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Nhân dịp chào đón năm mới-Tết Bính Thân 2016, thay mặt Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), tôi thân ái gửi đến các thế hệ thầy cô, công chức, viên chức (CCVC) 
và người lao động, các cựu sinh viên cùng toàn thể học viên và sinh viên của Trường lời chúc 

mừng năm mới tốt đẹp nhất.
Với những nỗ lực phấn đấu của các thầy cô giáo, CCVC và sinh viên trong toàn Trường, năm 2015 

khép lại với nhiều thành tích rất đáng trân trọng và tự hào trên mọi lĩnh vực hoạt động, đánh dấu sự phát 
triển vững mạnh của Trường ĐHCT trong quá trình phấn đấu trở thành trường đại học chất lượng cao, 
tiếp cận đẳng cấp khu vực và quốc tế. 

Trong năm qua, công tác đào tạo vẫn là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu với định hướng chính là tiếp 
tục hoàn thiện hệ thống đào tạo theo học chế tín chỉ, đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, nội 
dung, phương pháp giảng dạy nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học. Năm 2015 cũng là năm 
thành công trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường; nhiều đề tài 
hợp tác quốc tế, đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Trường đã được hoàn thành và nghiệm thu với kết 
quả tốt; nhiều hợp đồng và dự án chuyển giao công nghệ được triển khai. Hợp tác trong và ngoài nước 
được triển khai mạnh mẽ, việc hợp tác toàn diện với một số tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) đã từng bước mang lại hiệu quả thiết thực, đặc biệt Trường đã tiếp nhận và triển khai Dự án 
“Nâng cấp Trường ĐHCT” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản và Dự án Hợp tác Kỹ thuật 
sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản. Cơ sở vật chất của Trường luôn được cải 
thiện; các phong trào hoạt động đi vào chiều sâu; công tác quản lý và phục vụ không ngừng nâng cao 
về chất. Bộ máy tổ chức của Trường được bổ sung, hoàn thiện và hoạt động hiệu quả.

Những thành tích mà Trường đạt được là nhờ vào sự đóng góp trí tuệ, sáng tạo và cống hiến không 
ngừng của mỗi tập thể, cá nhân trong Trường; bên cạnh đó phản ánh sự đoàn kết nhất trí, sự nỗ lực 
vượt bậc của toàn thể các thầy cô giáo, CCVC và sinh viên trong toàn Trường dưới sự lãnh đạo đúng 
đắn và có hiệu quả của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu; sự phối hợp chặt chẽ của các đoàn thể trong Nhà 
trường và các cấp chính quyền. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Trường, tôi nhiệt liệt biểu dương, đánh 
giá cao những đóng góp và nỗ lực vượt bậc đó. 

Với những thành tích nêu trên, chúng ta hoàn toàn hãnh diện, tự hào về Trường ĐHCT. Đây là động 
lực để tập thể Nhà trường tiếp tục phấn đấu đưa Trường bước vào năm mới 2016 với định hướng phát 
triển mạnh mẽ và toàn diện, một năm có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử phát triển của Trường-năm đầu 
tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường ĐHCT, nhiệm kỳ 2015-2020 và Kỷ niệm 50 
năm ngày thành lập Trường. 

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của mùa xuân mới và niềm tin mới, tôi mong muốn và kêu gọi 
quý thầy cô giáo, CCVC cùng toàn thể học viên và sinh viên của Trường cùng hợp lực, đoàn kết phấn 
đấu đạt nhiều thành công mới góp phần xây dựng Trường ĐHCT trở thành cơ sở đào tạo chất lượng 
cao, trung tâm nghiên cứu khoa học có uy tín, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng của người dân 
ĐBSCL và cả nước.

Một lần nữa, tôi thân ái gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng đến các thế hệ thầy 
cô, CCVC, các cựu sinh viên cùng gia đình; chúc toàn thể học viên và sinh viên của Trường đạt được 
nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Xin gửi lời chúc mừng năm mới với nhiều niềm 
vui và hạnh phúc đến quý thầy cô, CCVC của Trường đang học tập, làm việc ở nước ngoài phải xa gia 
đình trong dịp xuân về và mong các bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ để trở về cùng xây dựng Trường 
ĐHCT ngày càng lớn mạnh.

Chào thân ái!
Hà Thanh Toàn

THƯ CHÚC TẾT CỦA HIỆU TRƯỞNG
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngaøy Coäng Ñoàng Asean 2015

Cộng đồng ASEAN chính 
thức ra đời là mốc son 
quan trọng trong lịch sử 

của các nước Đông Nam Á. Dưới 
mái nhà Cộng đồng ASEAN, các 
dân tộc ở Đông Nam Á sẽ chung 
sống, gắn kết, chia sẻ lợi ích và 
phát triển trên chặng đường mới 
của mình. Tuổi trẻ Đông Nam Á 
sẽ có nhiều cơ hội học tập, lao 
động và phát triển. 

 Ngày 31/12/2015, nhằm chào 
mừng Cộng đồng ASEAN 2015 
với chủ đề “Một tầm nhìn, một 
bản sắc, một cộng đồng” và tạo 
cơ hội cho sinh viên Trường Đại 
học Cần Thơ (ĐHCT) tiếp cận và tìm hiểu về 
văn hóa, truyền thống, kinh tế-xã hội các quốc 
gia Đông Nam Á, Ban Thường vụ Đoàn Trường 
ĐHCT tổ chức Ngày Cộng đồng ASEAN.

Tham dự Lễ Khai mạc có PGS.TS. Đỗ Văn 
Xê, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các 
đơn vị trực thuộc Trường và đông đảo sinh viên 
cùng tham dự.

Ngày Cộng đồng ASEAN diễn ra tại Trường 
ĐHCT với sự tham gia của tất cả các đoàn 
khoa, viện, liên chi hội, đội, nhóm sinh viên toàn 
Trường. Ngày hội thể hiện không gian văn hóa, 
xã hội, đời sống của 10 quốc gia trong Cộng 
đồng ASEAN với nhiều hoạt động lý thú, hấp 
dẫn như: trưng bày gian hàng thể hiện văn hóa, 
ẩm thực của các quốc gia và dàn dựng các tiết 
mục văn nghệ đặc sắc. Song song đó, Ban Tổ 
chức cũng bố trí góc tư vấn hướng dẫn sinh 
viên học tập ngoại ngữ hiệu quả và rèn luyện 
các kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cần 
thiết với sự đồng hành và hỗ trợ của Trung tâm 

Ngoại ngữ-Trường ĐHCT. Vào chiều cùng ngày 
là diễn đàn “Sinh viên Đại học Cần Thơ trên 
đường hội nhập” với sự giao lưu, chia sẻ của 
các sinh viên là đại biểu của các hoạt động giao 
lưu quốc tế trong khu vực và bàn về các giải 
pháp tháo gỡ rào cản về ngoại ngữ và kỹ năng 
để sinh viên tự tin và sẵn sàng cho các hoạt 
động giao lưu hội nhập trong tương lai.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, PGS.TS. Đỗ 
Văn Xê khen ngợi Đoàn Thanh niên Trường đã 
tổ chức một hoạt động rất ý nghĩa để giới thiệu 
Cộng đồng ASEAN đến sinh viên, đồng thời, 
thể hiện sự vui mừng vì đông đảo sinh viên đã 
biết quan tâm đến tình hình thời sự, các vấn đề 
trong nước, trong khu vực và trên thế giới. Tuy 
nhiên, Phó Hiệu trưởng lưu ý rằng "khi Việt Nam 
càng hội nhập sâu rộng vào thế giới thì năng lực 
con người càng được đo lường một cách chính 
xác". Do đó, sinh viên-lực lượng lao động trẻ 
tương lai phải nỗ lực học tập, rèn luyện nhiều 
hơn nữa; bên cạnh kiến thức mà mình có được 

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng, phát biểu khai mạc Ngày Cộng đồng 
ASEAN tại Trường ĐHCT.
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từ Nhà trường, các em phải chủ động trang bị 
cho mình vốn ngoại ngữ và kỹ năng cần thiết để 
hòa nhập vào Cộng đồng ASEAN nói riêng và 
thế giới nói chung.

