
kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu mới nhất về 
CNTT&TT.

Hội thảo đã tiến hành phiên báo cáo toàn thể 
với 02 phần trình bày tham luận và 12 phiên 
báo cáo chuyên đề về: xử lý tri thức và tính 
toán mềm; xử lý ảnh và thị giác máy tính; điện 
toán đám mây, công nghệ mạng, truyền thông; 
hệ thống gợi ý; ứng dụng CNTT; mô hình hóa, 

mô phỏng; trong đó, có 30 bài báo cáo đã được 
trình bày và thảo luận.

Trong số 75 bài viết do các nghà khoa học, 
giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên từ hầu hết 
các trường, viện nghiên cứu của 13 tỉnh, thành 
khu vực ĐBSCL, thành phố Hồ Chí Minh, Bình 
Dương, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội, Hải phòng; có 
42 bài được chọn đăng trong Kỷ yếu của Hội 
thảo, đặc biệt, có 26 bài xuất sắc được đăng 
trong Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT Số 
chuyên đề CNTT. Các bài viết được trình bày 
bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh về các lĩnh vực 
như: công nghệ tri thức, công nghệ đa phương 
tiện, tính toán hiệu năng cao, khai phá dữ liệu 
và máy học, mô hình hóa, mô phỏng, xử lý ngôn 

ngữ, nhận dạng và xử lý ảnh, an ninh 
mạng, điện toán đám mây, công nghệ 
phần mềm, các hệ thống thông minh và 
hệ thống hỗ trợ quyết định.

Sau một ngày làm việc tích cực và 
hiệu quả, Hội thảo đã kết thúc thành công 
tốt đẹp và đạt được mục tiêu đề ra. Các 
đại biểu đã có dịp đánh giá về tình hình 
và kết quả tổ chức triển khai, ứng dụng 
CNTT, công nghệ tri thức trên các lĩnh 
vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, 
môi trường và biến đổi khí hậu, bên cạnh 
đó định hướng nghiên cứu ứng dụng 
CNTT, công nghệ tri thức trong tương lai 
cho khu vực ĐBSCL.PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu 

khai mạc Hội thảo.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI THẢO NGUỒN NHÂN LỰC 
CHO PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là 
vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm 
của Việt Nam, đóng góp quan trọng cho 

đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và cho 
xuất khẩu. Tuy nhiên, ĐBSCL đang đối mặt với 
nhiều khó khăn và thách thức, trong đó, hạn 
chế về nguồn nhân lực so với yêu cầu phát triển 
kinh tế-xã hội là yếu tố then chốt.

Trong bối cảnh đó, ngày 05/11/2015, Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp với Trường 
Đại học RMIT (Úc) tổ chức Hội thảo "Nguồn 
nhân lực cho phát triển Đồng bằng sông Cửu 
Long" tại Trường ĐHCT nhằm đánh giá hiện 
trạng, tìm ra nhu cầu, giải pháp và kế hoạch 
hành động cho phát triển nguồn nhân lực và 
chuyển dịch kinh tế-xã hội, thúc đẩy hội nhập 
quốc tế; đồng thời, tạo cơ hội để các bên liên 
quan chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm phát triển 
và quản lý nguồn nhân lực cho phát triển bền 
vững trong bối cảnh của Việt Nam nói chung và 
ĐBSCL nói riêng.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban 

Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Ủy ban nhân dân; các 
sở, ban, ngành của 13 tỉnh, thành ĐBSCL; 
các nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục từ 
các viện, trường trong khu vực.

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe 
03 phần trình bày tham luận tổng quan về 
hiện trạng, nhu cầu và chiến lược phát triển 
nguồn nhân lực ở ĐBSCL, công tác quản 
lý và phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao ở ĐBSCL và mối quan hệ giữa Trường 
Đại học RMIT và ĐHCT trong nghiên cứu 
và đào tạo nguồn nhân lực; bên cạnh đó 
là các báo cáo chuyên đề về lực lượng 
lao động và phát triển nguồn nhân lực ở 
ĐBSCL, nguồn nhân lực chất lượng cao 
và phát triển bền vững ở ĐBSCL. Ngay 

sau đó, Hội thảo đã tiến hành thảo luận theo 
nhóm, tổ nhằm tìm ra giải pháp cho các vấn đề 
trên. 

Hội thảo lần này có 11 bài viết được đăng 
trong kỷ yếu. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu 
ích cho công tác hoạch định chính sách, quản lý, 
nghiên cứu về nguồn nhân lực và quản lý giáo 
dục, góp phần cải tiến nguồn nhân lực cho nhu 
cầu phát triển bền vững ĐBSCL trong tương lai.

