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Lầu 4, Nhà Điều hành
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Quân đội Nhân dân Việt Nam

Phiên bản điện tử có tại website
http://sj.ctu.edu.vn  

TRONG SỐ NÀY

TIN NỔI BẬT
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Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ đạt nhiều giải trong kỳ thi 
Olympic tin học sinh viên Việt Nam lần thứ 24

22

Hội thảo Khoa học “Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư 
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THĂM VÀ CHÚC MỪNG CÁC ĐƠN VỊ 
LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN NHÂN 

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Ngày 21/12/2015, nhân dịp Kỷ niệm 71 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-
22/12/2015), Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, chúc mừng 
và giao lưu với các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân đóng quân trên địa bàn thành phố Cần 
Thơ, gồm: Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Cục Chính trị Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố  
Cần Thơ.

Tham gia đoàn có PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng; ThS. Nguyễn Văn 
Linh, Chủ tịch Công đoàn Trường cùng 

đại diện lãnh đạo các đơn vị, viên chức và sinh 
viên của Trường.

Theo thông lệ hằng năm, cứ vào dịp kỷ niệm 
ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 
Trường ĐHCT lại tổ chức đoàn đi thăm, chúc 
mừng và giao lưu với các đơn vị lực lượng vũ 
trang trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tại buổi 
gặp mặt, đại diện lãnh đạo, viên chức và thầy 
cô giáo Nhà trường, PGS.TS. Hà Thanh Toàn 
đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến các đơn vị. 

Ngay từ rất sớm, Trường ĐHCT và các đơn vị 
lực lượng vũ trang đã có những phối hợp chặt 

chẽ nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chuyên 
môn của đơn vị, đặc biệt về công tác giáo dục 
lý tưởng, truyền thống và quốc phòng an ninh 
(QPAN) cho thanh niên, sinh viên Trường ĐHCT 
và trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL).

Qua đó, Hiệu trưởng mong muốn mối quan 
hệ giữa Trường ĐHCT và các đơn vị lực lượng 
vũ trang ngày càng khăng khít và đẩy mạnh hơn 
nữa sự hợp tác toàn diện trong thực hiện nhiệm 
vụ chuyên môn và trách nhiệm đào tạo thế hệ 
trẻ cho vùng ĐBSCL.

Trong năm 2015, lực lượng vũ trang nhân 
dân bằng mọi nỗ lực đã thực hiện tốt nhiệm vụ, 
đạt được những thành tích lớn nhờ vào sự đóng 

Thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 9.
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góp của các ban, ngành, đoàn thể và không thể 
không kể đến sự hỗ trợ tích cực của Trường 
ĐHCT đã động viên, giúp đỡ, chuyển giao khoa 
học công nghệ phục vụ sản xuất, nâng cao đời 
sống, để các đồng chí an tâm công tác, thực 
hiện tốt nhiệm vụ.

Để đạt những thắng lợi của nhiệm vụ QPAN 
trên địa bàn, giữ vững ổn định chính trị tạo điều 
kiện phát triển kinh tế-xã 
hội các tỉnh ĐBSCL, ngoài 
những đóng góp trực tiếp 
cho nhiệm vụ QPAN như 
giáo dục kiến thức QPAN 
cho sinh viên thông qua 
Trung tâm Giáo dục Quốc 
phòng, Trường ĐHCT đã 
có những đóng góp gián 
tiếp thông qua đào tạo 
nguồn nhân lực dồi dào, 
đào tạo các thế hệ tiếp nối 
đi xây dựng vùng ĐBSCL 
ngày càng phát triển. 

Nhân dịp này, đại diện 
lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân 
khu 9, Cục Chính trị Quân 

khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần 
Thơ cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến tập 
thể cán bộ Trường ĐHCT đã đóng góp nhiều 
công sức cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã 
hội vùng ĐBSCL và trực tiếp cũng như gián tiếp 
đóng góp cho việc tăng cường tiềm lực QPAN, 
góp phần quan trọng xây dựng lực lượng vũ 
trang nhân dân trong thời gian qua.

Ảnh lưu niệm tại buổi thăm và chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 9.
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LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP 
TIẾN SĨ VÀ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2015

Ngày 12/12/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) long trọng tổ chức Lễ Trao Bằng Tốt nghiệp 
tiến sĩ và thạc sĩ đợt 2 năm 2015 tại Hội Trường Lớn. Buổi lễ vinh dự đón tiếp TS. Nguyễn Huỳnh 
Phước, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Xã hội, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; TS. Huỳnh Thanh Nhã, Hiệu 
trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ. Về phía Trường ĐHCT có Đảng ủy-Ban Giám 
hiệu; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; các tân tiến sĩ, thạc sĩ và người thân cùng tham 
dự lễ.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Mai Văn Nam, Trưởng 
Khoa Sau Đại học, đã báo cáo tổng kết 
quá trình đào tạo. Theo đó, công tác đào 

tạo sau đại học của Trường được bắt đầu từ 
năm 1982. Trong giai đoạn đó, Trường ĐHCT 
được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ 
đào tạo bậc tiến sĩ với 02 chuyên ngành (Vi sinh 
vật học và Nông hóa-Thổ nhưỡng). Đến năm 
1993, đào tạo cao học mới được triển khai, tại 
khóa đầu tiên Trường được Bộ cho phép đào 
tạo bậc thạc sĩ với 04 chuyên ngành gồm: Nông 
học, Chăn nuôi, Thú y và Sinh thái học. Qua 
quá trình phát triển, đến nay, Trường đã được 
Bộ giao nhiệm vụ đào tạo 38 chuyên ngành 
thạc sĩ, trong đó, có 01 chuyên ngành liên kết 
với Đại học Nantes, Pháp; 01 chương trình đào 
tạo tiếng Anh trong chương trình Mekarn; và 
15 chuyên ngành bậc tiến sĩ, trong đó, có 01 

chuyên ngành đào tạo thí điểm.

Quy mô đào tạo sau đại học của Trường hiện 
nay là hơn 3.300, trong đó, có trên 300 nghiên 
cứu sinh (NCS) và hơn 3.000 học viên cao học. 
Tại lễ trao bằng đợt này, có tất cả 11 NCS được 
trao bằng tiến sĩ và 579 học viên cao học được 
trao bằng thạc sĩ. Như vậy, tính đến thời điểm 
này, số lượng NCS và học viên cao học của 
Trường đã tốt nghiệp là 62 tiến sĩ và hơn 6.000 
thạc sĩ.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng Nhà trường đã gửi lời chúc 
mừng nồng nhiệt đến toàn thể tân tiến sĩ, thạc 
sĩ và tin tưởng rằng 11 tiến sĩ và 579 thạc sĩ 
trong buổi lễ trao bằng hôm nay sẽ mang những 
kiến thức học được ở Nhà trường để đóng góp 
xây dựng quê hương, thể hiện trách nhiệm của 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng, phát biểu chúc mừng các tân tiến sĩ và thạc sĩ.
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HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN NGOẠI NGỮ QUỐC GIA 2020 
VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ DẠY HỌC

Trong 02 ngày 17 và 18/12/2015, 
tại Hội trường Trung tâm Học 
liệu, Trường Đại học Cần Thơ 

(ĐHCT) đã tổ chức Hội thảo Quốc 
tế về "Đánh giá tác động của Đề án 
Ngoại ngữ Quốc gia 2020 và chuyển 
giao công nghệ dạy học" nhằm đánh 
giá hiệu quả và tác động của Đề án 
Ngoại ngữ Quốc gia (NNQG) 2020 
giai đoạn 2008-2015.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. 
Nguyễn Sỹ Thư, Trưởng Ban Quản lý 
Đề án NNQG 2020; đại diện các sở 
giáo dục và đào tạo trong và ngoài 
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; 
các nhà nghiên cứu, nhà khoa học 
từ các tổ chức giáo dục, các trường đại học 
trong và ngoài nước như Hoa Kỳ, Úc. Về phía 
Trường ĐHCT có PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó 

mình đối với Nhà trường và sự phát triển của 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Hiệu 
trưởng chia sẻ "Kiến thức mà các bạn học được 
ở Nhà trường chỉ là những kiến thức cơ bản, 

là nền tảng ban đầu để các bạn tiếp tục thực 
hành trong công việc của mình. Tôi mong muốn 
rằng các bạn sẽ phấn đấu không ngừng nghỉ để 
đóng góp và ngày càng hoàn thiện trách nhiệm  

của mình".

Nhân dịp này, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn đã bày tỏ sự trân trọng 
đối với sự giúp đỡ của chính quyền 
địa phương ở ĐBSCL đã thường 
xuyên tạo điều kiện để Trường thực 
hiện có hiệu quả chương trình đào 
tạo sau đại học và công tác nghiên 
cứu khoa học tại khu vực, đồng 
thời, gửi lời cảm ơn chân thành đến 
quý thầy cô giảng viên đã thực hiện 
tốt công tác giảng dạy trong thời 
gian vừa qua, góp phần hiệu quả 
vào đào tạo nguồn nhân lực trình 
độ cao cho vùng ĐBSCL.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn trao bằng tốt nghiệp cho các tân tiến sĩ và 
thạc sĩ.

Hiệu trưởng; cùng đại diện lãnh đạo các khoa, 
trung tâm, phòng, ban trong Trường.