Tin rằng với tinh thần ham học hỏi, sinh viên 
Trường ĐHCT sẽ có nhận thức đầy đủ hơn về 
sự kiện thành lập Cộng đồng ASEAN, hiểu biết 
về phong tục tập quán, truyền thống, văn hóa, 
giáo dục, kinh tế-xã hội cộng đồng các quốc 
gia ASEAN và sẵn sàng cho bước hội nhập và  
phát triển.

Vào buổi tối cùng ngày, hoạt động giao lưu 
văn nghệ “Sắc màu ASEAN” và vòng thi Chung 
kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh năm 2015 với 

phần thi hùng biện tiếng Anh của 05 sinh viên 
xuất sắc nhất Cuộc thi đã diễn ra.

Cuộc thi Olympic tiếng Anh trong sinh viên 
năm 2015 do Đoàn trường phối hợp cùng Trung 
tâm Ngoại ngữ-Trường ĐHCT tổ chức từ ngày 
26/10/2015 đến 31/12/2015 đã thu hút hơn 
8.400 sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng 
trên địa bàn thành phố Cần Thơ tham gia. Cuộc 
thi đã chọn ra 100 thí sinh có điểm cao nhất vào 
vòng Trắc nghiệm ngày 01/12/2015 và chọn ra 
05 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng Chung kết 
hùng biện tối ngày 31/12/2015. Các thí sinh đã 
thể hiện sự hiểu biết, những trăn trở của mình 
xung quanh sự kiện Cộng đồng ASEAN được 

thành lập, những cơ hội và 
thách thức đặt ra cho thế 
hệ trẻ và giới trẻ phải làm 
gì để đáp ứng nhu cầu và 
xu hướng hội nhập quốc 
tế hiện nay.

Với sự chuẩn bị kỹ 
lưỡng và phong thái tự 
tin cho màn thi đầy thuyết 
phục, sinh viên Nguyễn 
Hữu Gia Bảo, lớp Ngôn 
ngữ Anh khóa 40 đã giành 
giải Nhất Cuộc thi Olympic 
tiếng Anh năm 2015.

Trao giải chung kết Cuộc thi Olympic tiếng Anh.

Phần thi vấn đáp của Thí sinh với Ban Giám khảo Cuộc thi.
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LỄ KỶ NIỆM 66 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH, SINH VIÊN 
VÀ HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM (09/01/1950-09/01/2016); 

TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN 5 TỐT VÀ SAO THÁNG GIÊNG NĂM 2015
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 09/01/2016, Hội Sinh viên (SV) Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Lễ Kỷ niệm 66 
năm ngày truyền thống học sinh, SV và Hội SV Việt Nam (09/01/1950-09/01/2016); Tuyên dương 
SV 5 tốt và Sao Tháng Giêng năm 2015. Tham dự buổi lễ, có đại diện Hội SV thành phố Cần Thơ, 
Hội SV các trường bạn. Về phía Trường ĐHCT có GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ban 
Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị và đông đảo SV cùng tham dự.

Buổi lễ là dịp để toàn thể SV cùng nhau ôn 
lại truyền thống yêu nước của học sinh, 
SV và lịch sử của Hội SV Việt Nam, đánh 

giá kết quả mà Hội SV Trường đã đạt được 
trong năm 2015, đồng thời, tạo điều kiện cho 
tất cả hội viên, SV tham gia trong các hoạt 
động triển khai năm 2016.

Phong trào “SV 5 tốt” là phong trào 
lớn do Trung ương Hội SV Việt Nam 
phát động trong nhiệm kỳ 2013-
2018. Trong thời gian qua, Hội SV 
Trường đã tích cực triển khai, tuyên 
truyền về phong trào đến tất cả các 
hội viên, SV. Năm học 2014-2015, 
Trường ĐHCT có 591 SV đạt danh hiệu 
“Sinh viên 5 tốt” cấp Trường. Trong số đó, 
có 63 SV được khen thưởng vì có thành tích 

tiêu biểu trong phong trào “SV 5 
tốt” năm học 2014-2015 (trong 
đó, 25 em đạt kết quả học tập, 
rèn luyện xuất sắc và 38 em đạt 
danh hiệu “SV 5 tốt” cấp Thành 
phố). 

Ngoài ra, Ban Giám hiệu 
Nhà trường đã quyết định khen 
thưởng cho 13 cán bộ Hội có 
thành tích tiêu biểu trong công 
tác Hội và phong trào SV năm 
học 2014-2015. Đặc biệt, trong 
đợt bình xét danh hiệu “SV 5 tốt” 
của cả nước năm 2015, Trường 
ĐHCT có 01 SV đạt danh hiệu 

"SV 5 tốt" cấp Trung ương, đồng thời, đạt được 
giải thưởng Sao Tháng Giêng-Giải thưởng cao 

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng, phát biểu tại buổi lễ.



5BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TIN NỔI BẬT

Lễ Kỷ niệm 66 năm Ngày Truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950-09/01/2016); 
Tuyên dương Sinh viên 5 tốt và Sao Tháng Giêng năm 2015 tại Hội trường Lớn.

quý nhất trong tổ chức Hội SV.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn 

Thanh Phương đã biểu dương SV Trường 
ĐHCT, với tinh thần và nhiệt huyết của tuổi trẻ, 

các em đã đạt thành tích đáng khích lệ trong 
phong trào “SV 5 tốt” và phong trào văn hóa, 
văn nghệ, thể dục thể thao của Hội SV. Phó 
Hiệu trưởng mong muốn rằng các em tiếp tục 

giữ vững tinh thần đó 
để hòa nhập vào quá 
trình công tác sau 
này không chỉ tại địa 
phương, trong nước 
mà còn trên thế giới. 
Năm 2016 là mốc quan 
trọng đánh dấu 50 năm 
thành lập Trường, Phó 
Hiệu trưởng mong 
rằng các em sẽ phấn 
đấu rèn luyện nhiều 
hơn nữa lập thành tích 
chào mừng sự kiện 
trọng đại này và xây 
dựng hình ảnh Trường 
ĐHCT ngày càng đẹp 
hơn trong mắt bạn bè 
quốc tế.

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương tặng hoa chúc mừng SV Đỗ Phước Quí, lớp Hóa dược 
khóa 38 là SV duy nhất của Trường đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương 
và giải thưởng Sao Tháng Giêng - Giải thưởng cao quý nhất của Trung ương Hội Sinh 
viên Việt Nam.
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GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hội nghị tổng kết công tác Đảm bảo chất lượng năm 2015
Ngày 30/12/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Đảm 

bảo chất lượng Trường năm 2015 và phương hướng năm 2016, nhằm tổng kết những hoạt động, 
kết quả, bài học kinh nghiệm có được trong năm qua; đồng thời, đặt ra phương hướng cho công tác 
Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) trong năm tới. Tham dự Hội nghị, có GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, 
Phó Hiệu trưởng; lãnh đạo và thành viên tổ ĐBCL tại các khoa, phòng, ban.

Công tác ĐBCL được Nhà trường đặc biệt 
quan tâm. Cơ cấu và quá trình ĐBCL 
của Trường tiếp tục được cải thiện. 

Trường đã ban hành quy định về lấy ý kiến 
các bên liên quan nhằm đảm bảo việc thu thập 
thông tin phục vụ công tác ĐBCL và phát triển 
chương trình đào tạo (CTĐT) đại học và sau 
đại học (theo Quyết định số 1640/QĐ-ĐHCT 
ngày 20/08/2015). Hệ thống tổ chức ĐBCL của 
Trường được kiện toàn. Đội ngũ làm công tác 
ĐBCL cũng được tăng cường cả về số lượng 
và chất lượng. Nhà trường đã tổ chức thực hiện 
kiểm định nội bộ chất lượng CTĐT theo tiêu 
chuẩn AUN-QA đối với 03 CTĐT bậc đại học 
gồm: Cơ khí chế tạo máy, Nông học và Kinh 
doanh quốc tế. Hai CTĐT thuộc khối ngành kỹ 
thuật là Kỹ thuật phần mềm và Kỹ thuật cơ-điện 
tử đã được đánh giá thử theo tiêu chuẩn ABET 
bởi các chuyên gia quốc tế đến từ Mỹ trong 
khuôn khổ chương trình HAEEP;...