Sau một ngày làm việc sôi nổi với tinh thần 
trách nhiệm cao, Hội thảo đã đạt được mục 
tiêu đề ra, tổng hợp được nhiều ý kiến tích cực, 
những đề xuất và biện pháp đóng góp cho các 
vấn đề liên quan đến phát triển nguồn nhân lực. 
Bên cạnh đó, Hội thảo còn tạo điều kiện thúc 
đẩy mối quan hệ hợp tác của Trường ĐHCT 
và Đại học RMIT nói riêng và giữa các đơn vị 
quản lý giáo dục, các doanh nghiệp nói chung 
nhằm mở rộng mạng lưới kết nối và phát triển 
nguồn nhân lực dồi dào với trình độ cao cho 
vùng ĐBSCL để bắt kịp sự phát triển của khu 
vực và thế giới.

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát 
biểu chào mừng.
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC VỚI CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG 
XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG THỦY SẢN NAM CỬU LONG

Ngày 25/11/2015, Lễ Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) và Công ty TNHH 
Chuỗi Cung ứng Xuất Nhập khẩu Nông Thủy sản Nam Cửu Long đã diễn ra tại Trường. Tham dự 
buổi lễ, có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Nhà trường, đại diện lãnh đạo Khoa Thủy sản và 
Phòng Quản lý Khoa học. Về phía Công ty đối tác, có ông Nguyễn Hoàng Kiếm, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị; ông Lý Thanh Phong, Giám đốc và các thành viên của Công ty.

Tại buổi lễ, PGS.
TS. Hà Thanh Toàn 
và ông Lý Thanh 

Phong đã đại diện hai bên 
ký kết bản ghi nhớ hợp 
tác. Theo đó, nội dung 
hợp tác bao gồm: tư vấn, 
hỗ trợ kỹ thuật trong các 
lĩnh vực thủy sản; đào tạo 
chuyên môn sâu và nâng 
cao cho cán bộ kỹ thuật; 
phỏng vấn tuyển dụng 
sinh viên, học viên; tọa 
đàm với sinh viên và cán 
bộ một số chủ đề về thực 
tế sản xuất, kinh doanh 
liên quan đến lĩnh vực 
thủy sản; tiếp nhận sinh 
viên đến tham quan, thực 
tập chuyên môn và làm đề tài tốt nghiệp; nghiên 
cứu, khảo nghiệm về các lĩnh vực thủy sản khác 
nhau phục vụ sản xuất; cử cán bộ chuyên môn 
kịp thời đến hỗ trợ việc khảo sát, nghiên cứu; 
tư vấn phục vụ sản xuất; tích cực tham gia và 
tài trợ cho các hội nghị khoa học trong nước và 
quốc tế và báo cáo khoa học; tập huấn, chuyển 
giao công nghệ;...

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn chia sẻ một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm của Nhà trường là tăng cường hợp tác với 
doanh nghiệp trong lĩnh vực đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tạo 
cầu nối giữa Nhà trường và doanh nghiệp, thúc 

đẩy phát triển nhanh và bền vững, đồng thời 
giải quyết những khó khăn trong quá trình sản 
xuất. Trong khi đó, doanh nghiệp là đơn vị tiếp 
nhận nguồn lao động, tạo điều kiện và hỗ trợ 
cho Nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học 
và tăng cường tiếp cận thực tế cho học viên, 
sinh viên.

Hiệu trưởng cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng 
mối quan hệ hợp tác này sẽ tạo nhiều cơ hội 
cho sự phát triển của Trường ĐHCT và Công ty 
TNHH Chuỗi Cung Ứng Xuất Nhập khẩu Nông 
Thủy sản Nam Cửu Long nói riêng và vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long nói chung ngày 
càng mạnh mẽ, bền vững và hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo hai bên ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác.
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
TIẾP ĐOÀN CHUYÊN GIA CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ÚC

Ngày 19/11/2015, tại Nhà Điều hành-Trường Đại học CầnThơ (ĐHCT), PGS.TS. Lê Việt Dũng, 
Phó Hiệu trưởng và đại diện lãnh đạo các khoa, viện, phòng ban đã làm việc với đoàn công tác gồm 
các chuyên gia của 06 trường đại học trong mạng lưới các trường đại học vùng của Úc.

Trên cơ sở Hiệp định đã ký giữa hai nước 
vào năm 2014 về hợp tác khoa học kỹ 
thuật và chuyến thăm của lãnh đạo các 

trường đại học trong mạng lưới các trường 
đại học vùng của Úc vào tháng 4/2015 nhằm 
trao đổi các cơ hội hợp tác nghiên cứu. Trong 
chuyến công tác lần này, các chuyên gia của 
06 trường đại học Úc đã đến các vùng trọng 
điểm của Việt Nam như Hà Nội, Huế, Đà 
Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, làm việc 
với các trường đại học, tìm hiểu các vấn 
đề Việt Nam đang phải đối mặt nhằm đề 
xuất tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia 
trong thời gian sắp tới. 