Đề án NNQG 2020 được phê duyệt theo 

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường phát biểu khai mạc.
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Quyết định số 1400/QĐ-TTg ban hành ngày 
30/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ, đã chỉ 
rõ mục tiêu đổi mới toàn diện việc dạy và học 
ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân, 
triển khai chương trình dạy và học ngoại ngữ 
mới ở các cấp, trình độ đào tạo; đến năm 2020 
đa số thanh niên Việt Nam tốt nghiệp trung cấp, 
cao đẳng và đại học có đủ năng lực ngoại ngữ 
sử dụng độc lập, tự tin trong giao tiếp, học tập, 
làm việc trong môi trường hội nhập, đa ngôn 
ngữ, đa văn hóa; biến ngoại ngữ trở thành thế 
mạnh của người dân Việt Nam, phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Sỹ Thư đã 
báo cáo kết quả triển khai Đề án NNQG 2020 
giai đoạn 2008-2015 và định hướng phát triển 
giai đoạn 2016-2020.

 Theo đó, những kết quả đã đạt được trong 
việc triển khai Đề án như: từ năm 2010-2011, 
triển khai thí điểm chương trình sách giáo khoa 
môn tiếng Anh mới ở các cấp học; tiến hành rà 
soát năng lực ngoại ngữ của đội ngũ giáo viên, 
giảng viên ngoại ngữ ở các cấp học phổ thông 
và các trình độ đào tạo; đổi mới phương pháp 
kiểm tra, đánh giá trong đào tạo ngoại ngữ; 
bước đầu xây dựng năng lực khảo thí quốc gia 
trên cơ sở năng lực khảo thí thực tiễn và tiếp cận 
năng lực khảo thí quốc tế; bước đầu triển khai 
xây dựng Trung tâm Học liệu ngoại ngữ quốc 

gia; xây dựng bộ tiêu chí đánh 
giá, lựa chọn chương trình phần 
mềm, xây dựng các chương 
trình học kết hợp ứng dụng công 
nghệ tông tin và khai thác trang 
thiết bị dạy học ngoại ngữ cho 
các cấp học; xây dựng, tổng 
kết và nhân rộng kinh nghiệm 
hay, cách làm tốt của các đơn vị 
điển hình về đổi mới dạy và học 
ngoại ngữ; tăng cường trang bị 
cơ sở vật chất và thiết bị thiết 
yếu cho việc dạy và học ngoại 
ngữ; hoạt động hợp tác quốc tế 
được đẩy mạnh tạo ra sức lan 

tỏa cho chương trình bồi dưỡng trong nước có 
yếu tố nước ngoài và bồi dưỡng ở nước ngoài; 
công tác truyền thông đã góp phần tích cực vào 
việc nâng cao nhận thức của xã hội về tầm quan 
trọng của ngoại ngữ trong bối cảnh hội nhập;...

Các đại biểu cũng được nghe báo cáo chuyên 
đề về đánh giá tác động của Đề án NNQG 2020 
đến công tác phát triển chuyên môn nghiệp vụ 
giảng viên, giáo viên tiếng Anh các cấp tại ba 
vùng, miền trên cả nước là miền Bắc, miền 
Trung-Tây Nguyên và vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long. Hội thảo đã tiến hành thảo luận, giải 
đáp những thắc mắc và băn khoăn của đại biểu, 
thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo các 
cấp, giảng viên, giáo viên đến việc triển khai Đề 
án NNQG 2020 nói riêng và vấn đề dạy và học 
ngoại ngữ nói chung hiện nay.

Hội thảo không chỉ tạo cơ hội trao đổi chuyên 
môn, học hỏi lẫn nhau giữa các nhà khoa học 
trong và ngoài nước; đặc biệt, còn tổng hợp 
được các ý kiến đề xuất cho kế hoạch và nội 
dung hoạt động của Đề án giai đoạn 2016-2020 
phù hợp với yêu cầu trong bối cảnh mới. Kết 
thúc Hội thảo, đại biểu đã có chuyến tham quan 
thực tế đến các trường tiểu học, trung học cơ 
sở và trung học phổ thông ở vùng sâu, vùng xa 
thuộc tỉnh Cà Mau để khảo sát tình hình kinh 
tế-xã hội-văn hóa và giáo dục của địa phương.

Đai biểu sôi nổi thảo luận tại Hội thảo.
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HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ CHẾ BIẾN THỦY SẢN: 
SẢN XUẤT SẠCH HƠN CHO THỰC PHẨM CÓ CHẤT LƯỢNG HƠN

Huỳnh Trang Đài, Lớp Biên dịch-Phiên dịch tiếng Anh Khóa 38

Trong 02 ngày 07-08/12/02015, Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp với 
Trường Đại học Khoa học và Kỹ thuật 

Hải Dương của Nhật Bản (TUMSAT-Tokyo 
University Marine Science and Technology) tổ 
chức Hội thảo Quốc tế về Chế biến Thủy sản: 
Sản xuất sạch hơn cho thực phẩm có chất 
lượng hơn. 

Tham dự hội thảo có GS.TS. Nguyễn Thanh 
Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT; TS. 
Emiko Okazaki, đại diện đoàn Đại học TUMSAT; 
cùng hơn 150 đại biểu là những nhà khoa học, 
sản xuất, kinh doanh; sinh viên của Trường 
ĐHCT và các trường đại học quốc tế cùng  
tham dự.

Sản xuất, chế biến và kinh doanh thủy sản 
đang ngày càng phát triển trên thị trường thế 
giới, vì thế, vấn đề về thực phẩm sạch hơn, 
thực phẩm có chất lượng và độ an toàn cao hơn 

ngày càng được quan tâm. Hơn nữa, ba yếu 
tố về mức độ sạch, chất lượng và độ an toàn 
còn góp phần to lớn trong việc sản xuất thực 
phẩm có chất lượng cao và đem lại lợi ích cho 
cả người tiêu dùng và người sản xuất. Do đó, 
Trường ĐHCT và Đại học TUMSAT đã đồng tổ 
chức Hội thảo Quốc tế nhằm trình bày những 
thành tựu vừa mới đạt được cũng như những 
vấn đề gặp phải trong quá trình chế biến và tiêu 
thụ mặt hàng thủy sản. Từ đó, cùng nhau thảo 
luận, rút ra những kinh nghiệm hữu ích trong 
việc sản xuất thực phẩm có chất lượng hơn.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS. Nguyễn 
Thanh Phương chia sẻ Việt Nam đã và đang tận 
dụng tiềm năng lớn sẵn có về nguồn thủy sản 
một cách hiệu quả và đạt được một số thành 
tựu to lớn. Hiện nay, Việt Nam có tổng cộng 554 
nhà máy chế biến với năng suất chế biến trung 
bình 8.000 tấn/ngày. Việt Nam hiện đang đứng 
thứ 03 trên thế giới về sản xuất thủy sản, xếp 

Hội thảo Quốc tế  về Chế biến Thủy sản được tổ chức tại Nhà Điều hành - Trường ĐHCT.
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vị trí thứ 09 trên thế giới về đánh bắt thủy sản 
và đứng thứ 04 trong số các quốc gia có lượng 
xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới. 

Năm 2014, tổng giá trị xuất khẩu thủy sản cả 
nước lên đến 6,9 tỉ đô la Mỹ, trong đó, mặt hàng 
tôm chiếm 3,1 tỉ đô la Mỹ, mặt hàng cá tra chiếm 
1,2 tỉ đô la Mỹ và một số mặt hàng thủy sản 
khác. Tuy nhiên, việc áp dụng kỹ thuật hiện đại 
vẫn còn vướng phải một số vấn đề trong sản 
xuất như: kỹ thuật chế biến, sự đạ dạng hóa của 
sản phẩm, hình ảnh sản phẩm và độ an toàn 

của thực phẩm. Phó Hiệu trưởng 
tin rằng Hội thảo sẽ mang lại nhiều 
kiến thức bổ ích góp phần cho sự 
phát triển của hai đơn vị trong lĩnh 
vực chế biến thủy sản. 

TS. Emiko Okazaki khẳng định, 
Hội thảo Quốc tế lần này cũng là 
cơ hội để Trường ĐHCT và Đại học 
TUMSAT bước đầu xây dựng mối 
quan hệ hợp tác tốt đẹp trong thời 
gian sắp tới.

Tại Hội thảo, các nhà khoa học 
và nhà nghiên cứu đã báo cáo tham 
luận và báo cáo chuyên đề xoay 
quanh ba nội dung trọng tâm là 
nguyên liệu và sản xuất sạch, chế 

biến thực phẩm và thị trường kinh doanh mặt 
hàng thủy sản.

Sau hai ngày diễn ra sôi nổi, Hội thảo đã kết 
thúc thành công tốt đẹp nhờ vào sự đóng góp 
và thảo luận tích cực của các đại biểu tham 
dự. Sau đó, các đại biểu đã có chuyến thăm 
trại nuôi tôm tập trung Việt Úc sử dụng mô hình 
nhà kính hiện đại tại tỉnh Bạc Liêu; các nhà máy 
chế biến tại Công ty chế biến Biển Đông ở Khu 
Công nghiệp Trà Nóc và Công ty chế biến Hiệp 
Thành tại Quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát 
biểu khai mạc Hội thảo.

Các đại biểu báo cáo tham luận và chuyên đề tại Hội thảo.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ “CÔNG NGHỆ THÍCH HỢP 
NHẰM NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NÔNG DÂN KHU VỰC ĐÔNG NAM Á”

Ngày 22/12/2015, Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Yanmar Việt Nam (YARI-V) phối hợp với Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội nghị quốc tế "Công nghệ thích hợp nhằm nâng cao đời sống 
nông dân khu vực Đông Nam Á" tại Nhà Điều hành-Trường ĐHCT.

Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Chỉ đạo 
Tây Nam Bộ, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, Ủy ban nhân dân, các 

sở, ban, ngành, viện, trường đại học, doanh 
nghiệp trong khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL); các đoàn đại biểu của các tổ 
chức đến từ Nhật Bản và Indonesia như: JICA, 
Yanmar-Nhật Bản, Máy móc Nông nghiệp 
Yanmar, Trường Đại học Bogor, YARI-IPB... 
Đại diện Trường ĐHCT, có PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng; PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó 
Hiệu trưởng tham dự Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT chia 
sẻ, là một trong những trường đa ngành hàng 
đầu tọa lạc tại trung tâm ĐBSCL, Trường ĐHCT 
đã được giao trọng trách là không ngừng nâng 

cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ và dịch vụ. Để đạt 
được mục tiêu của mình, Trường ĐHCT luôn 
xem hợp tác với doanh nghiệp là rất quan 
trọng và Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Yanmar 
(YARI) là thành tựu có thể nói là trước tiên của  
Nhà trường. 

Đối với Trường ĐHCT, hợp tác với Yanmar 
đã thực sự hỗ trợ nhiệm vụ nâng cao năng lực 
cán bộ, đào tạo sinh viên, nâng cấp cơ sở vật 
chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học. 
Đối với ĐBSCL, các hoạt động của YARI-V đã 
củng cố cơ giới hóa nông nghiệp và đóng góp 
hiệu quả cho sự phát triển bền vững trong nông 
nghiệp ở ĐBSCL và từ đó nâng cao thu nhập 
cho nông dân. Và hơn hết là YARI-V đã và đang 
củng cố mối quan hệ tốt đẹp giữa Yanmar và 

Hội nghị quốc tế "Công nghệ thích hợp nhằm nâng cao đời sống nông dân khu vực Đông Nam Á" diễn ra tại Nhà 
Điều hành-Trường ĐHCT.
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Trường ĐHCT cũng như Nhật Bản và Việt Nam 
ở cấp quốc gia.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trương Quang 
Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 
phố Cần Thơ, đánh giá cao những đóng góp 
của YARI-V cho sự phát triển cơ giới hóa của 
khu vực, bao gồm hợp tác trong nghiên cứu 
với các viện và trường đại học để nghiên cứu 
điều kiện sống và nhu cầu của nông dân nhằm 
ứng dụng công nghệ hiệu quả; và hợp tác đào 
tạo sinh viên, cán bộ và nông dân trong công 
nghệ cơ giới hóa, đặc biệt là việc chuyển giao 

công nghệ tiên tiến trong sản xuất lúa như 
nuôi cây con, cấy mạ, thu hoạch cho các 
tỉnh vùng ĐBSCL, trong đó có thành phố 
Cần Thơ. Để phát huy thành tựu đạt được 
trong thời gian qua, ông hy vọng YARI-V 
nói riêng và Tập đoàn Yanmar-Nhật Bản 
nói chung tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thích hợp trong nông nghiệp ở 
Việt Nam, không chỉ cơ giới hóa cho sản 
xuất lúa mà còn đối với cây trồng và thủy 
sản, đồng thời, xây dựng các nhà máy 
và cơ sở bảo dưỡng song song với huấn 
luyện sử dụng máy nông nghiệp cho nông 
dân. Ông mong rằng Yanmar sẽ là một 
cầu nối cho sự hợp tác bền vững giữa Việt 

Nam và Nhật Bản trong tương lai.

Qua một ngày làm việc tích cực, Hội nghị đã 
đạt được mục tiêu đề ra là tổng kết, đánh giá 
và định hướng hoạt động nghiên cứu sắp tới 
của YARI. Bên cạnh đó, đây là dịp để các viện, 
trường, doanh nghiệp và địa phương học hỏi 
kinh nghiệm, tìm hiểu nhu cầu thực tế và tăng 
cường kết hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học, 
giải quyết các vấn đề áp dụng khoa học kỹ thuật 
trong cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, góp 
phần phát triển nền nông nghiệp bền vững cho 
vùng ĐBSCL.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn phát biểu khai mạc Hội nghị.

Đai biểu chụp ảnh lưu niệm.
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KHAI MẠC SỰ KIỆN KHÁM PHÁ TRI THỨC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 17/12/2015, Lễ khai mạc sự kiện Khám phá tri thức Công nghệ thông tin năm 2015 được 
diễn ra tại Hội trường Lớn-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Tham dự buổi lễ có đại diện các 
doanh nghiệp, công ty tài trợ; cùng một số đại biểu là đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Trường; 
giảng viên, sinh viên của Trường và các trường đại học, cao đẳng cùng tham gia.

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông là đơn vị đi đầu của Trường ĐHCT 
trong việc đặt nền móng, từng bước tạo 

dựng mối quan hệ bền vững giữa Nhà trường 
với các doanh nghiệp trong lĩnh vực Công nghệ 
thông tin (CNTT). Khoa luôn chú trọng cải tiến 
nội dung và phương pháp giảng dạy 
phù hợp với thực tiễn của thị trường 
lao động, gắn kết hoạt động đào tạo 
với nghiên cứu khoa học và hợp tác 
với các đối tác trong và ngoài nước.

 Tiếp nối sự thành công của các 
năm qua trong việc tăng cường hoạt 
động hướng nghiệp cho sinh viên 
cũng như rút ngắn khoảng cách giữa 
doanh nghiệp và Nhà trường, sự kiện 
Khám phá tri thức Công nghệ thông tin 
năm 2015 được diễn ra với sự hợp tác 
giữa Trường ĐHCT và 06 đơn vị tiên 
tiến trong lĩnh vực CNTT như: FPT, 
Renesas, Harvey Nash, TMA, Global 

CyberSoft và DEK Technologies.

 Tuần lễ khám phá tri thức Công 
nghệ thông tin được diễn ra trong 
02 ngày nhằm trao đổi, cập nhật 
thông tin, kiến thức về lĩnh vực 
CNTT cho sinh viên, giảng viên 
thông qua 07 phiên hội thảo. Đan 
xen các buổi hội thảo là hoạt động 
phỏng vấn tuyển dụng làm việc và 
tuyển dụng đào tạo.

 Tại buổi khai mạc, Công ty TMA 
đã trao 12 suất học bổng cho các 
em sinh viên vượt khó, vươn lên 
trong học tập, mỗi suất trị giá 2 
triệu đồng. Cuối chương trình là 

buổi tọa đàm giữa các doanh nghiệp và sinh 
viên được diễn ra trong không khí sôi động với 
những câu hỏi liên quan đến các vấn đề như 
nhu cầu của nhà tuyển dụng đối với sinh viên 
hiện nay, những kỹ năng cần thiết của sinh viên 
sau khi ra trường đặc biệt là kỹ năng mềm…

Khai mạc sự kiện Khám phá tri thức Công nghệ thông tin năm 2015 được 
diễn ra tại Hội trường Lớn-Trường ĐHCT.

Trao hoa cho các nhà tài trợ.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN R&D VÀ ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP 
CÔNG NGHỆ TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC”

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 23/12/2015, tại Trung tâm Học liệu-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), Trung tâm Ươm 

tạo Doanh nghiệp Công nghệ phối hợp với Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao Công nghệ-Trường 
ĐHCT tổ chức Hội thảo "Phát triển R&D và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ trong trường đại học" 
nhằm định hướng R&D (nghiên cứu và phát triển) và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cũng như 
nâng cao khả năng thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ của Trường ĐHCT; đồng thời 
tạo diễn đàn cho nhà quản lý, nhà nghiên cứu khoa học và các doanh nghiệp công nghệ có cơ hội 
trao đổi, phân tích tiềm năng, triển vọng và đề xuất giải pháp hợp tác nghiên cứu và chuyển giao 
công nghệ tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT; cùng 
đại diện các sở, ban, ngành, viện nghiên 

cứu, trường đại học, cao đẳng, các doanh 
nghiệp trong khu vực ĐBSCL.

Hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong 
những nhiệm vụ quan trọng của một trường 
đại học và Trường ĐHCT đang trong quá trình 
phấn đấu xây dựng để trở thành trường đại học 
nghiên cứu của Việt Nam. Nghiên cứu khoa học 
vừa đóng góp cho mục tiêu xây dựng chương 
trình đào tạo tốt hơn, quan trọng hơn là phục vụ 
phát triển kinh tế-xã hội của vùng ĐBSCL nói 
riêng và cả nước nói chung.

Hiện nay, Trường ĐHCT với 07 Giáo sư, 109 
Phó Giáo sư và hơn 300 tiến sĩ, đây là đội ngũ 

đóng góp một cách 
tích cực vào sự phát 
triển về nghiên cứu 
khoa học của Nhà 
trường. Trường ĐHCT 
chủ trương phát triển 
kết quả nghiên cứu 
khoa học trở thành các 
sản phẩm khoa học 
công nghệ có thể triển 
khai cho doanh nghiệp 
đưa vào sản xuất. Do 
đó, vai trò của Trung 
tâm Ươm tạo Doanh 

nghiệp-Trường ĐHCT 
càng thể hiện rõ trong 

việc kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá 
trình phát triển các sản phẩm đặc thù của vùng 
ĐBSCL, trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ 
trên thị trường khoa học công nghệ hiện nay.