Theo phương 
hướng công tác 
ĐBCL năm tới, 
Trường sẽ hoàn 
thành báo cáo tự 
đánh giá Trường, 
đăng ký và kiểm 
định chất lượng 
Trường vào tháng 
10/2016; tổ chức 
tự đánh giá và 
đánh giá chất 
lượng nội bộ 03 
CTĐT trình độ đại 
học: Tài chính-

Ngân hàng, Khoa học môi trường và Công nghệ 
sinh học; chuẩn bị tổ chức kiểm định chất lượng 
bên ngoài theo tiêu chuẩn AUN-QA; tiến hành 
công tác tổ chức phục vụ đánh giá thử 02 CTĐT: 
Kỹ thuật Phần mềm (Khoa Công nghệ thông tin 
và Truyền thông) và Kỹ thuật Cơ điện tử (Khoa 
Công nghệ) theo tiêu chuẩn chất lượng ABET; 
tổ chức tập huấn, bồi dưỡng năng lực công tác 
ĐBCL cho các viên chức thuộc các tổ ĐBCL 
tại các đơn vị trực tiếp đào tạo và đơn vị chức 
năng; tiếp tục thực hiện các hoạt động trao 
đổi, hợp tác quốc tế (Dự án ComO-QA, Dự án 
ASEAN-QA) về ĐBCL trong công tác nâng cao 
năng lực cán bộ làm công tác ĐBCL,...

Cũng tại Hội nghị, Trường ĐHCT đã trao 
Chứng nhận đạt chất lượng và Giấy chứng nhận 
kiểm định nội bộ cho các CTĐT: Cơ khí Chế tạo 
máy (Khoa Công nghệ), Nông học (Khoa Nông 
nghiệp và Sinh học Ứng dụng) và Kinh doanh 
quốc tế (Khoa Kinh tế).

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng, phát biểu khai mạc Hội nghị.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ 
về triển khai chương trình hợp tác giữa 

Thành phố và Trường Đại học Cần Thơ năm 2016
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 29/12/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của 
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ do bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn. Tiếp 
đón và làm việc với đoàn, có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng: PGS.
TS. Đỗ Văn Xê, PGS.TS. Trần Trung Tính; cùng đại diện lãnh đạo các khoa, viện, phòng, ban chức 
năng trong Trường.

Buổi làm việc nhằm xây dựng chương 
trình, kế hoạch cụ thể trong thời gian tới 
để đáp ứng sự phát triển của thành phố 

Cần Thơ, với vai trò là trung tâm của vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long. Tại buổi làm việc, đại 
diện các sở, ngành trên địa bàn thành phố và 
lãnh đạo Nhà trường, các khoa, phòng, ban trực 
thuộc Trường đã cùng nhau trao đổi những định 
hướng hợp tác như: xây dựng chương trình đào 
tạo nguồn nhân lực, thí điểm ứng dụng khoa 
học công nghệ, xây dựng đội ngũ chuyên gia 
thẩm định dự án,... trên cơ sở kết quả trong việc 
thực hiện hợp tác mang tính toàn diện theo thỏa 
thuận hợp tác giai đoạn 2013-2015.

Bà Võ Thị Hồng Ánh chia sẻ, nhờ sự quan 
tâm, đầu tư của Trung ương và sự hợp tác, 
hỗ trợ từ Trường ĐHCT về các lĩnh vực như: 
nghiên cứu ứng dụng khoa học 
và công nghệ, đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao, thành 
phố Cần Thơ đã vượt qua những 
khó khăn và bắt đầu phát triển 
nhanh trong thời gian gần đây. Cụ 
thể, nỗ lực của thành phố được 
ghi nhận trong phát triển hệ thống 
đường bộ, đường thủy, đường 
hàng không. Đây là nền tảng để 
phát triển kinh tế-xã hội của thành 
phố. Bên cạnh đó, thông qua việc 
kết nối giao thông, thành phố 
cũng xúc tiến mở rộng hợp tác 

với các nhà đầu tư lớn, kêu gọi các nhà đầu 
tư vào các khu công nghiệp. Về lĩnh vực nông 
nghiệp, thành phố Cần Thơ đã xây dựng đề án 
được Chính phủ phê duyệt nhằm đầu tư cơ sở 
hạ tầng khu nông nghiệp công nghệ cao. Ngoài 
ra, lĩnh vực công nghệ, thương mại cũng được 
chú trọng đầu tư phát triển,...

Tại buổi làm việc, PGS.TS. Hà Thanh Toàn 
đề xuất cần củng cố, tăng cường mối liên kết 
hơn nữa giữa các đơn vị của Nhà trường và 
các sở, ngành của thành phố và nâng tầm hợp 
tác trên các lĩnh vực mang tính thiết thực. Hiệu 
trưởng nhấn mạnh Trường ĐHCT luôn sẵn sàng 
phối hợp với thành phố Cần Thơ, để thảo luận 
chi tiết chương trình và kế hoạch hợp tác, đóng 
góp cho sự phát triển của thành phố nói riêng 
và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Buổi làm việc với UBND TP. Cần Thơ về triển khai chương trình hợp 
tác giữa Thành phố và Trường ĐHCT năm 2016 tại Nhà Điều hành của 
Trường.



8 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
PHIÊN BẢN TIẾNG ANH

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ

Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) được 
Bộ Văn hóa-Thông tin cấp giấy phép 
hoạt động báo chí số 3426/GPXB ngày 

20 tháng 11 năm 1995; được Trung tâm Thông 
tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia - Bộ Khoa 
học và Công nghệ cấp mã số ISSN 1859-2333, 
ngày 11 tháng 04 năm 2008. 

Ngày 10 tháng 4 năm 2015, Tạp chí Khoa học 
Trường ĐHCT được Bộ Thông tin và Truyền 
thông cấp lại giấy phép hoạt động báo chí theo 
Quyết định số 101/GP.BTTTT, xuất bản 09 số 
một năm, trong đó có 06 số tiếng Việt và 03 số 
tiếng Anh.

Nội dung các bài báo tiếng Anh cũng giống 
như tiếng Việt bao gồm các phần như: (i) Khoa 
học Tự nhiên, Công nghệ và Môi trường; (ii) 

Nông nghiệp, Thủy sản và Công nghệ Sinh học; 
(iii) Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục; và 
(iv) Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật. 
Bên cạnh đó, Tạp chí công bố và giới thiệu các 
bài tổng quan (review paper), bài của các công 
trình nghiên cứu (research paper) và bài thông 
báo khoa học (short communication paper) của 
tác giả trong và ngoài nước. Nội dung công bố 
là các công trình chưa được xuất bản trên bất 
kỳ tạp chí nào khác. 

Hiện tại, Tạp chí Khoa học Trường Đại học 
Cần Thơ đã xuất bản số tiếng Anh đầu tiên 
với hình thức bản in và trực tuyến (online) tại 
website: http://sj.ctu.edu.vn/. Các thông tin qui 
định của Tạp chí về viết và gửi bài cũng được 
đăng tải trên trang web này.
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hội nghị Sơ kết Công tác Hợp tác quốc tế 
giai đoạn 2012-2015

Ngày 25/12/2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội nghị Sơ kết Công tác Hợp tác 
quốc tế (HTQT) giai đoạn 2012-2015 nhằm đánh giá những hoạt động hợp tác quốc tế của Trường 
trong giai đoạn 2012-2015, đồng thời định hướng công tác chính cho hoạt động HTQT giai đoạn 
2016-2017.

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng: 
PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, PGS.TS. 

Lê Việt Dũng; cùng trên 40 đại diện lãnh đạo, 
cán bộ phụ trách HTQT ở các đơn vị và đại diện 
lãnh đạo các phòng ban chức năng của Trường.

Có thể nói rằng sự trưởng thành và từng 
bước khẳng định vị thế của Nhà trường trong 
hệ thống giáo dục của đất nước không thể tách 
rời khỏi công tác khoa học công nghệ và HTQT. 
Hoạt động HTQT luôn được coi là một trong các 
chiến lược phát triển quan trọng của Trường 
ĐHCT. Nhà trường chú trọng phát triển hợp tác 
sâu rộng trong đào tạo, nghiên cứu với tất cả 
các trường học, tổ chức, viện nghiên cứu trên 
toàn thế giới. Nhiều Bản ghi nhớ (MOU) về hợp 
tác song phương, đa phương trong đào tạo và 
nghiên cứu đã được ký kết, triển khai hiệu quả 
giữa Trường ĐHCT và các trường đại học danh 
tiếng từ Hà Lan, Bỉ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Mỹ,… 

Từ đó, đem lại cho các cán bộ, giảng viên 
và sinh viên của Trường nhiều cơ hội mở 
rộng kiến thức, kinh nghiệm trong môi 
trường học tập và nghiên cứu tiên tiến 
trên thế giới. 