Tại Trường ĐHCT, các chuyên gia 
đã thảo luận với các nhà khoa học của 
Trường về các vấn đề vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long đang đối mặt chủ yếu về 
lĩnh vực nông nghiệp, xử lý nguồn nước, 
an toàn thực phẩm,... Sau phần trao đổi 
chung với lãnh đạo Nhà trường và các 
khoa, viện, đoàn chuyên gia đã đến Khoa 

Kinh tế, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên 
nhiên, Viện Nghiên cứu và Phát triển Đồng bằng 
sông Cửu Long để tìm hiểu và thảo luận chi tiết 
hơn về các vấn đề trên. 

Các chuyên gia cũng chia sẻ sau chuyến 
công tác tại Việt Nam, các báo cáo về chuyến đi 
thực tế sẽ được trình lên Chính phủ Úc xem xét 
và đề ra kế hoạch hợp tác tiếp theo.

Tiếp đoàn chuyên gia các trường đại học Úc tại Nhà Điều hành của Trường.

Đại diện đoàn chuyên gia các trường đại học Úc.
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

TIẾP TỔNG GIÁM ĐỐC VIỆN NGHIÊN CỨU LÚA QUỐC TẾ

Ngày 04/11/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vui mừng đón tiếp ông Robert S.Zeigler, 
Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI) đến thăm Trường. Đón tiếp và làm việc với 
ông Robert S.Zeigler có PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo các khoa, 
viện, phòng ban, trung tâm của Trường.

Tại buổi gặp gỡ, PGS.TS. Lê Việt Dũng 
bày tỏ niềm cảm kích đối với những hỗ 
trợ của IRRI dành cho Trường ĐHCT và 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong việc đào 
tạo các chuyên gia về nông nghiệp. Phó Hiệu 
trưởng chia sẻ Trường ĐHCT và IRRI là đối tác 
lâu năm và đã có những hợp tác ngay từ thời 
kỳ đầu phát triển của Trường. Trường ĐHCT 
sẽ không ngừng tăng dần chất lượng các công 
trình nghiên cứu phục vụ sự phát triển nền nông 
nghiệp của vùng.

Trong chuyến thăm Trường ĐHCT lần này, 
ông Robert đã có dịp gặp gỡ các cựu học viên 
của IRRI qua các thời kỳ. Ông bày tỏ sự quan 
tâm đến nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh 
chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nhu cầu 
lương thực tăng cao, đặc biệt là nhu cầu tiêu thụ 
gạo ở Vệt Nam và trên thế giới. Theo đó, Việt 
Nam nên tiếp tục nghiên cứu, áp dụng kỹ thuật 
phù hợp trong chuyển đổi nông nghiệp. Đó cũng 
là cam kết của IRRI trong hỗ trợ phát triển và 

thực hiện kế hoạch chuyển dịch nông nghiệp 
của Việt Nam.

Với mong muốn Trường ĐHCT càng ngày 
càng có nhiều nhà nghiên cứu, nhà khoa học 
trong lĩnh vực lúa gạo, Tổng Giám đốc IRRI 
cũng chia sẻ định hướng cho mô hình đào tạo 
tiến sĩ về lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam. 
Theo đó, các ứng viên cho các chương trình tiến 
sĩ sẽ học tập tại các viện, trường ở Việt Nam; 
tuy nhiên, một phần trong công trình nghiên cứu 
của họ được thực hiện tại IRRI với sự hướng 
dẫn của các chuyên gia của IRRI. Bên cạnh đó, 
phía IRRI sẽ hỗ trợ các học viên, nghiên cứu 
sinh sử dụng các phòng thí nghiệm của IRRI để 
phục vụ công tác nghiên cứu.

Qua chuyến thăm này, Tổng Giám đốc IRRI 
cũng bày tỏ niềm tin tưởng rằng mối quan hệ 
hợp tác giữa IRRI và Trường ĐHCT nói riêng, 
với các viện, trường của Việt Nam nói chung sẽ 
ngày càng phát triển.

Buổi tiếp đón Tổng Giám đốc IRRI tại Nhà Điều hành Trường ĐHCT.
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

HỘI NGHỊ CÔNG BỐ 36 CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
THUỘC DỰ ÁN NÂNG CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 12/11/2015, Hội nghị công bố 36 Chương trình Nghiên cứu khoa học (NCKH) thuộc Dự án 
Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã diễn ra. Tham dự Hội nghị có các thành viên Ban 
Giám hiệu; Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường; Ban Điều phối; Ban Quản lý Dự án; đại diện 
lãnh đạo các khoa, viện, trung tâm, phòng ban chức năng; các nhà nghiên cứu và giảng viên trong 
Trường.