Các đại biểu tham dự đã mang đến Hội thảo 
những chia sẻ hữu ích về hoạt động R&D của 
doanh nghiệp, những dấu ấn công nghệ của 
Trường ĐHCT và hoạt động thương mại hóa 
sản phẩm từ nghiên cứu. Nhìn chung, Hội thảo 
không chỉ giúp các nhà quản lý, nhà doanh 
nghiệp có cái nhìn sâu sắc hơn về hoạt động 
phát triển R&D trong doanh nghiệp mà còn là cơ 
hội để các danh nghiệp kết nối, học hỏi, trao đổi 
kinh nghiệm và đề xuất những ý tưởng cho mối 
quan hệ hợp tác trong tương lai.

Toàn cảnh Hội thảo "Phát triển R&D và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ trong trường 
đại học".
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP Ở 
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 22/12/2015, phối hợp với tổ chức JIRCAS (Trung tâm Nghiên cứu quốc tế Nhật Bản về 
Khoa học Nông nghiệp), Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên-Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) đã tổ chức Hội thảo "Phát triển Kỹ thuật Nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long để ứng 
phó với Biến đổi khí hậu" tại Trung tâm Học liệu-Trường ĐHCT.

Hội thảo được tổ chức nhằm tổng kết và 
thảo luận kết quả sau 05 năm thực hiện 
Dự án JIRCAS-CTU và đề ra kế hoạch 

nghiên cứu trong thời gian sắp tới. Tham dự 
hội thảo có các nhà khoa học, nhà nghiên cứu 
Việt Nam và Nhật Bản tham gia trong Dự án 
JIRCAS-CTU.

Dự án JIRCAS-CTU nhằm thực hiện chương 
trình phát triển nông thôn theo cơ chế phát 
triển sạch. Dự án bắt đầu từ năm 2008 với các 
nghiên cứu về môi trường nước, môi trường đất 
và các hoạt động sản xuất của 273 hộ dân trong 
ấp Mỹ Phụng, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, 

thành phố Cần Thơ. 
Kết quả đánh giá được 
xuất bản trong tài liệu 
"Nghiên cứu phát triển 
nông thôn dựa trên cơ 
chế phát triển sạch" 
năm 2012. Trên những 
cơ sở đó, dự án đã triển 
khai các chương trình 
nghiên cứu tiếp theo.

Tại Hội thảo lần này, 
các nhà khoa học thuộc 
Trường ĐHCT, Viện 
Lúa Đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL), 
Viện Khoa học Thủy 
lợi miền Nam, tổ chức 
JIRCAS, và các trường 
đại học đối tác phía 

Nhật Bản đã lần lượt trình bày các kết quả 
nghiên cứu chương trình tiếp theo của Dự án về 
giảm phát thải khí nhà kính trên đồng ruộng và 
trong chăn nuôi động vật ăn cỏ. Một số nội dung 
nghiên cứu được trình bày như: giảm thiểu phát 
thải khí nhà kính từ ĐBSCL; đánh giá những tác 
động và thích ứng với môi trường của ĐBSCL 
trong tương lai;... Thông qua các kết quả nghiên 
cứu được trình bày tại Hội thảo, các nhà khoa 
học đã có dịp nhìn lại thành quả đạt được của 
một quá trình hợp tác nghiên cứu kéo dài 05 
năm, để từ đó thảo luận và tìm ra những hướng 
nghiên cứu mới và đề xuất kế hoạch tiếp theo 
trong Dự án.

Hội thảo "Phát triển Kỹ thuật Nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long để ứng phó 
với Biến đổi khí hậu" diễn ra tại Trung tâm Học liệu-Trường ĐHCT.
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Huỳnh Trang Đài, Lớp Biên dịch-Phiên dịch Khóa 38

TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ 
NHÀ NƯỚC NGÀNH SINH HỌC

Ngày 10/12/2015, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước (CDGSNN) ngành Sinh học dẫn đầu 
là GS.TSKH. Vũ Quang Côn đã đến thăm và làm việc với Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Tiếp 
đoàn có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng; 
đại diện lãnh đạo một số đơn vị trong Trường; cùng các giảng viên tiến sĩ (TS) ngành Sinh học, 
Công nghệ sinh học và các ứng viên Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS).

Hiện nay, Trường có nhiều 
chính sách ưu tiên cho việc 
phát triển chất lượng của đội 

ngũ cán bộ, điển hình là nguồn lực 
cán bộ có bằng TS sẽ được ưu tiên 
đưa vào hệ thống giảng viên của 
Trường. Đặc biệt, những TS mới 
về Trường sẽ được trao tặng một 
máy tính xách tay để hỗ trợ cho 
công việc. Bên cạnh đó, những TS 
đã có 02 năm kinh nghiệm làm việc 
sẽ được Nhà trường ưu tiên hỗ trợ 
trong một đề tài nghiên cứu cấp 
Trường để cán bộ có cơ hội triển 
khai và phát triển những ấp ủ của 
mình trong quá trình nghiên cứu.

Đội ngũ cán bộ đang phấn đấu đạt chức danh 
GS, PGS cũng được Trường tạo điều kiện thực 
hiện ít nhất một đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, 
được ưu tiên xuất bản công trình nghiên cứu 
trong Tạp chí Khoa học của Trường và được hỗ 
trợ một số chi phí cần thiết khác. Nhà trường sẽ 
tiếp tục duy trì và phát triển các chính sách ưu 
tiên nhằm hướng đến xây dựng một đội ngũ cán 
bộ có chất lượng cao. 

Chia sẻ tại buổi làm việc, GS.TSKH. Vũ 
Quang Côn cho biết, Hội đồng rất ủng hộ các 
ứng viên của ngành Sinh học và đề nghị các 
ứng viên nên nghiên cứu thật kỹ và thực hiện 
đúng theo văn bản Pháp quy. Đồng thời, những 
đề xuất từ phía Nhà trường nên thông qua văn 
bản để Hội đồng dễ dàng tiếp cận và xem xét. 
Hội đồng cũng đánh giá cao năng lực của các 
ứng viên từ Trường ĐHCT sau những chuyến 

công tác thực tế tại Trường.

Tại buổi làm việc, Hội đồng đã thông báo một 
số thông tin liên quan đến việc đăng ký xác nhận 
chức danh GS, PGS năm 2016. Theo thông tin 
mới nhất, việc tiếp nhận xét chức danh GS, 
PGS ở cấp bậc trường đại học theo tiêu chuẩn 
của Nhà nước sẽ bắt đầu vào tháng 02/2016 
và kết thúc vào ngày 20/11/2016. Hội đồng sẽ 
bổ sung đầy đủ thông tin cho Nhà trường thông 
qua văn bản ngay sau buổi làm việc. 

Nhân dịp này, một số giảng viên là TS các 
ngành Sinh học, Công nghệ sinh học đã chia sẻ 
một số kinh nghiệm trong quá trình thực hiện đề 
tài cấp Nhà nước và cam kết sẽ tiếp tục phấn 
đấu theo tiêu chuẩn Hội đồng đã đề ra. Ngoài 
ra, các ứng viên GS, PGS cũng được Hội đồng 
CDGSNN ngành Sinh học trực tiếp tư vấn và 
giải đáp các thắc mắc liên quan đến việc đăng 
ký xét chức danh.

Ảnh lưu niệm tại buổi làm việc với Hội đồng CDGSNN ngành Sinh học.
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TIẾP ÔNG JEAN-PHILIPPE ROUSE, GIÁM ĐỐC ĐẶC TRÁCH VĂN PHÒNG 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỰC THUỘC ĐẠI SỨ QUÁN PHÁP 

TẠI VIỆT NAM
Huỳnh Trang Đài, Lớp Biên dịch-Phiên dịch Khóa 38

Với mong muốn hiểu rõ hơn quan 
điểm của Nhà trường và nhu cầu 
của người dân khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) về việc 
mở rộng và phát triển giảng dạy tiếng 
Pháp, sáng ngày 08/12/2015, Ông Jean-
Philippe Rouse, Giám đốc đặc trách văn 
phòng tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc 
Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã đến 
thăm và làm việc với Trường Đại học 
Cần Thơ (ĐHCT). 

Tiếp đoàn có PGS.TS. Lê Việt Dũng, 
Phó Hiệu trưởng; cùng đại diện lãnh đạo 
một số đơn vị trong Trường. Hai bên đã 
cùng nhau trao đổi và đưa ra những đề 
nghị thiết thực góp phần phổ biến, tăng cường 
hiệu quả giảng dạy ngôn ngữ Pháp tại Trường 
ĐHCT nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung.

Tại buổi làm việc, Phó Hiệu trưởng đã có 
những chia sẻ chân thành về một số hoạt động 
phát triển tiếng Pháp tại Trường ĐHCT trong 
thời gian qua, đồng thời, đưa ra những đề xuất 
góp phần tái phổ biến giáo dục tiếng Pháp đến 
người dân tại khu vực, đặc biệt là đối tượng học 
sinh, sinh viên đang theo học tại các trường 
trung học phổ thông và đại học.

 Hai bên đã tích cực thảo luận không chỉ về 
việc giảng dạy mà còn tập trung vào việc tổ 
chức các buổi giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt-
Pháp nhằm thu hút sự quan tâm của sinh viên 
và người dân tại thành phố Cần Thơ, giúp họ 
hiểu biết sâu sắc hơn về đất nước, con người 
và nền văn hóa đặc sắc của Pháp cũng như 
ngôn ngữ Pháp. PGS.TS. Lê Việt Dũng nhấn 
mạnh các đối tác Pháp nên tăng cường các 
hoạt động giao lưu, trao đổi cán bộ giữa Trường 
ĐHCT và các trường đại học của Pháp; đẩy 

mạnh các hoạt động hợp tác với các công ty, tổ 
chức ở Tây Nam Bộ nhằm xây dựng bền vững 
và mở rộng hơn nữa chiến lược phát triển giáo 
dục tiếng Pháp tại khu vực ĐBSCL.