Hơn nữa, là một trường đại học trọng 
điểm của Việt Nam, Trường ĐHCT đã và 
đang nhận được nhiều tài trợ cho các 
dự án tăng cường năng lực và nghiên 
cứu khoa học từ các tổ chức quốc tế 
như ADB, chính phủ của Nhật Bản, Đan 
Mạch, Bỉ, Hà Lan,… Nhờ đó, uy tín Nhà 
trường được nâng cao trong khu vực và 

trên toàn thế giới. Ngoài ra, Trường ĐHCT đã và 
đang đẩy mạnh công tác tổ chức các hội thảo 
khoa học quốc tế, chuyên đề và hội nghị trong 
các lĩnh vực thế mạnh của mình.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn, Hiệu trưởng, đồng thuận với báo 
cáo tổng kết và phương hướng cho công tác 
HTQT sắp tới, đồng thời, đề xuất chiến lược 
thu hút sinh viên quốc tế đến học tập, nghiên 
cứu những vấn đề, lĩnh vực đặc thù của vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long; tăng cường cơ sở 
vật chất phục vụ sinh viên quốc tế; kiện toàn bộ 
máy làm công tác hợp tác quốc tế của Trường; 
xây dựng đội ngũ quản lý chuyên gia và sinh 
viên quốc tế; bên cạnh đó, xây dựng, củng cố 
mạng lưới HTQT với các cơ quan làm công tác 
HTQT;... Ngoài ra, Hội nghị đã nhận được nhiều 
ý kiến đóng góp thiết thực từ các đại biểu tham 
dự nhằm góp phần hoàn thiện hơn nữa công 
tác HTQT của Trường.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng, phát biểu tại Hội nghị.
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ÔNG TRƯƠNG ĐÌNH TUYỂN VÀ BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ 
VỀ HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương 
(TPP) trở thành một Hiệp định quan 
trọng đặt ra các tiêu chuẩn mới cho 

thương mại toàn cầu, đồng thời tiếp tục giải 
quyết các vấn đề của thời đại mới. Hiệp định 
TPP được coi là hình mẫu cho hợp tác kinh tế 
khu vực trong những năm đầu của thế kỷ XXI. 
Để có thêm thông tin và hiểu biết về Hiệp định 
này, ngày 13/01/2015, Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) vinh dự mời ông Trương Đình Tuyển, 
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại đến để báo 
cáo chuyên đề về Hiệp định TPP.

Tham dự buổi báo cáo, có ông Trương Quang 
Hoài Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 
phố Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các cơ quan, 
ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn 
thành phố Cần Thơ và một số tỉnh Đồng bằng 
sông Cửu Long; các thành viên trong Ban Chấp 

hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu; đại 
diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, 
đoàn thể các cấp; quý thầy, cô giáo 
và sinh viên của Trường ĐHCT 
cùng tham dự.

Ngày 05/10/2015, tại Atlanta, 
Hoa Kỳ, các nước tham gia Hiệp 
định Đối tác xuyên Thái Bình 
Dương trong đó có Việt Nam đã 
chính thức tuyên bố kết thúc đàm 
phán. Sự kiện Việt Nam tham gia 
TPP đã tạo ra cơ hội rất lớn cho sự 
hội nhập phát triển của đất nước 
nhưng sẽ có những thách thức 
không nhỏ về nhiều mặt như: kinh 
tế, khuôn khổ pháp lý, thể chế, xã 
hội, ngân sách, lao động,...

Là Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa VIII, khóa IX, Nguyên 
Bộ trưởng Bộ Thương mại, Cố vấn Đoàn Đàm 
phán Chính phủ về Kinh tế và Thương mại, ông 
Trương Đình Tuyển còn là người chỉ đạo và trực 
tiếp đàm phán về Hiệp định thương mại Việt 
Nam-Hoa Kỳ và quá trình đàm phán gia nhập 
tổ chức thương mại thế giới (WTO). Với kinh 
nghiệm và am hiểu phong phú về thương mại 
quốc tế và TPP, ông đã giúp những người tham 
dự hiểu rõ hơn về các vấn đề như: xu thế phát 
triển của kinh tế thời đại và tổng quan về thương 
mại quốc tế; Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC); 
Hiệp định TPP và các Hiệp định thương mại tự 
do mới; những cơ hội, thách thức khi Việt Nam 
tham gia AEC, TPP, các hiệp định thương mại 
tự do mới và những giải pháp để nắm bắt cơ 
hội, vượt qua thách thức khi tham gia các tổ 
chức thương mại trong khu vực và trên thế giới.

Ông Trương Đình Tuyển, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại báo cáo về 
Hiệp định TPP.
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Nhôù maõi ngöôøi baïn-Tieán só Helmut Gundert

Nhôù veà oâng-Tieán só Helmut Gundert, moät ngöôøi ñaõ ñoùng goùp nhieàu taâm 
huyeát cho Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô (ÑHCT) vaø suoát ñôøi chieán ñaáu vì 
nhöõng ngöôøi yeáu theá.

Vôùi loøng nhaân aùi muoán giuùp nhaân daân Vieät Nam vöôït qua khoù khaên sau chieán 
tranh nhö nöôùc Ñöùc ñaõ töøng traûi qua, baèng nhöõng döï aùn giuùp ñôõ nhaân ñaïo do toå 
chöùc Baùnh Mì Theá giôùi (Brot fuer die Welt) thöïc hieän vaø vôùi yù töôûng giuùp caùc 
nhaø khoa hoïc taïi choã coù theâm phöông tieän hoïc taäp, oâng ñaõ giuùp ñôõ caùc nhaø khoa 
hoïc naøy, goùp phaàn tích cöïc vaøo muïc tieâu caûi thieän ñôøi soáng cho chính ñoàng baøo 
cuûa hoï. 

Chieác container ñaàu tieân göûi tö lieäu nghieân cöùu töø toå chöùc Baùnh Mì Theá giôùi 
veà Tröôøng naêm 1985 ñeán nay vaãn coøn ñöïôïc löu giöõ taïi Vieän Nghieân cöùu vaø Phaùt 
trieån Coâng ngheä Sinh hoïc (Trung taâm Ñaïm-teân goïi thaân quen tröôùc ñaây) nhö laø 
moät chöùng tích ñeïp veà oâng-ngöôøi ñaõ heát loøng hoã trôï, giuùp ñôõ cho Tröôøng ÑHCT. 

Toå chöùc Baùnh mì Theá giôùi cuûa oâng laø moät trong soá caùc toå chöùc phi Chính phuû 
ñeán hoã trôï sôùm cho Tröôøng ÑHCT, giuùp Tröôøng vöôït qua khoù khaên, öùng duïng 
keát quaû nghieân cöùu khoa hoïc vaøo saûn xuaát, phuïc vuï ñôøi soáng nhö saûn xuaát thöùc 
aên gia suùc, phoå bieán coâng ngheä saûn xuaát khí sinh hoïc töø pheá lieäu… Nhôø vaäy, 
Tröôøng ñaõ caûi thieän phaàn naøo ñôøi soáng cho caùn boä nhö taêng thu nhaäp, hoã trôï gaïo 
haèng thaùng... 

Söï hôïp taùc thieát thöïc naøy goùp phaàn giuùp coäng ñoàng quoác teá bieát nhieàu hôn veà 
Tröôøng ÑHCT, giuùp Tröôøng coù ñöôïc nhieàu chöông trình hôïp taùc lôùn nhö MHO 
(Haø Lan), xaây döïng Khoa Noâng nghieäp (Nhaät Baûn), VLIR (Vöông quoác Bæ)..., 
ñoàng thôøi giuùp tröôøng xaây döïng môùi cô sôû vaät chaát, hoã trôï trang thieát bò hieän 
ñaïi vaø haøng traêm caùn boä ñöôïc göûi ñi ñaøo taïo ñeå naâng cao trình ñoä chuyeân moân.

Qua nhieàu naêm gaén boù, Tieán só ñaõ daønh tình caûm saâu ñaäm cho ñaát nöôùc Vieät 
Nam vaø cho Tröôøng ÑHCT. OÂng ñaõ vieát ñeà töø trong quyeån töï truyeän “Cuoäc ñôøi 
tranh ñaáu cuûa toâi” ñöôïc xuaát baûn vaøo ngaøy 23/12/2011, teân cuûa quyeån saùch naøy 
ñöôïc ñaët theo caâu tuïc ngöõ Vieät Nam “Uoáng nöôùc nhôù nguoàn”. 