Bên cạnh việc công bố 36 chương trình 
NCKH, Hội nghị nhằm lấy ý kiến đại biểu 
tham dự để hoàn thiện nội dung các 

chương trình nghiên cứu, đồng thời, tiếp nhận 
đăng ký của các nhà khoa học và giảng viên 
trong toàn Trường vào các nhóm nghiên cứu 
phù hợp với chuyên môn.

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự đã được nghe 
giới thiệu tổng quan về Dự án và các chương 
trình NCKH thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, 
thủy sản và môi trường. Theo đó, Dự án Nâng 
cấp Trường ĐHCT được thực hiện trong vòng 07 
năm (2015-2022) với mục tiêu nâng cấp Trường 
ĐHCT thành trường đại học xuất sắc; được 
quốc tế công nhận trong lĩnh vực nông nghiệp, 
thủy sản và môi trường; góp phần phát triển kinh 
tế-xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ 

môi trường; gia tăng 
giá trị nông nghiệp và 
thủy sản ở vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL); tăng cường 
năng lực để Trường 
ĐHCT có thể cung cấp 
nguồn nhân lực chất 
lượng cao; nâng cao 
khả năng NCKH trong 
lĩnh vực nông nghiệp, 
thủy sản, môi trường 
và các lĩnh vực có liên 
quan.

Dự án bao gồm 05 
hợp phần chính: phát 

triển nguồn nhân lực, thực hiện các chương 
trình nghiên cứu, xây dựng cơ sở vật chất, mua 
sắm thiết bị và các gói thầu dịch vụ tư vấn. Tại 
Hội nghị, có tổng số 36 chương trình NCKH đã 
được công bố, trong đó, 16 chương trình thuộc 
lĩnh vực nông nghiệp, 08 chương trình thuộc 
lĩnh vực thủy sản và 12 chương trình thuộc lĩnh 
vực môi trường. 

Nhận thấy được tầm quan trọng của Dự án 
đối với sự phát triển của Trường ĐHCT nói 
riêng và của vùng ĐBSCL nói chung, Hội nghị 
đã nhận được sự đóng góp tích cực từ đại biểu 
tham dự. Qua đó, đại diện Ban Quản lý Dự án 
bày tỏ mong muốn toàn thể cán bộ viên chức 
trong toàn Trường cùng chung tay góp sức để 
Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT được thực hiện 
hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra.

Hội nghị Công bố 36 Chương trình NCKH thuộc Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
HỘI CHỢ VIỆC LÀM NĂM 2015

Ngày 14/11/2015, Khoa Kinh tế-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp với các doanh nghiệp 
có nhu cầu tuyển dụng nhân sự tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Hội chợ việc làm 
năm 2015. Tham dự chương trình có PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT, lãnh 
đạo Khoa Kinh tế, các doanh nghiệp và sinh viên có quan tâm cùng tham dự.

Hội chợ việc làm năm 2015 có sự tham gia 
của hơn 20 doanh nghiệp và thu hút gần 
1.500 sinh viên. Đây là cơ hội để sinh 

viên giao lưu, tìm hiểu, được tư vấn và phỏng 
vấn tuyển dụng trực tiếp vào hơn 200 vị trí  
làm việc. 

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS. Đỗ Văn 
Xê đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các doanh 
nghiệp đã tạo cơ hội tốt cho sinh viên Trường 
ĐHCT và các trường trên địa bàn thành phố Cần 
Thơ có thể tiếp cận với những công ty, doanh 
nghiệp để rút ngắn khoảng cách giữa người có 
nhu cầu về việc làm và người có nhu cầu về 
nhân lực nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nhân 
lực của xã hội. Phó Hiệu trưởng đã có những 
chia sẻ tâm huyết đến các em sinh viên, theo 
đó, kiến thức học tập trên lớp chỉ là nền tảng, 

việc va chạm với thực tế cuộc sống mới chính là 
đòn bẩy giúp các em dễ dàng có cơ hội tìm kiếm 
việc làm phù hợp.

Nhân dịp này, chương trình đã tiến hành trao 
học bổng Quỹ tấm lòng vàng được tài trợ bởi 
các doanh nghiệp tham gia Hội chợ việc làm 
năm 2015 cho 25 sinh viên có thành tích học 
tập xuất sắc, nhằm động viên tinh thần học tập 
và tiếp bước các em trên con đường xây dựng 
tương lai.