Cũng tại buổi làm việc, Ông Jean-Philippe 
Rouse bày tỏ sự vui mừng khi nhận được sự 
đồng thuận trong đề xuất hợp tác và những 
đóng góp thẳng thắn từ phía Nhà trường trong 
việc phát triển tiếng Pháp trong giai đoạn tới. 
Ông mong muốn sẽ có thêm không gian giúp 
sinh viên Trường ĐHCT tiếp cận được những 
thông tin học bổng của Pháp và các thông tin 
liên quan thông qua tình nguyện viên mà phía 
đối tác sẽ sắp xếp để làm việc suốt năm tại 
Trường.

 Sau buổi làm việc, Ông Jean-Philippe Rouse 
đã đến tham quan Văn phòng đại diện của Nhật 
Bản và Hàn Quốc tại Nhà Điều hành-Trường 
ĐHCT nhằm lấy ý tưởng cho việc thành lập 
một không gian dành cho Ngôn ngữ Pháp tại 
Trường. Buổi gặp gỡ giữa hai bên hứa hẹn sẽ 
nâng bước phát triển mới cho việc phổ biến và 
giảng dạy tiếng Pháp tại Trường ĐHCT.

Buổi đón tiếp và làm việc với Ông Jean-Philippe Rouse, Giám đốc 
đặc trách văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Đại sứ quán 
Pháp tại Việt Nam.
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TIẾP ĐOÀN ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT HẢI DƯƠNG CỦA NHẬT BẢN
Huỳnh Trang Đài, Lớp Biên dịch-Phiên dịch Khóa 38

Sau hai ngày phối hợp tổ chức Hội thảo 
Quốc tế về Chế biến thủy sản: Sản xuất 
sạch hơn cho thực phẩm có chất lượng 

hơn, ngày 09/12/2015, Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) đã có buổi làm việc với Đoàn Đại 
học Khoa học và Kỹ thuật Hải Dương của Nhật 
Bản (TUMSAT) dẫn đầu là ông Tadashi Tokai, 
Phó Hiệu trưởng. Tiếp đoàn có các thành viên 
Ban Giám hiệu cùng đại diện lãnh đạo một số 
đơn vị trong Trường.

Lần đầu tiên đến thăm và làm việc, Đoàn Đại 
học TUMSAT mong muốn hiểu rõ hơn những 
thông tin chung và thành tích mà Trường ĐHCT 
đã đạt được trong mối quan hệ hợp tác quốc tế 
hữu nghị với các nước bạn thời gian qua. Sở 
hữu tiềm năng lớn trong lĩnh vực môi trường, 
nông nghiệp và thủy sản, Đại học TUMSAT dành 
sự quan tâm đặc biệt đến khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL) đặc biệt là Trường 
ĐHCT, trường đại học trọng điểm của khu vực. 

Chia sẻ tại buổi làm việc, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng nhấn mạnh Nhà trường đã 
nỗ lực mở rộng mối quan hệ hợp tác với nhiều 
đối tác trong và ngoài nước qua các hoạt động 

trao đổi cán bộ, giảng viên, 
sinh viên, trao đổi học thuật,… 
Trong đó, Nhật Bản là một trong 
những quốc gia có mối quan hệ 
hợp tác tốt đẹp và bền vững với 
Trường ĐHCT nói riêng và Việt 
Nam nói chung. 

Nhân dịp này, PGS.TS. Trần 
Trung Tính, Phó Hiệu trưởng 
cho biết, trong năm tới, trong 
khuôn khổ Dự án ODA, Trường 
ĐHCT có kế hoạch sẽ gửi một 
số lượng ứng viên nhất định đến 
học tập tại Đại học TUMSAT. Vì 

thế, Nhà trường hy vọng sẽ nhận 
được sự hỗ trợ và hợp tác tích cực từ phía Đại 
học TUMSAT.  

Tại buổi làm việc, ông Tadashi Tokai, Phó Hiệu 
trưởng Đại học TUMSAT gửi lời cảm ơn chân 
thành đến Trường ĐHCT vì buổi đón tiếp nồng 
hậu và sự hợp tác tích cực của Nhà trường đã 
giúp Hội thảo Quốc tế về Chế biến thủy sản diễn 
ra thành công tốt đẹp. Đồng thời, ông đánh giá 
cao những hoạt động hợp tác quốc tế và thành 
tích mà Trường đã đạt được trong thời gian qua. 
Ông Tadashi Tokai hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa 
du học sinh từ Trường ĐHCT đến học tập tại 
Đại học TUMSAT. Ông còn khẳng định sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi cho du học sinh đến học ở 
Trường thông qua việc tổ chức thi tuyển qua 
mạng internet và các hình thức hỗ trợ. Điều này 
giúp du học sinh Trường ĐHCT và du học sinh 
ở các quốc gia khác tiết kiệm được một phần 
chi phí cho việc thi tuyển vào học tại Đại học 
TUMSAT. Với thiện chí hợp tác từ phía đoàn 
Đại học TUMSAT, Trường ĐHCT hy vọng mối 
quan hệ hợp tác tốt đẹp này sẽ tiếp tục phát 
triển trong thời gian tới, góp phần vào sự phát 
triển chung của hai đơn vị. 

Đoàn Đại học TUMSAT và Trường ĐHCT trao quà và chụp ảnh lưu niệm.
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HỌP MẶT HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
 NHÂN NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM

Ngày 22/12/2015, Hội Cựu Chiến binh (CCB)-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức họp 
mặt kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2015) và kỷ 
niệm 26 năm ngày thành lập Hội CCB Việt Nam (06/12/1989-06/12/2015) nhằm ôn lại truyền thống 
lịch sử, đồng thời tổng kết hoạt động của Hội năm 2015.

Đến dự buổi họp mặt, có Đại tá Trần Hùng, 
Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố Cần 
Thơ; Đại tá Nguyễn Trần Hiếu, Trưởng 

Ban Tuyên giáo Hội CCB thành phố Cần Thơ; 
Đ/c Bùi Văn Hải, Phó Chủ tịch Hội CCB phường 
Hưng Lợi; PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT; PGS.TS. Trần Thị Thanh 
Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đại diện 
lãnh đạo các đơn vị và CCB Trường ĐHCT.

Ngày 06/12/1991, Hội CCB-Trường ĐHCT 
được thành lập trên cơ sở tâm tư nguyện vọng 
của đông đảo hội viên. Kể từ ngày được thành 
lập đến nay, thành công của Hội ngày càng 
được khẳng định. Hiện nay, số hội viên là 78 
đồng chí được bố trí sinh hoạt trong 13 chi hội 
trực thuộc. 

Để thiết thực chào mừng 50 năm Trường 
ĐHCT hình thành và phát triển, ngoài các 
hoạt động nhằm góp phần bảo vệ Đảng, chính 
quyền, hệ thống chính trị của Trường và giáo 

dục thế hệ trẻ, Hội CCB của Trường 
đã cùng với Thành Hội CCB Cần Thơ 
tổ chức giao lưu truyền hình trực tiếp 
“Đại thắng mùa xuân-Bước chân hai 
thế hệ” tại Hội trường Lớn, tham gia 
thăm Bộ đội vùng biển đảo, trồng cây 
nhân ngày Môi trường thế giới,… 
Bên cạnh đó, Hội CCB còn ký kết thi 
đua với Thành Hội với chủ đề: “Hoạt 
động khoa học của Hội CCB-Trường 
Đại học Cần Thơ lập thành tích chào 
mừng các ngày lễ lớn và Đại hội 
Đảng các cấp năm 2015”.

Về kết quả thi đua, trong năm 2015, 
Hội CCB-Trường ĐHCT có 04 đề tài nghiên cứu 
khoa học được nghiệm thu, trong đó, 02 đề tài 
cấp cơ sở, 02 đề tài cấp tỉnh; có 06 tài liệu khoa 
học được nghiệm thu và xuất bản, trong đó, có 
02 giáo trình, 01 sách tham khảo và 03 kỷ yếu 
khoa học; có 44 bài viết khoa học được xuất 
bản trên các tạp chí khoa học và kỷ yếu hội thảo 
khoa học trong và ngoài nước; chuyển giao 05 
thành tựu khoa học cho 03 nơi ứng dụng gồm 
Bộ tư lệnh Hải quân vùng 5, tỉnh Cà Mau và tỉnh 
Đồng Tháp; hướng dẫn thành công 01 luận án 
tiến sĩ và 17 đề tài thạc sĩ.

Qua phong trào thi đua năm 2015, Hội CCB 
của Trường vinh dự được Trung ương Hội 
CCB Việt Nam tặng Bằng khen, ngoài ra, có 
02 hội viên được nhận Bằng khen và 14 cá 
nhân được tặng Giấy khen của Hội CCB thành 
phố Cần Thơ. Cũng trong năm nay, Hội CCB-
Trường ĐHCT vui mừng có thêm 03 hội viên đạt  
chuẩn PGS.

Buổi họp mặt Hội CCB Trường ĐHCT nhân ngày thành lập Quân đội 
Nhân dân Việt Nam và Hội CCB Việt Nam.
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG LẦN THỨ VIII,
 NHIỆM KỲ 2015-2018

Trong 02 ngày 03-04/12/2015, tại Nhà 
Điều hành-Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) đã diễn ra Đại hội Đại biểu Hội 

Sinh viên-Trường ĐHCT lần thứ VIII, nhiệm kỳ 
2015-2018. Đến dự Đại hội có đại diện Thường 
trực Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam thành 
phố Cần Thơ; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy-
Ban Giám hiệu cùng lãnh đạo các khoa, phòng 
ban, đoàn thể trong Trường; các tổ chức Hội 
Sinh viên trong khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long và gần 180 đại biểu được triệu tập. 