Böùc tranh caáy luùa do oâng Baûy Khai-nguyeân Hieäu tröôûng Nhaø tröôøng daønh 
taëng cho oâng vaãn ñöôïc treo ôû phoøng nguû. Tuy ñaõ veà theá giôùi beân kia vaøo ngaøy 
22/11/2015 nhöng nhöõng gì maø Tieán só Helmut Gundert ñoùng goùp cho Tröôøng 
ÑHCT, cho noâng daân vuøng Ñoàng baèng soâng Cöûu Long khieán tình caûm cuûa chuùng 
toâi giaønh cho oâng vaãn coøn maõi nhö caâu tuïc ngöõ “Uoáng nöôùc nhôù nguoàn”.

GS.TS. Trần Phước Đường và TS. Đỗ Ngọc Quỳnh
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VĂN KIỆN HỘI NGHỊ LẦN THỨ 12 CỦA 
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG (KHÓA XI) VÀ 

SƠ KẾT NGHỊ QUYẾT 80-NQ/ĐU CỦA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

Ngày 05/01/2016, Đảng ủy-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội nghị Quán triệt Văn 
kiện Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Sơ kết Nghị quyết 80-
NQ/ĐU của Đảng ủy Trường về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo. Tham dự Hội nghị 
có các đồng chí trong Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ và Ban Giám hiệu; các đồng chí Bí thư, Phó 
Bí thư Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở các đơn vị trực thuộc Trường; và 
quý thầy cô cố vấn học tập tại các đơn vị đào tạo.

Mở đầu Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Thanh 
Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó 

Hiệu trưởng đã báo cáo nội dung cơ bản kết 
quả Hội nghị lần thứ 12 của BCH Trung ương 
Đảng về tình hình kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà 
nước năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế-xã 
hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, 
về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu 
cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-
2021, công tác chuẩn bị nhân sự cho BCH Trung 
ương Đảng khóa XII và một số vấn đề khác.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Trần Thị 
Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, 
đã nhấn mạnh: "Tiếp tục đổi mới và nâng cao 
chất lượng đào tạo là một nhiệm vụ quan trọng 
nhất của Trường ĐHCT" với mục tiêu không chỉ 

đào tạo nguồn nhân lực cho vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long, mà còn 
xây dựng Trường ĐHCT trở thành 
trường đại học xuất sắc. Do đó, 
Nghị quyết 80-NQ/ĐU của Đảng ủy 
về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất 
lượng đào tạo của Trường ĐHCT 
là sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, 
Ban Giám hiệu Nhà trường trong bối 
cảnh mới của ngành giáo dục Việt 
Nam đang phát triển theo hướng 
cạnh tranh về chất lượng đào tạo. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Phó Bí 

thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã đưa ra 
những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào 
tạo của Trường. Theo đó, Hiệu trưởng đề xuất 
cần đẩy mạnh chất lượng chương trình đào tạo 
và chất lượng cán bộ giảng dạy; duy trì và chấn 
chỉnh công tác cố vấn học tập; tăng cường tính 
tự học ở sinh viên và hoạt động trao đổi sinh 
viên quốc tế; tiếp tục đánh giá nội bộ và đánh 
giá ngoài các chương trình đào tạo...  

Hội nghị đã lắng nghe những đề xuất từ đại 
biểu tham dự đóng góp cho việc thực hiện hiệu 
quả công tác đổi mới và nâng cao chất lượng đào 
tạo của Trường để phấn đấu trở thành một trong 
những trường có chất lượng đào tạo, nghiên cứu 
khoa học, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh 
tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long, góp 
phần cho sự phát triển chung của cả nước.

Hội nghị Quán triệt Văn kiện Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI và Sơ kết Nghị quyết 80-NQ/ĐU của Đảng ủy 
Trường về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo.
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HỘI NGHỊ SƠ KẾT 04 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW CỦA
 BỘ CHÍNH TRỊ VỀ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ 

LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 12/01/2016, Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Hội nghị Sơ kết 04 năm thực hiện 
Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ và Ban 
Giám hiệu Nhà trường; các đồng chí Bí thư Đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ 
sở; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường; các đồng chí là thành viên các cơ quan tham 
mưu, giúp việc của Đảng ủy; báo cáo viên Đảng ủy và các tập thể và cá nhân được khen thưởng 
về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Mở đầu Hội nghị, Đ/c Nguyễn Thanh 
Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, 
Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy báo 

cáo kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 13 của 
BCH Trung ương Đảng khóa XI về các vấn đề 
quan trọng như: tiếp thu ý kiến đóng góp của 
Đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, 
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, cán 
bộ, Đảng viên và nhân dân vào Dự thảo các văn 
kiện trình Đại hội XII của Đảng; báo cáo tổng kết 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một 
số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện 
nay”; báo cáo kiểm điểm của BCH Trung ương 
Đảng khóa XI; công tác nhân sự BCH Trung 
ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII 

và nhân sự Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khóa 
XII; dự thảo quy chế làm việc của Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; dự thảo 
quy chế bầu cử tại Đại hội XII của Đảng và một 
số vấn đề quan trọng khác; đồng thời, báo cáo 
tổng kết, đánh giá năm 2014 và sơ kết 04 năm 
thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và 
tuyên dương những tập thể các nhân tiêu biểu 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2011-2015.

Hội nghị cũng đã tiến hành khen thưởng cho 
các tập thể và cá nhân đạt thành tích trong công 
tác triển khai và thực hiện cuộc vận động "Học 
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh" trong năm 2014 và giai đoạn 2011-2015.

Đ/c Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hệu trưởng phát biểu định hướng việc triển khai thực hiện Chỉ thị 
03-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2016.
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HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015 VÀ 
TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2016 CỦA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 12/01/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và 
Triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự Hội nghị, có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ 
và Ban Giám hiệu Nhà trường; các đồng chí đại diện các tổ chức cơ sở Đảng; đại diện lãnh đạo các 
đơn vị trực thuộc Trường; các đồng chí là thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng 
ủy; báo cáo viên Đảng ủy và các đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng.

Mở đầu Hội nghị, Đ/c Lê 
Phi Hùng, Phó Bí thư 
Đảng ủy trình bày dự 

thảo báo cáo thực hiện nhiệm vụ 
năm 2015. Nhằm lập thành tích 
chào mừng Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng và kỷ 
niệm 50 năm Ngày thành lập 
Trường vào năm 2016, Hội nghị 
đã thông qua dự thảo Nghị quyết 
nhiệm vụ năm 2016 với phương 
hướng, nhiệm vụ và những giải 
pháp cụ thể, thiết thực trên tất cả 
các lĩnh vực công tác. Bên cạnh 
đó, Hội nghị đã tiến hành thảo 
luận, lắng nghe những ý kiến 
đóng góp và phản hồi những mối 

quan tâm của đại biểu tham dự 
nhằm tạo sự đồng thuận và góp 
phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Trường 
lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Cũng tại Hội nghị, Đảng 
ủy Trường đã tiến hành khen 
thưởng cho các tập thể và cá 
nhân đạt thành tích tốt năm 2015 
bao gồm: khen thưởng cho các 
tổ chức Đảng đạt tiêu chuẩn 
"Trong sạch vững mạnh" tiêu 
biểu năm 2015; tổ chức Đảng 
đạt thành tích trong công tác 
Dân vận khéo năm 2015; và trao 
tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm  
tuổi Đảng.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và Triển khai nhiệm vụ năm 2016 của 
Đảng ủy Trường tại Nhà Điều hành.

Đ/c Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu 
trưởng, trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho các đồng chí.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

HỘI THI TÌM HIỂU KIẾN THỨC PHÁP LUẬT 
TRONG HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM - NĂM 2015

Ngày 28/12/2015, tại Trường 
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ 
Chí Minh, Công đoàn Giáo dục 
Việt Nam tổ chức Hội thi Tìm 
hiểu kiến thức pháp luật trong 
hệ thống Công đoàn (CĐ) giáo 
dục Việt Nam năm 2015-khu 
vực phía Nam.

