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8

Giao lưu với các chuyên gia Trường Đại học Western Australia 9
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học Cần Thơ khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 và báo cáo nhanh 
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Trường Đại học Cần Thơ 
(31/3/1966 - 31/3/2016)

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

XÂY DỰNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ THỰC SỰ LÀ 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO 

CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Tham luận của Đoàn Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ tại Đại hội Đại biểu 
toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Thành phố Cần Thơ với 
vị trí địa lý trung tâm 
của vùng đồng bằng 

sông Cửu Long (ĐBSCL), 
được Bộ Chính trị xác định trong 
Nghị quyết số 45-NQ/TW, 
ngày 17/02/2005 là thành phố 
giàu tiềm năng, giữ vai trò rất quan 
trọng cả về kinh tế-xã hội và quốc 
phòng-an ninh, là động lực phát 
triển của ĐBSCL, là trung 
tâm giáo dục-đào tạo, khoa học-
công nghệ của vùng và cả nước. 
Vì vậy, xây dựng thành phố Cần 
Thơ thành trung tâm đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho 
ĐBSCL, đáp ứng yêu cầu 
công nghiệp hoá-hiện đại hoá là chủ 
đề xin được tham luận tại Đại hội 
Đảng toàn quốc lần này.

ĐBSCL hiện có hơn 17,5 triệu người, kinh tế 
ĐBSCL đang đóng góp khoảng 18,5% GDP của 
cả nước. Trong đó, thành phố Cần Thơ chiếm tỷ trọng 12% 
GDP toàn vùng và là địa phương có tiềm lực kinh tế lớn 
nhất vùng. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố 
Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định Thương mại/
Dịch vụ-Công nghiệp-Nông nghiệp công nghệ cao là 3 trụ 
cột quan trọng cho sự phát triển. Yếu tố quan trọng để thành 
công của 3 trụ cột này là vốn-khoa học và công nghệ-con 
người, trong đó nguồn lực con người chất lượng cao là quan 
trọng nhất.

Trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao của vùng và cả nước là một thách thức đối với thành phố 
Cần Thơ nhưng cũng là trách nhiệm của một thành phố trung 
tâm, đóng vai trò động lực cho sự phát triển của toàn vùng.

a) Khái quát về thực trạng giáo dục và đào tạo 
của ĐBSCL và thành phố Cần Thơ:

Tính đến năm học 2014-2015 thì ĐBSCL có 43 
trường đại học, cao đẳng và 30 trường trung cấp chuyên 
nghiệp. Thành phố Cần Thơ hiện là nơi quy tụ nhiều cơ 
sở đào tạo cao đẳng và đại học vùng với 05 trường đại học, 
01 phân hiệu đại học, 01 Học viện Chính trị, 05 trường 
cao đẳng và 12 trường trung cấp chuyên nghiệp. Quy mô 
đào tạo hệ chính quy trong các trường đại học, cao đẳng và 
trung cấp của ĐBSCL là 156.004 học sinh và sinh viên 
(trong đó hơn 74% là sinh viên đại học và cao đẳng); riêng 
thành phố Cần Thơ có 76.677 học sinh, sinh viên đại học, 
cao đẳng, trung cấp hệ chính quy. Quy mô đào tạo sau đại 
học là 4.260 (trong đó có 234 nghiên cứu sinh). Số sinh 
viên/vạn dân là 169. Lực lượng lao động đã qua đào tạo 
của ĐBSCL (đào tạo từ 03 tháng trở lên) năm 2013 

Đ/c Trần Thị Thanh Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ, 
Bí Thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ thay mặt Đoàn đại 
biểu thành phố Cần Thơ phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng. (Nguồn: TTXVN)
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là 10,4% (so với 30,2% của Hà Nội và 31,6% của 
thành phố Hồ Chính Minh-Tổng cục Thống kê, 2014); 
lao động qua đào tạo đạt 46,5%. Song, cũng cần nhận định 
rằng hiện nhiều học sinh giỏi có xu hướng không theo học ở 
các trường tại thành phố Cần Thơ và học sinh, sinh viên giỏi 
tốt nghiệp ở các trường tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh 
ĐBSCL lại tìm việc ở các nơi khác; điều này, có tác động 
đến sự thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao và tác động 
đến sự phát triển giáo dục và đào tạo của toàn vùng. 