Qua hai buổi làm việc, Đại hội đã đánh giá 
kết quả thực hiện các trọng tâm công tác theo 
Nghị quyết Đại hội lần thứ VII; kết quả công 
tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2013-
2015; bên cạnh đó thảo luận, xây dựng phương 
hướng công tác nhiệm kỳ 2015-2018.

Hiện nay, Hội Sinh viên Trường có hơn 
18.000 hội viên sinh hoạt tại 119 Chi hội sinh 
viên trực thuộc 13 Liên Chi hội và 07 Câu lạc 
bộ, Đội nhóm. Trong giai đoạn 2013-2015, Hội 

sinh viên-Trường ĐHCT đã 
nỗ lực thực hiện nhiệm vụ 
công tác, tiếp tục đổi mới 
phương thức hoạt động, 
xây dựng nhiều phong trào 
đa dạng để thu hút, tập 
hợp hội viên. Ngày càng có 
nhiều “Sinh viên 5 tốt” được 
công nhận, cụ thể có 01 cá 
nhân được tuyên dương 
sinh viên 5 tốt cấp Trung 
ương, 18 cá nhân được 
tuyên dương sinh viên 5 
tốt cấp Thành phố, 385 cá 
nhân được tuyên dương 
cấp Trường, 01 cá nhân 
đạt danh hiệu “Sao tháng 
Giêng” và nhiều tập thể, cá 

nhân được khen thưởng các cấp.

Trong nhiệm kỳ, có hơn 1.000 sinh viên được 
bồi dưỡng cảm tình Đảng và 391 sinh viên được 
kết nạp vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. Có hàng nghìn tập thể và các nhân được 
nhận bằng khen, giấy khen do các cấp Hội, các 
địa phương trao tặng vì đã đạt thành tích trong 
công tác Hội và phong trào sinh viên.

Các đơn vị Hội trong toàn Trường đã duy trì 
tổ chức nhiều hoạt động giáo dục chính trị, tư 
tưởng, đạo đức lối sống, tình yêu quê hương 
đất nước cho Hội viên. Hằng năm, có hàng trăm 
nghìn lượt sinh viên tham gia các phong trào tình 
nguyện “Mùa hè xanh”, Hiến máu tình nguyện, 
các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Trong thời gian 
qua, hoạt động hội nhập quốc tế rất được sinh 
viên quan tâm. Ngày càng có nhiều sinh viên 
Trường ĐHCT tham gia các chuyến thăm, làm 
việc, giao lưu tại các nước như Nhật Bản, Trung 
Quốc, các nước trong khu vực ASEAN, tham 
gia các hoạt động lễ hội văn hóa tại Trường, gặp 

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Trường ĐHCT lần thứ VIII, nhiệm 
kỳ 2015-2018.



18 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HOẠT ĐỘNG KHÁC

gỡ, nói chuyện với quan chức ngoại giao, sinh 
viên các nước. 

Trong nhiệm kỳ, hơn 3.000 suất học  bổng đã 
được trao hỗ trợ cho các hội viên, sinh viên với 
tổng giá trị trên 8 tỉ đồng. Ngoài các suất học 
bổng hỗ trợ từ nhà trường, các liên chi hội, chi 
hội sinh viên cũng rất chủ động tìm kiếm hơn 
2.000 suất học bổng và hỗ trợ hội viên, sinh viên 
khó khăn từ các doanh nghiệp và các cơ quan, 
tổ chức ở các địa phương trong khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long với tổng giá trị trên 3 tỉ 
đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, PGS.TS. Lê Việt 
Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT biểu dương những 
đóng góp tích cực của các đồng chí trong Ban 
Chấp hành nhiệm kỳ vừa qua. Cụ thể, Hội đã 
thực hiện xuất sắc chương trình “Sinh viên 5 
tốt”, đặc biệt, các phong trào văn hóa văn nghệ, 
công tác tình nguyện,... Trường ĐHCT là một 
trường đa ngành, đa lĩnh vực. Đó là một lợi thế 
nhưng cũng là một bài toán khó cho Hội trong 
tổ chức triển khai các phong trào cần sự hưởng 
ứng sâu rộng, nhiệt tình từ sinh viên. Do đó, 
Phó Hiệu trưởng lưu ý cán bộ Hội trong công 
tác xây dựng các phong trào phải thực tiễn, đi 
vào chiều sâu, thu hút sự tham gia tích cực từ 
sinh viên. 

Năm 2015 là 
năm tiến hành 
Đại hội Đảng bộ 
các cấp tiến tới 
Đại hội Đại biểu 
toàn quốc lần thứ 
XII của Đảng, 
PGS.TS. Lê Việt 
Dũng đề nghị Hội 
Sinh viên Trường 
nghiên cứu kỹ hơn 
Nghị quyết Đảng 
bộ Nhà trường 
nhiệm kỳ 2015-
2020, Nghị quyết 

các khoa, viện gắn với hoạt động của Chi hội, 
Liên Chi hội để xây dựng các chương trình hành 
động cụ thể cho nhiệm kỳ mới, trong đó, “nâng 
cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên là nhiệm 
vụ cấp bách” nhằm thực hiện mục tiêu “quốc tế 
hóa” Trường ĐHCT.

Với khẩu hiệu hành động “Xung kích - Sáng 
tạo - Hội nhập”, Đại hội đã đề ra 07 chỉ tiêu cơ 
bản cho nhiệm kỳ 2015-2018 với nhiều giải 
pháp cụ thể từ những đóng góp tích cực của đại 
biểu tham dự.

Đại hội cũng bầu Ban Chấp hành Hội Sinh 
viên Trường khóa VIII, nhiệm kỳ 2015-2018 
gồm 27 đồng chí và Ban Kiểm tra gồm 05 đồng 
chí. Theo đó, Đ/c Trần Thị Thủy Tiên giữ chức 
vụ Chủ tịch Hội khóa VIII, các Phó Chủ tịch gồm 
Huỳnh Phúc Lộc, Lê Nguyễn Hải Đăng và Trần 
Thị Dương Thiên Trang.

Qua hai ngày làm việc sôi nổi, tích cực, Đại 
hội đã kết thúc thành công tốt đẹp. Với sự đồng 
thuận của tất cả đại biểu tham dự, Hội Sinh viên-
Trường ĐHCT tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu 
xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam ngày càng 
vững mạnh, phát huy tiềm năng của sinh viên 
xung kích, sáng tạo, chung sức với cộng đồng 
đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường ĐHCT khóa mới ra mắt Đại hội.
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LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG 
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG SƯ PHẠM

Ngày 07/12/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Lễ Khởi công xây dựng 
Trung tâm Phát triển Kỹ năng Sư phạm-Trường ĐHCT. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo 
Nhà trường; đại diện lãnh đạo Khoa Sư phạm, Khoa Ngoại ngữ, các phòng, ban trong Trường 
và đơn vị thi công.

Trung tâm Phát triển Kỹ năng Sư phạm 
được xây dựng nhằm mục tiêu phát 
triển nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm 

cho sinh viên thông qua chương trình đào tạo 
sinh viên chính khóa và ngoại khóa, góp phần 
nâng cao chất lượng dạy học cho đội ngũ cán 
bộ quản lý và giáo viên các cấp từ tiểu học 
đến đại học trong khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long, thông qua các khóa đào tạo về 
nghiệp vụ sư phạm và các khóa bồi dưỡng 
ngắn hạn về phương pháp dạy học, phương 
pháp đánh giá kết quả học tập, phương pháp 
tư vấn chuyên môn, bảo quản, sử dụng 
phương tiện và thiết bị vào dạy học. Một mục 

tiêu khác của Trung tâm 
là hỗ trợ đội ngũ giáo viên 
tập sự, đào tạo lại giáo 
viên cần chuyển đổi môn 
học và nâng cao chuyên 
môn theo yêu cầu.

Là đơn vị nghiên cứu 
khoa học sư phạm, 
chuyển giao khoa học 
sư phạm, hợp tác quốc 
tế và dịch vụ trực thuộc 
Khoa Sư phạm-Trường 
ĐHCT, Trung tâm có 
chức năng tư vấn cho 
lãnh đạo Khoa Sư phạm 
và Trường ĐHCT về phát 
triển kỹ năng sư phạm 
và thực hành sư phạm 
của sinh viên; phát triển 
chuyên môn và nghiệp vụ 

sư phạm cho giảng viên đại học, cao đẳng, 
các trường dạy nghề và giáo viên các trường 
phổ thông khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long; bên cạnh đó, tổ chức thực hiện các đề 
tài nghiên cứu khoa học giáo dục, khoa học 
sư phạm theo yêu cầu và tổ chức các khóa 
bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo về khoa học và 
giáo dục, nghiệp vụ sư phạm.

Việc thành lập Trung tâm Phát triển Kỹ năng 
Sư phạm sẽ là một giải pháp hiệu quả, thiết 
thực mang tính toàn diện trong việc giải quyết 
vấn đề nan giải của nhiệm vụ nâng cao chất 
lượng đào tạo giáo viên và bồi dưỡng, phát 
triển kỹ năng sư phạm cho sinh viên hiện nay.