Đây là hoạt động 
quan trọng của tổ 
chức CĐ, nhằm 

góp phần nâng cao chất 
lượng và hiệu quả công tác 
phổ biến, giáo dục pháp 
luật, nâng cao nhận thức 
và ý thức tôn trọng pháp 
luật, nghiêm chỉnh chấp 
hành pháp luật của đội ngũ 
cán bộ, nhà giáo, người 
lao động trong toàn ngành; 
góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, 
ổn định, tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị và 
trường học.

Tham dự Hội thi có PGS.TS. Phạm Mạnh 
Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GD&ĐT); TS. Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công 

đoàn Giáo dục Việt 
Nam; đại diện Tổng 
Liên đoàn Lao động 
Việt Nam; lãnh đạo, 
cán bộ công đoàn và 
các thí sinh là nhà 
giáo, người lao động, 
công đoàn viên của 16 
đội dự thi đến từ đại 
học quốc gia, đại học 
vùng và các trường 
đại học, cao đẳng khu 
vực phía Nam. 

Trong Hội thi năm 
nay, 16 đội tham gia 
đã trải qua 03 vòng 
thi gồm: Chào hỏi-giới 

TS. Vũ Minh Đức, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam, phát biểu khai mạc 
Hội thi.

Phần thi Xử lý tình huống.
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thiệu, Xử lý tình huống và Kiến thức pháp luật. 
Mở màn với phần thi chào hỏi, các đội đã cho 
thấy sự sáng tạo, trí tuệ, đa dạng, sự đầu tư công 
phu về dàn dựng, trang phục nhằm giới thiệu 
đơn vị mình một cách độc đáo, gây ấn tượng 
với Ban Giám khảo và khán giả. Phần thi xử lý 
tình huống dưới hình thức sân khấu hóa, cùng 
với sự đầu tư kỹ lưỡng, các đội đã chuyển tải 
nội dung pháp luật một cách sinh động, dễ hiểu, 
đáp ứng yêu cầu công tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật đến nhà giáo và người lao động. Đối 

với phần thi kiến thức pháp luật, một lần nữa các 
đội đã cho thấy sự đầu tư nghiên cứu nghiêm 
túc các văn bản pháp luật nói chung qua việc  
trả lời xuất sắc các câu hỏi.

Về kết quả, do chất lượng Hội thi năm nay 
khá tốt, Ban Tổ chức đã trao 01 giải Đặc biệt, 02 
giải Nhất, 03 giải Nhì, 07 giải Ba, 03 giải khuyến 
khích và 04 giải phụ cho đội có phần dự thi chào 
hỏi và xử lý tình huống ấn tượng. CĐ Trường 
Đại học Cần Thơ đã xuất sắc đạt giải Nhì tại 
Hội thi.

Phần thi Kiến thức pháp luật.

Các đội chụp ảnh lưu niệm.
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SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐƯỢC VINH DANH 
TẠI ĐẠI HỘI TÀI NĂNG TRẺ VIỆT NAM LẦN THỨ II NĂM 2015

Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần 2 năm 
2015 được Trung ương Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức 

từ ngày 11 đến 13/12/2015 tại Hà Nội với chủ 
đề “Tài năng trẻ Việt Nam chung tay dựng xây  
đất nước”.

 Đại hội nhằm đánh giá tình hình tài năng 
trẻ và công tác tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 
2010-2015, xác định phương hướng công tác 
tài năng trẻ giai đoạn 2015-2020. Đây còn là dịp 
để biểu dương, tôn vinh những thành tích, cống 
hiến của những thanh thiếu nhi tiêu biểu trong 
công tác, nghiên cứu, học tập, lao động, sản 
xuất, kinh doanh, đóng góp đặc biệt xuất sắc 
cho sự phát triển của đất nước.

Trong khuôn khổ của Đại hội, vinh dự là đại 
diện của hơn 50.000 sinh viên của Trường Đại 
học Cần Thơ tham gia Đại hội, sinh viên Đỗ 
Phước Quí, lớp Hóa dược khóa 38 cùng với 
hơn 300 đại biểu là những tài năng trẻ trên khắp 

mọi miền đất nước và những thanh thiếu niên 
đang sinh sống, học tập và lao động ở nước 
ngoài đã có dịp tham gia Lễ Báo công, viếng 
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan tòa nhà 
Quốc hội và tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 
Sinh Hùng.

Bên cạnh đó, 08 diễn đàn là nơi để các tài 
năng trẻ giao lưu, kết nối, trao đổi kinh nghiệm, 
bày tỏ nguyện vọng, đề xuất với Đảng, Nhà 
nước các chủ trương, chính sách để bồi dưỡng, 
phát triển tài năng trẻ của Việt Nam và các giải 
pháp trong công cuộc xây dựng và phát triển 
đất nước.

Tại Diễn đàn "Thi đua học tập tốt, rèn luyện 
tốt xây dựng đất nước" sinh viên Đỗ Phước 
Qúi đã có cơ hội nói lên những tâm tư, nguyện 
vọng, đó là những tâm huyết của mình trong 
quá trình học tập và nghiên cứu miệt mài. Theo 
đó, việc nghiên cứu khoa học của học sinh, sinh 
viên hiện nay chưa được đẩy mạnh do khó khăn 

Sinh viên Đỗ Phước Quí (thứ 5 từ trái sang) nhận Biểu trưng Tài năng trẻ Việt Nam.
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trong xác định ý tưởng, tìm kiếm tài liệu, phát 
triển và ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học 
hay sự trùng lặp ý tưởng... Từ thực tế đó, em 
đề xuất cần phải có một diễn đàn về nghiên cứu 
khoa học và ngân hàng dữ liệu khoa học trực 
tuyến nhằm kết nối, chia sẻ thông tin một cách 
nhanh chóng, thúc đẩy và tạo điều kiện các 
bạn trẻ nghiên cứu khoa học. “Xây dựng Diễn 
đàn kết nối sinh viên 
nghiên cứu khoa học 
và Ngân hàng dữ liệu 
khoa học trực tuyến 
là những bước quan 
trọng đầu tiên cần 
thực hiện trong tiến 
trình đẩy mạnh phong 
trào sinh viên nghiên 
cứu khoa học, đồng 
thời cũng góp phần 
kết nối thế hệ trẻ, kết 
nối các nhà khoa học 
tương lai cùng chung 
tay góp sức xây dựng 
đất nước”, Đỗ Phước 
Quí nhấn mạnh.

Không dừng lại 

ở đó, trong hoạt động kỷ 
niệm 66 năm Ngày truyền 
thống học sinh, sinh viên 
và Hội Sinh viên Việt Nam 
(09/01/1950-09/01/2016) tại 
Hà Nội vào ngày 07/01/2016, 
Trung ương Hội Sinh viên 
Việt Nam tổ chức Lễ trao 
Giải thưởng “Sao tháng 
Giêng”, tuyên dương danh 
hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 
“Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp 
Trung ương năm 2015. Một 
lần nữa cái tên Đỗ Phước 
Quí lại được xướng lên với 
danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" 
và giải thưởng "Sao tháng 

Giêng"-giải thưởng cao 
quý nhất của Trung ương Hội sinh viên  
Việt Nam.

Mong rằng với những nỗ lực và tinh thần 
không ngừng phấn đấu, tuổi trẻ Trường Đại học 
Cần Thơ sẽ không ngừng vươn cao, vươn xa 
trong tương lai để từng bước hòa nhập vì sự 
phát triển chung của đất nước.

Chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa chúc mừng 
sinh viên Đỗ Phước Quí.
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Phòng Công tác Chính trị

KẾT THÚC HỘI THI “TIẾNG HÁT HỌC SINH, SINH VIÊN 
THÀNH PHỐ CẦN THƠ LẦN THỨ X – NĂM 2016”:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẠT GIẢI NHÌ TOÀN ĐOÀN

Từ ngày 04/1 đến 08/1/2016, Hội thi “Tiếng 
hát học sinh, sinh viên thành phố Cần Thơ 
lần thứ X-năm 2016” với chủ đề “Học sinh, 

sinh viên thành phố Cần Thơ tiến bước dưới cờ 
Đảng” được tổ chức tại Nhà Biểu diễn-Trung 
tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ. Tham gia Hội 
thi có gần 500 diễn viên đến từ 21 đơn vị là các 
quận, huyện đoàn; trường đại học, 
cao đẳng, trung học chuyên nghiệp 
trên địa bàn thành phố. 