Theo Quyết định số 37/2013/QĐ-TTg ngày 
26/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh 
quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai 
đoạn 2006-2020, vùng ĐBSCL đến năm 2020 dự 
kiến có 50 trường (bao gồm 20 trường đại học và 30 trường 
cao đẳng). Hiện nay, toàn vùng đang có 07 dự án thành lập 
trường đã có chủ trương thành lập (04 trường đại học và 03 
trường cao đẳng). Như vậy, số lượng trường đại học, cao 
đẳng của vùng đã phù hợp với quy hoạch được duyệt. Có thể 
nhận định là số lượng cơ sở đào tạo đại học và cao đẳng đang 
có của ĐBSCL và thành phố Cần Thơ nếu khai thác 
tối ưu sẽ đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho vùng.

b) Định hình cơ cấu và cung cầu nguồn nhân lực 
chất lượng cao: 

Hiện nay, hoạt động kinh tế của các tỉnh ĐBSCL 
nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng chưa thu hút 
được nhiều đầu tư nước ngoài, tỉ trọng công nghệ cao áp dụng 
trong các ngành sản xuất (nhất là trong công nghiệp và nông 
nghiệp) còn thấp nên nhu cầu lao động qua đào tạo với tay 
nghề cao (chất lượng cao) chưa nhiều. Nhưng, với chiến 
lược và xu thế phát triển của toàn vùng là ứng dụng khoa học 
công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất để nâng cao 
năng suất lao động sẽ được đẩy mạnh trong giai đoạn tới, nên 
sự xác định cơ cấu nguồn nhân lực chất lượng cao để tối ưu 
hóa quá trình đào tạo là rất quan trọng. Bên cạnh đó, quá 
trình hội nhập cộng đồng kinh tế khu vực và thế giới (như 
ASEAN, AFTA, TPP,…) cũng sẽ tạo nên sự 
chuyển dịch lao động, đặc biệt là nhu cầu lao động được đào 
tạo chất lượng cao đáp ứng phát triển kinh tế-xã hội sẽ gia 
tăng và cũng là áp lực khá lớn cho khu vực.

Vì thế, để có được chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao, thành phố Cần Thơ sẽ chủ trì phối hợp với các 
Bộ/Ngành, các địa phương trong vùng thực hiện giám sát 
nhu cầu (CẦU) lao động theo chiến lược phát triển kinh 
tế-xã hội dài hạn, kể cả lao động cho xuất khẩu và khả năng 
đào tạo hiện tại cũng như về lâu dài (CUNG) của các 
đơn vị đào tạo ở ĐBSCL và thành phố Cần Thơ để có 

kế hoạch tổng thể sát với thực tế; quá trình thực hiện sẽ không 
gây mất cân đối về cơ cấu lao động và trình độ lao động trong 
xã hội, hạn chế tình trạng lãng phí lao động hoặc sử dụng lao 
động không hiệu quả. 

Thực trạng cho thấy, các cơ sở đào tạo hiện có ở thành 
phố Cần Thơ và vùng ĐBSCL đang có sự mất cân 
đối về cơ cấu ngành nghề. Nhiều ngành nghề về kỹ thuật và 
công nghệ, văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc-xây dựng,... vẫn 
đang còn thiếu hoặc chưa phát triển mạnh. Quyết định số 
37/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ 
rõ là phải điều chỉnh cơ cấu số lượng sinh viên được đào tạo 
theo nhóm các ngành và phải giảm dần tỷ trọng sinh viên đại 
học so với tổng số sinh viên đại học, cao đẳng. 

c) Định hướng giải pháp đào tạo nguồn nhân lực 
chất lượng cao: 

Thành phố có Trường Đại học Cần Thơ với quy mô lớn, 
là một trong vài trường hàng đầu của cả nước, Đại học Y 
Dược Cần Thơ đang phát triển nhanh đã khẳng định được 
thương hiệu trong đào tạo chất lượng ở bậc đại học và sau đại 
học đối với nhiều ngành; một số trường đại học và cao đẳng 
khác trên địa bàn cũng đã ít nhiều thu hút người học qua chất 
lượng đào tạo. Vì vậy, thành phố Cần Thơ định hướng rõ về 
chiến lược dài hạn. Cụ thể:

Một là, căn cứ vào CUNG-CẦU so với cơ cấu 
ngành nghề, trình độ đào tạo của các trường cao đẳng, đại học 
đang có trên địa bàn và toàn vùng để định hình nhu cầu phát 
triển thêm cơ sở đào tạo đúng lộ trình hợp lý, có tính khả thi. 