Bên cạnh vệc mang đến cơ hội việc làm cho 
sinh viên đã tốt nghiệp, chương trình Hội chợ 
việc làm còn giúp sinh viên sắp tốt nghiệp nắm 
bắt thông tin về thị trường lao động và nhu cầu 
tuyển dụng của doanh nghiệp để ra sức rèn 
luyện, chuẩn bị kiến thức và kỹ năng phù hợp 
với vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu.
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Sinh viên háo hức tham gia phỏng vấn tại Hội chợ việc làm.

Trao học bổng cho các em có thành tích học tập tốt.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

HỘI THI TIẾNG HÁT ĐẠI HỌC CẦN THƠ, LẦN THỨ 23 NĂM 2015

Từ ngày 09/11 đến 18/11/2015, Trường 
Đại học Cần Thơ tổ chức khai mạc và thi 
diễn Hội thi Tiếng hát Đại học Cần Thơ, 

lần thứ 23 năm 2015 nhằm chào mừng Kỷ niệm 
ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; phát huy phong 
trào văn hóa văn nghệ; nâng cao đời sống tinh 
thần trong công chức, viên chức và sinh viên; 
tạo môi trường văn hóa văn minh trong Nhà 

trường và tuyển chọn cán bộ viên chức, sinh 
viên có năng khiếu hát, múa tham gia vào các 
hoạt động văn hóa nghệ thuật của Trường. Đây 
là Hội thi truyền thống, được tổ chức vào tháng 
11 hằng năm.

Hội thi Tiếng hát Đại học Cần Thơ có thể loại 
thi hát tập thể Quốc ca được Nhà trường tổ 
chức đến nay đã qua 23 lần thi diễn. Quy mô 

hội thi tăng dần, từ 
những năm đầu chỉ 
có thể loại thi hát 
Quốc ca và Đơn ca, 
khoảng vài chục tập 
thể, cá nhân dự thi 
với khoảng vài trăm 
lượt thí sinh, đến 
nay hội thi đã tăng 
lên về số lượng và 
thể loại gồm: thi hát 
tập thể bài Quốc ca; 
thi hát Tốp ca; Múa 
hiện đại, Múa dân 

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Tiết mục dự thi hát Quốc ca tập thể.
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gian; thi hát Đơn ca (Tân nhạc và Cổ nhạc) đã 
thu hút hàng trăm tập thể, nhóm và cá nhân dự 
thi, với số lượt thí sinh dự thi lên khoảng 7.000 
lượt người/ hội thi. Theo nhận xét của Ban Giám 
khảo, Hội thi năm nay có nhiều nhóm, tập thể và 
cá nhân có sự đầu tư, có nhiều đột phá trong 
khâu dàn dựng và thi diễn đạt chất lượng cao. 
Đặc biệt, xuất hiện nhiều giọng ca triển vọng 
của các sinh viên khóa mới 40 và 41.

Theo thống kê, số lượng tập thể và cá nhân 
dự thi các thể loại bao gồm: 110 tập thể dự thi 

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà 
trường trao quà cho Ban giám khảo.

hát Quốc ca; 40 tập thể dự thi hát Tốp ca; 12 tập 
thể dự thi Múa hiện đại; 14 tập thể dự thi Múa 
Dân gian; 38 thí sinh dự thi hát đơn ca Cổ nhạc 
và 405 thí sinh dự thi hát đơn ca Tân nhạc.

Sau 10 ngày thi diễn sôi động, Hội thi Tiếng 
hát Đại học Cần Thơ đã tiến hành tổng kết và 
trao giải thưởng vào tối ngày 18/11/2015 tại Hội 
trường Lớn. 

Về kết quả Hội thi, Ban Tổ chức đã trao tổng 
cộng 72 giải thưởng cho các tập thể, cá nhân 
dự thi ở các thể loại. Trong sự mong đợi của 

tất cả cổ động viên và thí sinh, 
cả Hội trường như bùng nổ với 
những tràn pháo tay khi những 
cái tên xứng đáng được xướng 
lên. Theo đó, Tập thể cán bộ 
viên chức Khối Phòng ban xuất 
sắc đoạt giải Nhất khối cán bộ 
và Tập thể lớp Biên phiên dịch 
tiếng Anh khóa 38 xuất sắc đoạt 
giải Nhất khối sinh viên. Với 
lượng thí sinh đông đảo dự thi 
hát đơn ca Tân nhạc, từ 405 thí 
sinh ban đầu, Ban Tổ chức đã 
trao 05 giải Vàng, 04 giải Bạc, 
04 giải Đồng và 13 giải  Phong 
trào cho nội dung thi này.