Đây là hội thi được tổ chức hằng 
năm (xuyên suốt 10 năm qua) 
nhằm Chào mừng kỷ niệm Ngày 
truyền thống học sinh, sinh viên 
và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1) 
cũng như tạo sân chơi lành mạnh, 
bổ ích, góp phần duy trì và phát 
triển phong trào văn nghệ trong 
lực lượng học sinh, sinh viên thành 
phố Cần Thơ.

Theo thể lệ, mỗi đơn vị thực hiện 

một chương trình với thời 
lượng từ 25 đến 30 phút, 
gồm các thể loại đơn ca, 
song tam ca, tốp ca, múa, 
ca múa… nội dung ca ngợi 
Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình 
yêu quê hương, đất nước 
và truyền thống của học 
sinh, sinh viên Việt Nam. 

Với sự tự tin và quyết 
tâm, 05 tiết mục dự thi của 
Đội Văn nghệ sinh viên 
Trường Đại học Cần Thơ 
đã xuất sắc giành được 
các giải như: 03 giải Nhất 
(tiết mục Song, tam ca 

“Tổ quốc ơi ta đã nghe”, đơn ca “Hồ trên núi”, 
Múa “Những bông hoa tiếp bước anh hùng”), 
01 giải Nhì (tốp ca “Đảng cho ta cả một mùa 
xuân”) và 01 giải Ba (ca múa “Đại học Cần 
Thơ 50 năm một chặng đường”). Với kết quả 
này, Đội Văn nghệ Trường được xếp hạng Nhì  
toàn đoàn.

“Những bông hoa tiếp bước truyền thống anh hùng” tiết mục múa đạt giải Nhất.

Đại diện Đội văn nghệ Trường Đại học Cần Thơ nhận Giải Nhì toàn 
đoàn (thứ ba từ trái qua).
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
LỄ TRAO HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ NĂM HỌC 2015-2016

Với mục đích hỗ trợ cho các em sinh viên 
có hoàn cảnh khó khăn an tâm học tập 
và rèn luyện, ngày 08/01/2016, Quỹ Y tế, 

Giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHELP) phối 
hợp cùng Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ 
chức Lễ Trao Học bổng Nguyễn Trường Tộ, 
năm học 2015-2016 cho các em sinh viên vượt 
khó học tốt của Trường ĐHCT và Trường Đại 
học Y Dược Cần Thơ. 

Tham dự buổi lễ, có Cô Phạm Thị Phương 
Anh, Trưởng Đại diện Quỹ VNHELP tại Việt 
Nam; PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT; đại diện các phòng, ban chức 
năng và sinh viên được nhận học bổng của 
Trường ĐHCT và Trường Đại học Y Dược  
Cần Thơ.

Tổ chức VNHELP được thành lập ở Hoa Kỳ 
vào năm 1991. Học bổng Nguyễn Trường Tộ là 
một trong những chương trình trợ giúp giáo dục 
của VNHELP dành cho sinh viên đại học, cao 
đẳng trên khắp Việt Nam nhằm giúp đỡ các em 
giảm bớt phần nào khó khăn trong cuộc sống để 
hoàn thành tốt việc học.

Tại buổi lễ trao học bổng lần này, 120 em sinh 
viên bao gồm 100 sinh vên của Trường ĐHCT 

và 20 em của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ 
được trao các suất học bổng với trị giá mỗi suất 
là 200 USD. Học bổng Nguyễn Trường Tộ sẽ 
đồng hành cùng các em sinh viên trong suốt 
thời gian học tập tại trường với điều kiện các 
em duy trì kết quả học tập tốt mỗi năm. Đây 
là năm thứ 2 các em sinh viên Trường ĐHCT 
được nhận học bổng ý nghĩa này. Hy vọng rằng 
đây sẽ là món quà đầy ý nghĩa khích lệ lớn lao 
cả về vật chất lẫn tinh thần để các em tiếp tục 
vượt khó học tốt.

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng, gửi lời cảm 
ơn chân thành đến sự đồng hành và tài trợ của Quỹ 
VNHELP dành cho sinh viên.

Trao Chứng nhận học bổng cho các em sinh viên.
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NGÀY HỘI TUYÊN DƯƠNG NGƯỜI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN VÀ 
PHÁT ĐỘNG LỄ HỘI XUÂN HỒNG NĂM 2016

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 08/01/2016, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 
tổ chức Ngày hội tuyên dương người hiến máu tình nguyện và phát động Lễ hội Xuân hồng năm 
2016, nhằm ghi nhận và tuyên dương những thành tích của các tập thể và sinh viên tiêu biểu trong 
phong trào hiến máu tình nguyện năm 2015.

Tham dự Ngày hội có Đ/c Trương Thanh 
Tùng, Phó Trưởng Ban Kiểm tra Ủy ban 
Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Cần 

Thơ; PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng 
ủy, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo Vận 
động hiến máu tình nguyện; đại diện lãnh đạo 
các đơn vị trực thuộc; cùng với gần 
700 tập thể, cá nhân được tuyên 
dương; sinh viên tình nguyện, thành 
viên các Câu lạc bộ (CLB) hiến máu 
tình nguyện Trường ĐHCT.

Trong năm 2015, được sự quan 
tâm hỗ trợ từ phía Ban Chỉ đạo Vận 
động hiến máu tình nguyện thành 
phố Cần Thơ và Trường ĐHCT, các 
CLB hiến máu tình nguyện đã phối 
hợp với các khoa, viện và Hội Sinh 
viên vận động đông đảo cán bộ, 
viên chức, người lao động và sinh 
viên trong toàn Trường tham gia 

hiến máu và đã đạt được nhiều kết quả 
đáng khích lệ. 

Nhờ công tác tuyên truyền, vận động 
được triển khai mạnh mẽ, tính đến 
tháng 11/2015, phong trào hiến máu tình 
nguyện của Trường đã tổ chức được 37 
buổi tiếp nhận máu, thu về 7.249 đơn vị 
máu. Ngoài ra, các CLB “Ngân hàng máu 
sống” của Trường đã vận động được 02 
đơn vị máu hiếm O (Rh-) khẩn cấp giúp 
đỡ các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện 
Huyết học-Truyền máu Cần Thơ; vận 
động 02 đơn vị máu khẩn cấp giúp đỡ 
bệnh nhân tại Bệnh viện 121; vận động 

10 sinh viên hiến tiểu cầu cấp cứu tại bệnh viện 
Huyết học-Truyền máu Cần Thơ và hơn 150 
đơn vị máu khẩn cấp khi xảy ra tình trạng thiếu 
máu cục bộ trong dịp hè 2015.

 Bên cạnh đó, công tác kết nối người hiến máu 
tham gia phong trào tình nguyện hỗ trợ cộng 

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, 
Trưởng BCĐ vận động HMTN Trường ĐHCT phát biểu.

Ngày hội tuyên dương người HMTN và phát động Lễ hội Xuân hồng 
Trường ĐHCT năm 2016.
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đồng cũng được đẩy mạnh 
như: hỗ trợ những trường 
hợp sinh viên có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn; chương 
trình “Giọt hồng sẻ chia” vào 
ngày 26/9/2015, tặng quà 
cho các bệnh nhân đang 
điều trị tại Bệnh viện Huyết 
học-Truyền máu Cần Thơ 
nhân dịp Tết Trung thu, hỗ 
trợ hoạt động vui Trung thu 
2015 cho thiếu nhi nghèo; 
nhận chăm sóc và phụng 
dưỡng các Bà mẹ Việt Nam 
anh hùng;...

Tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền đã 
phát biểu động viên phong trào và phát động Lễ 
hội Xuân hồng năm 2016. Phó Giáo sư nhiệt 
liệt biểu dương thành tích của tất cả các sinh 
viên đã làm tốt công tác hiến máu tình nguyện 
trong suốt thời gian vừa qua, đồng thời, ghi 
nhận những đóng góp cho công tác tổ chức của 
Đoàn Thanh niên Trường, sự hỗ trợ của thành 
phố và các đơn vị có liên quan trong các mặt 
công tác như: tuyên truyền, vận động hiến máu 
tình nguyện; tổ chức tiếp nhận máu; phong trào 
tình nguyện hỗ trợ cộng đồng; và tập huấn, bồi 

dưỡng nghiệp vụ cho các CLB và sinh viên tình 
nguyện. Phó Hiệu trưởng mong rằng, trong thời 
gian tới, các CLB, cán bộ, sinh viên của Trường 
sẽ có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa trong 
công tác hiến máu tình nguyện. 