Hai là, phát triển cơ sở đào tạo hiện có và xây dựng cơ 
sở mới đảm bảo chất lượng cao không thể tức thời mà phải có 
quá trình, trong đó cần có đội ngũ cán bộ giảng dạy, cơ sở vật 
chất và nhiều yếu tố khác. Vì thế, thay vì mở thêm nhiều cơ sở 
mới để trở thành trung tâm đào tạo, thành phố cần chủ động 
liên kết các cơ sở đào tạo hiện có trong và ngoài thành phố 
Cần Thơ đi cùng với cơ chế chính sách khuyến khích hợp lý 
để thu hút đầu tư vào phát triển cơ sở đào tạo; bao gồm đầu tư 
ngoài nhà nước (ngoài công lập, các trường quốc tế) và chuẩn 
bị nguồn lực cán bộ có trình độ cao tham gia vào hệ thống đào 
tạo. Bên cạnh đó, chắc chắn phải có vai trò của Chính phủ 
trong việc tiếp tục đầu tư đột phá cho hệ thống đào tạo của 
ĐBSCL mà lấy thành phố Cần Thơ làm trọng tâm. 

Ba là, tiếp cận đào tạo nói chung và đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao như là một “dịch vụ” chứ không đơn thuần 
là đào tạo theo nhiệm vụ chính trị của địa phương hay của 
nhà nước. Chính dịch vụ mới tiếp cận tốt nhất đến nhu cầu 
về chất lượng, số lượng và thu hút sự đầu tư vào lĩnh vực đào 
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tạo. Xây dựng chính sách gắn kết với doanh nghiệp trong sử 
dụng lao động và thu hút doanh nghiệp cùng tham gia vào 
quá trình đào tạo để vừa có thêm nguồn đầu tư, vừa sử dụng 
lao động sau đào tạo có hiệu quả. Phát triển và gắn kết các 
tổ chức xã hội-nghề nghiệp với doanh nghiệp, cơ sở đào tạo 
và cơ quan quản lý nhà nước cũng là thành tố quan trọng cần 
được quan tâm. 

Bốn là, có các chính sách trực tiếp và gián tiếp giúp quy tụ 
tài năng cho hệ thống đào tạo từ bên trong cả bên ngoài vùng 
như sinh viên giỏi, những giảng viên có năng lực giảng dạy 
tốt, những nhà nghiên cứu xuất sắc có khả năng sáng tạo và 
chuyển giao tri thức vượt trội tham gia vào hệ thống đào tạo 
đạt chất lượng cao. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến các yếu tố 
khác như xây dựng và duy trì một thành phố sáng, xanh, sạch, 
đẹp, đáng sống; có các chính sách cùng các điều kiện thuận lợi 
trong hoạt động chuyên môn,… sẽ có tác động rất tích cực 
không chỉ thu hút nguồn nhân lực đến làm công tác đào tạo, 
các nhà đầu tư vào giáo dục mà còn thu hút nhiều người đến 
học tập và làm việc tại Cần Thơ.

Năm là, thành phố cần sự hỗ trợ về cơ chế và chính sách 
của Nhà nước để có thể thu hút các nguồn vốn ODA và 
FDI đầu tư cho giáo dục đại học, riêng thành phố sẽ tạo 
điều kiện mời gọi các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp xây 
dựng các Viện/Trung tâm nghiên cứu và các cơ sở đào tạo tại 
thành phố Cần Thơ, qua đó gắn kết nghiên cứu với đào tạo 
và tham gia đào tạo.

d) Vai trò của Chính phủ và Bộ Giáo dục và 
Đào tạo:

Trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao thì nhất thiết thành phố Cần Thơ cần được tiếp sức của 
Chính phủ và sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cùng 
các Bộ/Ngành chủ quản của các cơ sở đào tạo về cơ chế 
quản lý Nhà nước. Cơ chế chính sách phù hợp sẽ kêu gọi 
được sự đầu tư ngoài Nhà nước vào đào tạo. 