Trao giải thưởng tại đêm Chung kết.
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BẾ MẠC HỘI THAO TRUYỀN THỐNG CÔNG ĐOÀN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ LẦN THỨ 35 NĂM HỌC 2015-2016

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 15/11/2015, Lễ Bế mạc Hội thao truyền thống Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 
năm học 2015-2016 đã diễn ra tại Nhà Thi đấu Thể dục Thể thao của Trường. Tham dự buổi lễ có 
PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch 
Công đoàn Trường; lãnh đạo; cán bộ viên chức-vận động viên (VĐV) các khoa, viện và các đơn vị 
trong Trường.

Hội thao đã tổ chức 11 môn 
thi đấu với hơn 900 VĐV 
của 35/39 đơn vị Công 

đoàn Bộ phận Khoa, Phòng ban 
đăng ký tham dự. Đặc biệt, năm 
nay các môn thi được tổ chức 
theo hình thức cuốn chiếu "Hết 
môn thể thao này đến môn thể 
thao khác" đã hạn chế được số 
VĐV và đội bỏ cuộc. Số lượng 
VĐV tham gia đi bộ đông hơn, 
chuyên nghiệp hơn với hơn 600 
VĐV nam, nữ. Bên cạnh những 
giải thưởng dành cho các VĐV về 
đích sớm nhất, Ban Tổ chức (BTC) đã trao các 
giải thưởng đặc biệt dành cho tập thể có lãnh 
đạo chính quyền và đoàn thể tham gia đông đủ 
nhất. BTC cũng nhận thấy có sự tham gia của 
"Gia đình đi bộ" với sự hưởng ứng của các cháu 
bé đi bộ cùng với bố mẹ. BTC sẽ lưu ý điều này 
cho những kỳ Hội thao vào những năm sau.

Qua 07 tuần tranh tài sôi nổi, hào hứng và 
hấp dẫn, Hội thao đã kết thúc tốt đẹp. Trong 
ngày tổng kết Hội thao, 02 môn thi đấu cuối 
cùng là Kéo co nam, nữ và Bóng chuyền hơi đã 
thu hút đông đảo số lượng người đi cổ vũ. Nhìn 
chung, VĐV năm nay đã có sự tiến bộ rõ rệt về 
số lượng cũng như chất lượng ở các môn: Bóng 
đá mini, Đi bộ nam-nữ, Bi da, Quần vợt,... BTC 
đã trao 75 giải thưởng Nhất, Nhì, Ba cho các tập 
thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các 
nội dung thi đấu bao gồm: Bóng đá 05 người, 
Bóng chuyền nam, Bóng chuyền hơi, Bóng bàn, 

Cầu lông, Quần vợt, Cờ tướng, Đi bộ thể thao, 
Bi da, Đá cầu và Kéo co. 

Bên cạnh những bài học kinh nghiệm rút ra 
sau mỗi trận đấu, Hội thao truyền thống không 
chỉ đem lại nhiều niềm vui mà còn là cơ hội để 
học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình 
đoàn kết của mỗi VĐV. Tuy Hội thao đã khép 
lại nhưng dư âm những nụ cười của khát vọng 
chiến thắng và những giọt mồ hôi của những nỗ 
lực hết mình sẽ vẫn còn và hứa hẹn một kỳ Hội 
thao mới với những thành tích mới cao hơn.

BTC và Ban Thường vụ Công đoàn vẫn 
mong tất cả cán bộ viên chức tiếp tục tập luyện 
để có sức khỏe vừa phục vụ công tác chuyên 
môn vừa sẵn sàng thi đấu giao hữu với các đơn 
vị, trường bạn vào những dịp khác nhau, đặc 
biệt nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Trường 
(31/3/1966-31/3/2016) vào tháng 3/2016 tại 
Trường ĐHCT.

Vận động viên chụp ảnh lưu niệm.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

CHUNG KẾT CUỘC THI WILMAR CLV AWARDS 2015

Ngày 07/11/2015, vòng Chung 
kết toàn quốc Cuộc thi 
Wilmar CLV Awards 2015 đã 

diễn ra tại Hội trường Lớn, Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT).

Vượt qua gần 1.000 thí sinh 
đăng ký tham gia chương trình ở 
03 trường đại học trọng điểm: Đại 
học Ngoại thương Hà Nội, Đại học 
Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 
và Trường ĐHCT, bằng tài năng 
và kiến thức vượt trội, 06 thí sinh 
xuất sắc nhất của vòng Chung kết 
địa phương đã quy tụ về Trường 
ĐHCT để bước vào vòng tranh tài 
cuối cùng đầy kịch tính. Đêm chung 
kết đã đem đến cho tất cả người xem những 
màn thi ấn tượng và đặc sắc ở 02 vòng thi tranh 
biện và hùng biện bằng tiếng Anh.