Tại buổi lễ tuyên dương người hiến máu tình 
nguyện năm nay, Trường ĐHCT đã quyết định 
khen thưởng cho 04 tập thể và 627 cá nhân đã 
có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến 
máu tình nguyện năm 2015. 

Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao 
đẹp, là phong trào có sức 
lan tỏa rộng rãi trong toàn 
xã hội, đặc biệt là trong 
học sinh, sinh viên. Phong 
trào hiến máu tình nguyện 
đã kết nối những tấm lòng 
nhân đạo, những trái tim 
sẵn sàng sẻ chia, cứu 
người trong những tình 
huống nguy cấp. Cán bộ 
và sinh viên Trường ĐHCT 
đã đang và sẽ luôn đi đầu 
trong công tác tổ chức và 
hiến máu tình nguyện, góp 
phần cùng thành phố đảm 
bảo nguồn máu dự trữ kịp 

thời cứu chữa người bệnh.Các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN năm 2015 nhận 
khen thưởng.

Sinh viên Trường ĐHCT luôn sẵn sàng với hoạt động HMTN.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

LỄ RA QUÂN THỰC TẬP SƯ PHẠM NĂM HỌC 2015-2016

Ngày 15/01/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Lễ ra quân Thực tập Sư phạm 
năm học 2015-2016 cho sinh viên khóa 38 thuộc các khoa: Sư phạm, Khoa học Chính trị, Ngoại 
ngữ và Bộ môn Giáo dục Thể chất. Tham dự buổi lễ có PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng; 
các thành viên Ban Chỉ đạo Thực tập Sư phạm, đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, ban; quý thầy, 
cô đại diện ban chủ nhiệm các bộ môn; cán bộ hướng dẫn đoàn và toàn thể sinh viên thực tập  
sư phạm.

Tổng số sinh viên thực tập năm nay là 1.188 
sinh viên thuộc 04 đơn vị đào tạo gồm: 
Khoa Sư phạm, Khoa Khoa học Chính trị, 

Khoa Ngoại ngữ và Bộ môn Giáo dục thể chất, 
sẽ đi thực tập sư phạm tập trung tại 35 điểm 
trường trung học phổ thông (THPT) và tiểu học 
thuộc các tỉnh Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng 
và thành phố Cần Thơ. Chương trình thực tập 
sư phạm của sinh viên diễn ra trong thời gian 08 
tuần, từ 18/01/2016 đến 01/02/2016 trước Tết 
Nguyên Đán và từ 22/02/2016 đến 03/4/2015 
sau Tết Nguyên Đán.

Thực tập sư phạm là công tác được Nhà 
trường tổ chức hằng năm nhằm giúp các em 
sinh viên sư phạm rèn luyện về nghiệp vụ và kỹ 
năng sư phạm, để từ đó có thể gắn bó và đáp 

ứng được mọi yêu cầu thực tế của các trường 
phổ thông. Do đó, các em luôn nhận được sự 
quan tâm của Ban Giám hiệu Nhà trường đối 
với công tác này. Tại buổi lễ, các em đã được 
nghe những chia sẻ, động viên của PGS.TS. Đỗ 
Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Bên cạnh 
đó, các giáo sinh thực tập còn được cung cấp 
thông tin về những vấn đề cụ thể liên quan đến 
công tác thực tập. 

Với sự chuẩn bị chu đáo và những hướng 
dẫn tận tình của thầy cô, tin rằng bản thân mỗi 
cá nhân giáo sinh sẽ ý thức được trách nhiệm, 
tự giác, tích cực trong công việc, có kế hoạch 
cụ thể, sâu sát, có tinh thần hợp tác, chia sẻ với 
thầy cô, bạn bè để hoàn thành tốt công tác thực 
tập sư phạm sắp tới.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng với những chỉ bảo thân tình dành cho sinh viên sắp đi thực tập.
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NHÔÙ  TEÁT

Biết bắt đầu từ đâu khi cảm xúc trong tôi đang là một mớ hỗn độn. Một ngày khác với mọi 
ngày, tôi dậy từ rất sớm, mở toang cửa tôi cảm nhận từng đợt gió đang phả vào người mình. 
Cả dãy trọ im ắng hẳn đi, chỉ có tiếng gió rả rích và tiếng lá cây xào xạc đu đưa. Nhắm 

nghiền mắt lại, nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, tôi cảm nhận sự thay đổi của khí trời.

Đông năm nay không lạnh lắm! Có lẽ vì thế mà tôi quên bẵng đi sự hiện hữu của nó. Gió vẫn vô 
tư nô đùa với lá và tôi vẫn đang “tranh đấu” với mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Bất giác tôi nhận 
ra mình… nhớ tết…

Từng mảng ký ức vụn vặt của tuổi thơ cứ lần lượt ùa về. Tôi nhớ những buổi sớm mùa đông với 
tiếng mẹ gọi í ới: “Dậy đi học mấy đứa, trời sáng bét rồi mà còn ngủ”. Đáp lại đó là những tiếng 
cựa mình, những cái vươn vai  mè nheo vô đối. Lát sau cha tiếp lời: “Thức dậy hay ăn roi?”. Vậy 
đấy mới chịu bước ra khỏi chiếc chăn ấm áp trong vô vàn tiếc nuối…

Không chỉ dừng lại ở đó, tết trong tuổi thơ tôi là dịp được hòa mình vào “thế giới” của bánh 
kẹo. Thích thú làm sao khi được ngồi cạnh mẹ, xem mẹ “sên” mứt dừa, từng mẻ mứt lần lượt ra lò 
nóng hôi hổi với đủ các màu sắc, hay được mẹ tin tưởng giao cho mẻ bánh bông lan khi mẹ bận 
công việc giữa chừng, đến lúc mẹ quay lại thì ôi thôi rồi! mấy cái bánh khét lẹt, đen xì lì. Bị cóc 
đầu một cái rõ đau “chỉ giỏi nước ăn thôi!” tiếng mẹ mắng yêu và chỉ biết cười trừ. Ấy vậy mà vẫn 
“mài” suốt cho đến khi hết cả thau bột mới thôi.

Tết của lũ trẻ quê chúng tôi còn là lúc mong ngóng đến đêm giao thừa để được mở chiếc ti vi cũ 
kĩ xem pháo hoa. Nhìn những tràng pháo hoa thay nhau nổ lốp bốp nghe mà vui tai làm sao! Từng 
đợt pháo hoa cứ thưa dần, thưa dần rồi tắt lịm, kéo theo đó là biết bao lời xuýt xoa luyến tiếc. Thế 
nhưng điều mà chúng tôi trông ngóng nhất khi tết đến là được “diện” những bộ quần áo mới toanh 
mà mẹ đã tranh thủ mua từ hăm mấy tết, hay khi trên tay đứa nào cũng phúng phính những bao 
lì xì với đủ cả màu sắc. Đôi mắt đứa nào cũng sáng rỡ và miệng lúc nào cũng cười toe toét. Niềm 
vui bé con đơn giản chỉ có thế!

Quay về với hiện tại, chợt cảm thấy buồn miên man. Cũng lâu rồi chẳng còn nghe tiếng mẹ í ới 
gọi dậy đi học, cũng chẳng còn tha thiết mong chờ đến tết như trước nữa! Thời gian khiến người 
ta thay đổi, suy nghĩ và hành động cũng khác đi. Áp lực từ nhiều phía: học tập, công việc hay áp 
lực về tuổi tác… mưu cầu duy nhất lúc này có lẽ là được quay về bên gia đình, quay quần bên 
mâm cơm ấm cúng hay nồi bánh tét vẫn đang sôi sùng sục, kể nhau nghe về những thành công 
cũng như khó khăn gặp phải trong năm cũ, hoạch định những mục tiêu cho năm tới. Nghĩ đến đây 
tôi chỉ muốn vác ba lô lên và về nhà ngay lập tức.

Tết trong ký ức của tôi là thế đấy! Còn các bạn thì sao? Đừng ngần ngại sẻ chia, hãy yêu thương 
khi còn có thể các bạn nhé! Chúc tất cả mọi người có một mùa xuân an lành, hạnh phúc bên gia 
đình, học tập và công tác tốt!!!

Phạm Nguyễn Bảo Trâm 
Lớp Phát triển nông thôn, Khoá 40
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