Ngoài ra, Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo cần 
trao quyền tự chủ đầy đủ hơn cho các trường đại học; khích lệ 
quyền tự do học thuật của sinh viên, giảng viên và nhà nghiên 
cứu cũng như khuyến khích các trường đạt được chất lượng cao 
trong đào tạo. 

e) Phát huy lợi thế hệ thống giáo dục - đào tạo:
Thứ nhất, phát huy lợi thế hệ thống giáo dục-đào tạo trên 

địa bàn: Thành phố Cần Thơ đã đầu tư xây dựng được hệ 
thống giáo dục và đào tạo khá hoàn chỉnh, từng bước đáp ứng 
yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. Trong 

giai đoạn mới, thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì và nâng 
cao tỷ lệ đạt chuẩn phổ cập giáo dục từ mầm non đến trung 
học phổ thông; tập trung đầu tư xây dựng và phát triển các cơ 
sở dạy nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại 
học do thành phố quản lý; tạo điều kiện thuận để đa dạng hóa 
các loại hình trường và cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố 
phát triển để tạo nền tảng vững chắc cho việc đào tạo nguồn 
nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Phấn đấu 
đến năm 2020, tỷ lệ thanh niên đúng độ tuổi vào học bậc 
trung học phổ thông đạt 70%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 
từ 75% đến 80%.

Thứ hai, phát huy vai trò của Trường Đại học Cần Thơ 
trong việc đào tạo đa dạng nguồn nhân lực cho toàn vùng: 
Trường Đại học Cần Thơ là một trong các trường có quy 
mô lớn nhất của ĐBSCL và cả nước. Trường Đại học 
Cần Thơ đang đào tạo hơn 36.656 sinh viên chính quy (có 
hơn 10% sinh viên sau đại học); có hơn 1.200 cán bộ giảng 
dạy có trình độ cao (85,5% có trình độ sau đại học; 25% 
tiến sĩ và 115 Giáo sư và Phó Giáo sư). Thế mạnh của 
Trường Đại học Cần Thơ là đa ngành, trong đó có nhiều 
ngành đã khẳng định được thương hiệu chất lượng trong và 
ngoài nước như nông nghiệp, thủy sản, kinh tế, công nghệ 
thông tin… và đặc biệt là Trường Đại học Cần Thơ đang 
được đầu tư vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản hơn 
100 triệu USD để nâng cao hơn nữa năng lực đào tạo các 
lĩnh vực thế mạnh (nông nghiệp, thủy sản, môi trường và một 
số lĩnh vực có liên quan). Như vậy, trong thời gian tới Trường 
Đại học Cần Thơ sẽ đủ năng lực tiếp tục làm trụ cột đào tạo 
cán bộ giảng dạy cho các trường trong vùng và hỗ trợ đào tạo 
cho các trường của thành phố Cần Thơ để đảm nhận vai trò 
đào tạo và hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
cho vùng ở nhiều lĩnh vực.

Thứ ba, phát huy vai trò của Trường Đại học Y Dược 
Cần Thơ trong việc đào tạo nguồn nhân lực y tế cho toàn 
vùng: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ qua quá trình 
hơn 35 năm xây dựng và phát triển đã đào tạo hàng vạn sinh 
viên tốt nghiệp ra trường, bổ sung quan trọng nguồn nhân lực 
ngành y tế cho thành phố Cần Thơ và vùng ĐBSCL. 
Trong giai đoạn tới, tập trung xây dựng Trường Đại học Y 
Dược Cần Thơ thành trường đại học đào tạo nguồn nhân 
lực y tế có chất lượng cao cho vùng và cả nước, đáp ứng yêu 
cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; phấn 
đấu xây dựng một chương trình đào tạo tiên tiến, là trung tâm 
nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành quả nghiên cứu vào 
công tác giảng dạy, khám và điều trị bệnh nhân; từng bước 
hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng, tập trung mọi nguồn lực đủ điều kiện 
thành lập đại học khoa học sức khỏe sau năm 2020.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
LỄ TRAO BẰNG THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Ngày 30/01/2016, Lễ Trao bằng thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng khóa tháng 11/2013 liên kết 
đào tạo giữa Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) và Trường Đại học Xây dựng được diễn ra. Tham 
dự buổi lễ có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT; GS.TS. Phan Quang Minh, 
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng; thân nhân và đồng nghiệp của các tân thạc sĩ cùng  
tham dự.