Các lãnh đạo làm Lễ Khởi công xây dựng Trung tâm Phát triển Kỹ năng Sư phạm.
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BẾ MẠC LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 
CHO ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2015

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Giáo dục Quốc 
phòng và An ninh 
(QP&AN) và bồi 

dưỡng kiến thức QP&AN 
là một chủ trương lớn 
của Đảng và Nhà nước 
ta, là một nội dung quan 
trọng hàng đầu trong xây 
dựng nền quốc phòng 
toàn dân vững mạnh để 
thực hiện nhiệm vụ xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc 
xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Mục tiêu giáo dục, bồi 
dưỡng kiến thức QP&AN 
nhằm nâng cao nhận 
thức trong cán bộ, đảng 
viên, trong cả hệ thống chính trị về đường lối, 
quan điểm của Đảng, sự quản lý của Nhà nước 
về QP&AN; truyền thống đấu tranh chống ngoại 
xâm của dân tộc; trách nhiệm và nghĩa vụ của 
công dân về bảo vệ Tổ quốc, có lòng yêu nước, 
yêu CNXH, ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ 
đoạn của các thế lực thù địch, có kiến thức cơ 
bản về đường lối QP&AN và công tác quản lý 
nhà nước về QP&AN, có kỹ năng quân sự, an 
ninh cần thiết để tham gia vào sự nghiệp xây 
dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, an 
ninh nhân dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt 
Nam XHCN.

Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) là một trung 
tâm giáo dục đào tạo trọng điểm của Nhà nước 
ở Đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm văn 
hóa-khoa học kỹ thuật của vùng. Trong những 
năm qua, Đảng ủy-Ban Giám hiệu Trường 
ĐHCT đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực 
hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức QP&AN 
thông qua việc thường xuyên cử cán bộ, đảng 
viên tham gia các khóa bồi dưỡng kiến thức 

QP&AN đối tượng 2, đối tượng 3, đối tượng 4 
do Quân khu 9 và Trường Quân sự thành phố 
Cần Thơ tổ chức.

Phát huy tinh thần đó, từ ngày 07 đến 
10/12/2015, Lớp Bồi dưỡng Kiến thức QP&AN 
cho đảng viên, viên chức và người lao động 
thuộc đối tượng 4 của Trường ĐHCT đã được 
tổ chức. Đây là một việc làm hết sức có ý nghĩa, 
góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho cán 
bộ, đảng viên trong Nhà trường.

Sau 04 ngày học tập, nghiên cứu nghiêm túc 
và hiệu quả, Trường ĐHCT tổ chức Lễ Bế mạc 
Lớp học vào ngày 10/12/2015 với kết quả của 
khóa học 100% học viên đều đạt khá, giỏi. Trong 
số 225 cán bộ, viên chức tham gia khóa học lần 
này, có 168 cán bộ đạt loại Giỏi và 57 cán bộ 
đạt loại Khá. Qua đó thể hiện sự nhận thức đầy 
đủ, sâu sắc cách mạng Việt Nam trong tình hình 
mới và tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, 
viên chức Trường ĐHCT nói chung trong công 
tác QP&AN.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền trao Chứng nhận hoàn thành khóa học cho học viên.
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Phòng Công tác Chính trị

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẠT GIẢI CAO 
TẠI LIÊN HOAN “TIẾNG HÁT HẸN HÒ 9 DÒNG SÔNG” 

LẦN THỨ XV NĂM 2015

Từ ngày 06 đến 09/12/2015, tại thành phố 
Cà Mau, Đoàn Nghệ thuật quần chúng 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã 

cùng với 12 Đoàn Nghệ thuật quần chúng của 
các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL) tham gia Liên hoan “Tiếng 
hát hẹn hò 9 dòng sông" lần thứ XV. Đây là hoạt 
động truyền thống của Câu lạc bộ Giám đốc 
Trung tâm văn hóa khu vực ĐBSCL, được tổ 
chức luân phiên 02 năm một lần. 

Với chủ đề “Nông thôn ngày mới”, Liên hoan 
năm nay thu hút trên 500 diễn viên đến từ 13 
đoàn nghệ thuật quần chúng với 75 tiết mục 
thuộc nhiều thể loại như: ca múa, ca cổ, hò đối 
đáp… Trải qua 03 đêm thi diễn sôi nổi, hào hứng, 
mỗi đoàn đều đầu tư khá tốt về mặt chuyên môn 
và thể hiện được nét đặc trưng của địa phương 
mình trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Đến với Liên hoan, Đoàn Nghệ thuật quần 
chúng Trường ĐHCT đã chuẩn bị một chương 
trình biểu diễn nghệ thuật công phu và hoành 
tráng với 06 tiết mục về chủ đề “Chung tay xây 
dựng quê hương”. Với phần biểu diễn xuất sắc 
của các bạn sinh viên trẻ, Đoàn đã tạo ấn tượng 
mạnh mẽ cho các đơn vị bạn và khán giả khi thể 
hiện khá thành công nội dung: Trường ĐHCT 
vinh dự và tự hào khi được đóng góp một phần 
công sức vào việc xây dựng và phát huy sức 
mạnh cho những bước chuyển mình đi lên của 
nông thôn vùng ĐBSCL ngày càng đổi mới.

Kết thúc Liên hoan, Ban tổ chức đã trao 14 
giải vàng và 27 giải bạc cho các tiết mục xuất 
sắc. Trong đó, Trường ĐHCT nhận 01 Huy 
chương Vàng cho tiết mục tốp ca nữ “Giấc mơ 
cánh cò”, 02 Huy chương Bạc cho tiết mục ca 
múa “Vút bay đất mẹ chín rồng” và tiết mục 

múa “Những bông hoa 
trên miền quê mới”. Ngoài 
ra, tối ngày 07/12/2015, 
Đoàn Nghệ thuật quần 
chúng của Trường cũng 
đã đi biểu diễn phục vụ 
nhân dân huyện Cái Nước, 
tạo được cảm tình với 
lãnh đạo và nhân dân địa 
phương. Đoàn cũng nhận 
được Bằng khen của Ủy 
ban nhân dân tỉnh Cà Mau 
vì đã “Tích cực tham gia 
Liên hoan Tiếng hát hẹn hò 
9 dòng sông lần thứ XV - 
Cà Mau năm 2015”. Được 
biết, Liên hoan Tiếng hát 
hẹn hò 9 dòng sông lần thứ 
XVI - năm 2017 sẽ do tỉnh 
An Giang đăng cai tổ chức.“Giấc mơ cánh cò” - Tiết mục đạt Huy chương Vàng tại Liên hoan.
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Trung tâm Công nghệ Phần mềm

SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẠT NHIỀU GIẢI 
TRONG KỲ THI OLYMPIC TIN HỌC SINH VIÊN VIỆT NAM LẦN THỨ 24

Kỳ thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc 
được khởi xướng từ năm 1992, nhằm 
khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, sáng 

tạo trong lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) 
của sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên 
toàn quốc. Trải qua 23 lần tổ chức, nó đã trở 
thành ngày hội của sinh viên yêu thích Công 
nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT). 
Cũng chính qua các cuộc thi này, nhiều nhân 
tài trong lĩnh vực CNTT đã được phát hiện, bồi 
dưỡng và trưởng thành. Olympic Tin học gồm 
các khối thi kỹ năng cá nhân bao gồm: Siêu 
CUP OLP, Chuyên Tin, không Chuyên Tin, Cao 
đẳng và Phần mềm nguồn mở.

Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam 
lần thứ 24 và Kỳ thi Lập trình sinh viên Quốc 
tế ACM/ICPC khu vực châu Á có sự tham gia 
của 300 đội tuyển, với gần 150 giảng viên, 
huấn luyện viên và gần 600 thí sinh đến từ các 
trường đại học, cao đẳng và học viện trên cả 
nước cùng 12 đội tuyển sinh viên quốc tế đến 
từ các trường đại học châu Á như: Trung quốc, 
Hàn Quốc, Singapore, Indonesia, Philippines và 
Đài Loan.

Thông qua cuộc thi này, Việt Nam 
tiếp tục khẳng định vị thế của mình 
trong khu vực châu Á và trên thế giới về 
nguồn lực trẻ trong lĩnh vực CNTT&TT. 
Việc kết hợp Kỳ thi Olympic Tin học 
với ACM/ICPC đã nâng quy mô quốc 
gia và quốc tế của Kỳ thi lên một bước 
mới nhằm khẳng định khả năng hội 
nhập của tuổi trẻ Việt Nam trong lĩnh 
vực CNTT&TT, đặc biệt là kỹ năng lập 
trình theo chuẩn quốc tế và ngoại ngữ, 
một trong những nền tảng cơ bản cho 
chuyên gia CNTT&TT. Bên cạnh đó, 
cuộc thi còn rèn luyện kỹ năng làm việc 
tập thể; từng bước đưa thương hiệu 
các trường đại học, cao đẳng Việt Nam 

sánh vai trong top 100 trường đại học hàng đầu 
về CNTT&TT trên thế giới.

Trong Kỳ thi năm nay, đội tuyển Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tham gia 04 khối 
thi: Chuyên Tin, không Chuyên Tin, Cao đẳng 
và khối tập thể ACM/ICPC; với 11 sinh viên và 
03 cán bộ hướng dẫn đoàn. Vượt qua Vòng 
Online của Kỳ thi Lập trình quốc tế ACM/ICPC 
năm 2015 trong nước được tổ chức vào ngày 
31/10/2015 tại điểm thi Trường ĐHCT, đội tuyển 
sinh viên của Trường đã tiếp tục Kỳ thi từ ngày 
24 đến 27/11/2015 được tổ chức tại Hà Nội và 
xuất sắc đạt được 02 giải Nhì thuộc khối không 
Chuyên Tin, 01 giải Ba và 01 giải Khuyến khích 
thuộc khối Cao đẳng.