Kết quả chung cuộc, thí sinh Phạm Minh 
Quang, sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội 
đã xuất sắc giành giải Nhất (với giải thưởng trị 
giá 50.000.000 đồng); giải Nhì thuộc về thí sinh 
Lê Bá Minh Trí, sinh viên Đại học Kinh tế Thành 
phố Hồ Chí Minh (với giải thưởng 30.000.000 

đồng); thí sinh Nguyễn Thúy Anh, sinh viên 
Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đạt giải 
Ba (với giải thưởng 20.000.000 đồng); và 03 thí 
sinh còn lại Trịnh Thúy Hằng và Nguyễn Nguyên 
Hoàng Huy (sinh viên Trường ĐHCT) và Phan 
Thiên Phước (sinh viên Đại học Kinh tế Thành 
phố Hồ Chí Minh) nhận giải Khuyến khích. Đặc 
biêt, 02 giải Nhóm cổ động viên cuồng nhiệt 
nhất đã được trao cho nhóm cổ động viên của 
Trường ĐHCT và Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Thí sinh Phạm Minh Quang, sinh viên ĐH Ngoại thương Hà Nội nhận 
giải Nhất.

Đại biểu và các thí sinh đạt giải cao nhất tại vòng chung kết chụp ảnh lưu niệm.
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

LỄ TRAO HỌC BỔNG TEILLON-LUDLOW 
CHO NỮ SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Ngày 26/11/2015, Trung tâm Giáo dục và Phát triển kết hợp với Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 
tổ chức Lễ Trao Học bổng Teillon-Ludlow cho nữ sinh viên Trường ĐHCT năm học 2015-2016 tại 
Nhà Điều hành của Trường.

Tham dự buổi lễ có bà Đinh Kiều Nhung, 
Chánh Văn phòng Quỹ châu Á tại Việt 
Nam; ông Vũ Anh Minh, Phó Giám đốc 

Trung tâm Giáo dục và Phát triển; PGS.TS. Lê 
Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT; 
đại diện lãnh đạo các đơn vị phòng ban trong 
Trường và sinh viên được nhận học bổng.

Chương trình học bổng Teillon-Ludlow dưới 
sự tài trợ của bà Meredith Teillon và ông Marc 
Ludlow được bắt đầu từ năm 2015 tại Việt Nam 
thông qua Quỹ châu Á và Trung tâm Giáo dục 
và Phát triển, nhằm hỗ trợ cho các nữ sinh viên 
thuộc nhóm ngành Nông nghiệp và Công nghệ 
thông tin có năng lực học tập nhưng khó khăn 
về tài chính để theo học và hoàn thành chương 
trình bậc đại học.

Tại buổi lễ, có 36 nữ sinh viên, trong đó, 16 

sinh viên thuộc Khoa Công nghệ Thông tin và 
Truyền thông, 15 sinh viên thuộc Khoa Nông 
nghiệp và Sinh học Ứng dụng và 05 sinh viên 
thuộc Khoa Phát triển Nông thôn được trao học 
bổng với mỗi suất trị giá 13 triệu đồng/năm học 
và được cấp tiếp tục trong suốt quá trình học đại 
học với điều kiện học tập tốt. Nếu sinh viên nào 
không duy trì được kết quả học tập trung bình 
năm học từ 2.0 trở lên sẽ bị loại và khi đó sẽ tiến 
hành xét chọn bổ sung.

Học bổng này không chỉ tạo tiền đề vững chắc 
về tài chính cho các em nữ sinh có hoàn cảnh 
khó khăn được tiếp tục theo đuổi con đường 
học tập mà còn tạo ra nhiều hoạt động ngoại 
khóa giúp các em trải nghiệm, nâng cao kỹ năng 
mềm, ngoại ngữ và định hướng việc làm giúp 
các em tự tin, sẵn sàng tham gia vào thị trường 
lao động đầy cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay.

Trao Chứng nhận học bổng cho các nữ sinh viên.
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THÁNG MƯỜI MỘT VỀ
Lê Thị Ngọc Hân, Lớp Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Khóa 38

Hằng năm, cứ tháng mười một về, lòng tôi lại mơn man những cảm xúc khó tả về những ký ức 
ngọt ngào đối với những người cô, người thầy đã từng dạy bảo tôi nên người.

Những ngày đầu bước vào lớp Một, chắc các bạn khác cũng giống như tôi, háo hức và hồi hộp. 
Lần đầu tiên đến lớp, cô giáo nhẹ nhàng nắm tay tôi từ phía mẹ, gương mặt cô hiền dịu thế, mà 
trong lòng tôi vẫn rất sợ, vì ở nhà, mẹ hay dọa tôi nếu không ngoan cô giáo sẽ dùng thước khẽ tay, 
rồi phạt quỳ trên vỏ mít, đau lắm!