Trong lễ trao bằng thạc sĩ lần này, có 114 
học viên khóa 
tháng 11/2013 

được trao bằng thuộc 
các ngành Kiến trúc 
và Quản lý xây dựng 
với 03 chuyên ngành 
gồm: Quản lý dự án 
xây dựng, Kinh tế xây 
dựng và Quản lý đô 
thị. Trong đó, có 16 
tân Thạc sĩ được khen 
thưởng vì có thành 
tích cao trong học tập 
và nghiên cứu.

Phát biểu tại buổi 
lễ, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn đã gửi lời chúc 
mừng đến toàn thể 
các tân thạc sĩ vừa 

hoàn thành khóa học, đồng 
thời, bày tỏ niềm vui mừng vì 
sự hợp tác ngày càng chặt chẽ 
giữa Nhà trường và Trường 
Đại học Xây dựng trong liên kết 
đào tạo các ngành về lĩnh vực 
xây dựng. Qua đó, Hiệu trưởng 
cam kết rằng Trường ĐHCT sẽ 
tăng cường hơn nữa mối quan 
hệ hợp tác với Trường Đại học 
Xây dựng nhằm tạo điều kiện 
học tập tốt nhất cho học viên, 
nâng cao chất lượng đào tạo, 
đáp ứng nguồn nhân lực cho xã 
hội, góp phần vào sự phát triển 
chung của hai trường.

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

Ảnh lưu niệm tại buổi lễ.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trong hai ngày 25 và 
26/02/2016, Bộ môn 
Chăn nuôi phối hợp 

với Bộ môn Thú y, Khoa 
Nông nghiệp và Sinh học 
ứng dụng, Trường Đại học 
Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội 
thảo “Gắn kết chương trình 
đào tạo liên thông ngành 
Chăn nuôi và Thú y giữa các 
trường trung cấp-cao đẳng-
đại học vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long”. Đây là một trong 
những hoạt động nhằm chào 
mừng kỷ niệm 50 năm thành 
lập Trường ĐHCT (31/3/1966-
31/3/2016).

Hội thảo nhằm xây dựng chương trình đào 
tạo (CTĐT) mang tính liên thông của ngành 
Chăn nuôi và Thú y ở các trường trung cấp, cao 
đẳng, đại học khu vực ĐBSCL; kết nối và khai 
thác hiệu quả nguồn nhân lực, giáo trình, phòng 
thí nghiệm, trại thực nghiệm giữa các trường 
trong khu vực, nhằm giảm chi phí đầu tư, phát 
huy điểm mạnh của các trường, từng bước 
nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo. Trên cơ 
sở đó, các đại biểu đã được nghe trình bày thực 
trạng công tác đào tạo ngành Chăn nuôi và Thú 
y với những bất cập trong CTĐT liên thông giữa 
các trường. Từ đó, một số giải pháp được đưa 
ra và nhận được sự đồng tình cao của đại biểu 
tham dự.

Tại buổi Hội thảo, Ban tổ chức đã phân chia 
hai tiểu ban, Chăn nuôi và Thú y, để thảo luận 
chi tiết các nội dung: chuẩn đầu ra của CTĐT 
các bậc; khung CTĐT các bậc, thống nhất tên 
gọi của một số học phần chung ở các bậc; đề 
xuất nội dung đề cương chi tiết và biên soạn 01 
giáo trình chung cho Chăn nuôi và 01 giáo trình 
chung cho Thú y. Với những đóng góp sôi nổi và 
tích cực, Hội thảo bước đầu đạt được mục tiêu 
đề ra, tạo tiền đề cho sự thành công của các hội 
thảo tiếp theo về gắn kết CTĐT liên thông cụ thể 
và chi tiết hơn. Bên lề Hội thảo là các hoạt động 
tuyển dụng, giới thiệu và hỗ trợ sản phẩm chăn 
nuôi được đông đảo Thầy, Cô và sinh viên của 
Trường ĐHCT quan tâm.