Đối với sinh viên Trường ĐHCT, Kỳ thi Olympic 
Tin học Sinh viên Việt Nam là một sân chơi rất 
bổ ích và đầy ý nghĩa. Thành tích tham gia cuộc 
thi năm nay sẽ là động lực cho các em phấn đấu 
hơn trong học tập, nghiên cứu và nâng cao trình 
độ chuyên môn, cũng như trau dồi kiến thức, 
tích lũy thêm kinh nghiệm để chuẩn bị cho sự 
phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Đội tuyển Trường Đại học Cần Thơ tham dự kỳ thi Olympic Tin học 
Sinh viên Việt Nam lần thứ 24 và Kỳ thi Lập trình sinh viên Quốc tế 
ACM/ICPC năm 2015.
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Khoa Sư phạm

HỘI THẢO KHOA HỌC “CẢI TIẾN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO SINH VIÊN 
SƯ PHẠM, NÂNG CAO NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU VÀ DẠY HỌC CỦA 
GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG”

Ngày 19/12/2015, Khoa Sư phạm đã tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề “Cải tiến công tác 
đào tạo sinh viên sư phạm, nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng nhu 
cầu đổi mới giáo dục phổ thông”, tại Nhà điều hành-Trường Đại học Cần Thơ nhằm trao đổi kinh 
nghiệm về công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, dạy học với các nhà nghiên cứu, các giảng viên, 
giáo viên đến từ các trường đại học, trung học phổ thông trong cả nước.

Hội thảo đã thu hút nhiều tham 
luận có giá trị khoa học và 
thực tiễn, trao đổi về các chủ 

đề như dạy học tích hợp, rèn luyện 
chuyên môn nghiệp vụ cho sinh viên, 
các giải pháp gắn kết giữa trường 
đại học với trường phổ thông nhằm 
hỗ trợ và phát triển chuyên môn cho 
giảng viên, giáo viên… 

Các báo cáo đã nhận được sự 
quan tâm của đại biểu tham dự thông 
qua các câu hỏi, ý kiến tranh luận và 
trao đổi thẳng thắn về các nội dung có liên quan 
đến những vấn đề giáo dục đang được quan 
tâm nhằm thống nhất tiếng nói chung trong quá 
trình đào tạo giáo viên và phát triển năng lực 
cho cả người dạy và người học. Từ những ý 
kiến trao đổi này, Hội thảo cũng xác lập và đề 

xuất các nội dung chính sẽ được triển khai trong 
Hội thảo kế tiếp.

  Kết thúc Hội thảo, TS. Nguyễn Thị Thu 
Thủy, Phó trưởng Khoa Sư phạm đã đánh giá 
cao giá trị học thuật các tham luận của các tác 

giả gửi về cho Ban tổ chức và 
định hướng các nội dung sẽ 
tiếp tục phát triển trong Hội 
thảo của khoa được tổ chức 
vào thời gian tới nhằm tạo cơ 
hội cho cán bộ trong khoa có 
điều kiện tiếp tục chia sẻ, trao 
đổi kinh nghiệm với các nhà 
nghiên cứu, các giảng viên 
và giáo viên của các trường 
trong nước và mong muốn 
trong tương lai không xa sẽ 
mở rộng đối tác, giao lưu học 
hỏi thông qua Hội thảo khoa 
học quốc tế do Khoa tổ chức.

TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Trưởng khoa Sư phạm báo cáo đề dẫn.

Đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm.
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HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM SINH VIÊN
 NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC LẦN THỨ 6

Khoa Sư phạm
Ngày 17/10/2015, Khoa Sư phạm đã tổ chức Hội thi Nghiệp vụ Sư phạm cho sinh viên ngành 

Giáo dục tiểu học với chủ đề “Hội nhập và phát triển”. Đây là Hội thi thường niên nhằm giúp sinh 
viên ngành Giáo dục Tiểu học trau dồi kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, kỹ 
năng sống. Đó cũng là cơ hội để sinh viên các khoá học hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tập, thực tập 
giảng dạy cũng như giao lưu văn hóa văn nghệ, thắt chặt tình đoàn kết với nhau.

Trong Hội thi năm nay, toàn bộ sinh viên đã 
được tham gia thi tài nhiều nội dung thi 
như: viết chữ đẹp, thiết kế đồ dùng dạy 

học, giới thiệu về ngành. Ngoài ra, sinh viên các 
khóa còn tham gia phần thi kiến thức nghiệp vụ 
để thể hiện sự hiểu biết về ngành nghề và các 
vấn đề có liên quan đến công việc giảng dạy 
sau này như tìm hiểu chuẩn nghề nghiệp giáo 
viên, điều lệ trường tiểu học, luật giáo dục, các 
thông tư đánh giá xếp loại học tập của học sinh 
và các văn bản pháp quy ngành... 

Điểm mới ở Hội thi năm nay là có sự tham 
gia giao lưu của sinh viên đến từ hai ngành Sư 
phạm Ngữ văn và Sư phạm Toán. Điều này giúp 
cho sinh viên tiểu học có thêm cơ hội để mở 
rộng tầm nhìn, học hỏi và trau dồi thêm các kiến 
thức và các kỹ năng mềm. Ngoài ra, các tiết 
mục văn nghệ biểu diễn trong đêm chung kết 

cũng được đầu tư khá công phu, hoành tráng 
nhằm giới thiệu và ca ngợi vẻ đẹp, con người 
Việt Nam trong xu thế hội nhập và phát triển. 

Hội thi cũng thu hút đông đảo cựu sinh viên 
về tham dự. Các cựu sinh viên đã bày tỏ mong 
muốn Hội thi tiếp tục được duy trì để tạo sân 
chơi trí thức lành mạnh cho sinh viên của ngành. 
Theo đó, hội cựu sinh viên của ngành đã thành 
lập một nguồn quỹ nhằm hỗ trợ cho các hoạt 
động của sinh viên đang học tập tại trường.

Trong định hướng phát triển của ngành, Ban 
tổ chức Hội thi cũng mong muốn ngày càng 
có thêm nhiều cơ hội để sinh viên và cán bộ 
của ngành học tập, trau đổi chuyên môn với 
các trường bạn trong nước và quốc tế. Hội 
thi năm nay khép lại trong sự vui mừng, hào 
hứng lẫn tiếc nuối của tập thể sinh viên, hứa 
hẹn năm sau với nhiều nội dung hấp dẫn và đa  
dạng hơn.Sinh viên thuyết trình về đồ dùng dạy học.

Tiết mục biểu diễn văn nghệ, ca múa hát.
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

CHUYỂN GIAO KHOA HỌC KỸ THUẬT CHĂN NUÔI 
CHO ĐOÀN KINH TẾ QUỐC PHÒNG 915

Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915 tỉnh Kiên 
Giang được thành lập 10/7/2015 theo 
Quyết định số 2687/QĐ-BQP của Bộ 

trưởng Bộ Quốc phòng do Đại tá Trần Hải Vinh 
làm Đoàn trưởng. Một trong những nhiệm vụ 
chính của Đoàn là hỗ trợ phát triển sản xuất 
nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp, nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa và 
phát triển kinh tế hộ gia đình, trực tiếp quản lý 
và tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án xây 
dựng khu kinh tế quốc phòng theo kế hoạch của 
Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Trường 
Đại học Cần Thơ và Khoa Nông nghiệp và Sinh 
học Ứng dụng, Bộ môn Chăn nuôi đã phối hợp 
với Đoàn 915 tổ chức đợt chuyển giao khoa 
học kỹ thuật trong tháng 12, lập thành tích chào 
mừng kỉ niệm 71 năm ngày thành lập Quân đội 
Nhân dân Việt Nam. 

Trong đợt chuyển giao này, Bộ môn đã vận 
động Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam, 
Công ty TNHH Emivest Việt Nam, Công ty 

Vemedim Corporation và Trang trại Chăn nuôi 
Trương Văn Phước hỗ trợ con giống, thức ăn, 
thuốc thú y,… với tổng trị giá 53,8 triệu đồng. 
Bộ môn đã cử cán bộ đến tận Đoàn 915 để hỗ 
trợ kỹ thuật trực tiếp cho cán bộ chiến sĩ suốt  
1 tháng. 

Dựa trên nguồn lực tài trợ, Bô môn đã xây 
dựng mô hình chăn nuôi gà thịt quy mô 500 con, 
mô hình chăn nuôi gà đẻ chuyên trứng 100 con 
và mô hình chăn nuôi gà ác chuyên trứng quy 
mô 50 con cho Đoàn 915.

Trong ngày 23/12, Bộ môn phối hợp cùng 
Đoàn 915 và Công ty Cổ phần GreenFeed Việt 
Nam tổ chức Hội thảo tập huấn kỹ thuật chăn 
nuôi heo, chăn nuôi gà thả vườn và chăn nuôi 
bò thịt tại Ủy ban nhân dân huyện Giang Thành-
tỉnh Kiên Giang, thu hút hơn 120 cán bộ chiến sĩ 
lực lượng vũ trang, cán bộ kỹ thuật của các sở 
ban ngành và bà con chăn nuôi tỉnh Kiên Giang 
tham dự. Qua đó gắn chặt thêm tình quân dân 
như máu với thịt, góp phần phát triển kinh tế-xã 
hội, ổn định an ninh, chính trị biên giới.

Ảnh lưu niệm với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 915.
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