Năm tháng đó cứ dần trôi, tôi chưa từng thấy các thầy cô tôi phạt nặng như lời mẹ dọa bao giờ, 
thay vào đó, tôi đã từng thấy thầy cô dù bệnh vẫn đến lớp, mắt quầng thâm mất ngủ vì mãi lo soạn 
giáo án cho chúng tôi. Ký ức về những người thầy, người cô dạy cấp Một, là những người cha 

người mẹ hiền từ, dịu dàng 
cầm tay, dạy chúng tôi nắn 
nót từng con chữ đầu đời!

Bốn năm cấp Hai rồi cũng 
đến. Chúng tôi chuyển sang 
ngôi trường mới và được 
học các thầy cô mới. Những 
tình cảm tốt đẹp của tôi về 
người thầy, tại ngôi trường 
mới này, ngày càng được 
nhân lên. Sau này, mới 
nhận ra rằng, thầy cô dạy 
cấp Hai thật vất vả, vừa 
“đấm” lại vừa “xoa”, vừa là 
thầy vừa là bạn. Việc dạy dỗ 
những đứa trẻ ở độ tuổi “lớn 
không lớn, nhỏ không nhỏ” 
thật là khó biết dường nào. 

Nhưng các thầy cô vẫn luôn luôn làm được và còn làm rất tốt!

Trong miền ký ức những năm cấp Ba gần gũi ấy, in hằn dáng dấp “người thầy vẫn lặng lẽ đi về 
sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy”. Hình ảnh quá đỗi thân thương trìu mến của 
thầy cô, chắp cánh ước mơ bước vào Đại học cho những đứa học trò thân yêu của mình, đọng lại 
trong tâm trí chúng tôi với lòng kính yêu và biết ơn vô cùng.

Bước vào cánh cửa Đại học với muôn hình vạn trạng, môi trường hoàn toàn mới, bạn bè cũng 
từ nhiều tỉnh thành khác, thầy cô cũng rất mới!

Nơi đây, tôi được dạy dỗ để trở thành một người trưởng thành thực thụ. Được thầy cô truyền 
đạt phương pháp tự học, tự nghiên cứu. Tuy “tự” vậy, nhưng thầy cô chưa bao giờ bỏ rơi chúng 
tôi. Luôn định hướng cho sinh viên từ trong suy nghĩ và ý tưởng, thầy cô như mở ra một cánh cửa 
khác, giúp cho chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc “tự thân vận động”. Luôn quan tâm, 
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giúp đỡ cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tận tâm chỉ dạy chuyên môn cho các sinh viên còn 
yếu kém, nhiều và nhiều nữa…

Những năm tháng đi qua, từng lớp học trò trưởng thành hơn, rời trường, thầy cô thì vẫn ở đó. 
Những người lái đò cần mẫn, vững tay chèo đưa từng thế hệ vươn xa.

Nếu “học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc” thì tôi và bạn, 
những đứa con đất Việt được sống trong thời bình, đang may mắn hưởng niềm hạnh phúc ấy ngày 
một trọn vẹn hơn. Và thầy cô là những người làm vườn cần mẫn, gieo giắt, chăm sóc hạt giống ấy 
từng chút một.

Cảm ơn quý thầy cô đã hết lòng dạy dỗ chúng em, luôn là tấm gương sáng để chúng em học 
hỏi và noi theo. Chúng em biết rằng, sự nghiệp trồng người vĩ đại ấy sẽ mãi không dừng lại và quý 
thầy cô vẫn tiếp tục làm sứ mệnh cao cả ấy, vì một Việt Nam tốt đẹp hơn!

Với lòng kính yêu và biết ơn chân thành, nhân ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam-Tết thầy 
cô 20/11, thế hệ trẻ, thế hệ học trò chúng em xin gửi đến quý thầy cô trên khắp mọi miền đất nước 
lòng tri ân sâu sắc nhất. Một lần nữa cảm ơn quý thầy cô, người cha người mẹ thứ hai đã cho 
chúng em những kiến thức quý báo và tình cảm thiêng liêng ấy. Kính chúc quý thầy cô sức khỏe, 
vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực cuộc sống. Chúng em xin hứa sẽ cố gắng hơn 
nữa để không phụ lòng mong mỏi của quý thầy cô, sống xứng đáng và trở thành người có ích cho 
xã hội.

Và quý thầy cô ơi, trong lòng những đứa học trò chúng em, thì ngày nào cũng là ngày 20/11!

Ảnh minh họa.
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