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

HỘI THẢO
“GẮN KẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG 
NGÀNH CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y GIỮA CÁC TRƯỜNG 

TRUNG CẤP-CAO ĐẲNG-ĐẠI HỌC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”

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

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 16/01/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội thảo Công nghệ CTU-
UNIMORE. Đây là hoạt động dựa trên Bản Ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa Trường ĐHCT với 
Trường Đại học Mondena và Reggio Emilia (UNIMORE) vào tháng 8/2015. Tham dự Hội thảo có 
GS. Mariano Anderle, Tùy viên Đại sứ quán Ý tại Việt Nam; đại diện Sở Khoa học và Công nghệ 
thành phố Cần Thơ; đại diện lãnh đạo Nhà trường và lãnh đạo các khoa, phòng, ban, giảng viên 
và sinh viên của hai trường cùng tham dự.

Được thành lập năm 1175, UNIMORE có 
một truyền thống lâu đời và được xem là 
một trong những trường đại học tốt nhất 

ở Ý cho việc giảng dạy và nghiên cứu, được 
xếp hạng thứ 02 trong số các trường đại học 
công lập theo nhật báo tài chính hàng đầu của Ý 
và thứ 08 trong số các trường đại học cỡ trung 
bình của Ý do Times Higher Education Ranking 
xếp hạng năm 2011-2012.

UNIMORE gồm 14 Bộ môn, với gần 800 cán 
bộ giảng dạy và nghiên cứu, khoảng 700 cán 
bộ quản lý và kỹ thuật. Trường tổ chức giảng 
dạy 75 chương trình đào tạo, trong đó, có 04 
chương trình đào tạo bằng tiếng Anh ở hầu hết 
các lĩnh vực với đầy đủ các cơ sở vật chất, môi 
trường học tập cá nhân và thân thiện cho hơn 
20.000 sinh viên, trong đó có khoảng 3.500 học 
viên cao học.

GS. Sergio Ferrari, Phó Hiệu trưởng 
UNIMORE còn chia sẻ, Trường nằm ở 
trung tâm của một trong những vùng 
giàu có nhất và năng động nhất của 
châu Âu, nổi tiếng trên thế giới về sản 
xuất các bộ phận cơ khí, động cơ, xe 
thể thao cũng như về ngành nông-thực 
phẩm, gạch ceramic và các ngành công 
nghiệp sản xuất. UNIMORE nằm ở 
hai thành phố có chất lượng cao nhất 
về mức sống ở Ý. Cả hai Modena và 
Reggio Emilia được coi là thành phố 
quan trọng của nghệ thuật, văn hóa và 
nhà thờ Modena và quảng trường chính 
có tên trong danh sách các di sản thế 

giới của UNESCO.

Để hiểu rõ hơn về đối tác, tại Hội thảo, các 
báo cáo viên của hai trường đã lần lượt cung 
cấp thông tin về các Bộ môn thuộc khối ngành 
kỹ thuật như: Kỹ thuật cơ khí, Điện tử, Điện tử 
truyền thông, Công nghệ tự động hóa,... cụ thể 
về nhân sự, cơ sở vật chất, các hoạt động đào 
tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học, những 
thành quả đạt được và các hoạt động hợp tác 
quốc tế... nhằm giúp hai bên nắm bắt thông tin 
và định hướng cho các hoạt động trao đổi sinh 
viên, cán bộ và hợp tác nghiên cứu trong thời 
gian sắp tới.

Sự thành công của Hội thảo không chỉ mở 
ra cơ hội hợp tác lâu dài mà còn thắt chặt thêm 
mối quan hệ tốt đẹp giữa hai trường.

HỘI THẢO
CÔNG NGHỆ CTU-UNIMORE

GS. Sergio Ferrari, Phó Hiệu trưởng UNIMORE giới thiệu về Trường.
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TIẾP ĐOÀN CÁN BỘ VÀ GIẢNG VIÊN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHRANAKHON RAJABHAT, THÁI LAN

Ngày 26/01/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tiếp đón và làm việc với đoàn cán bộ và 
giảng viên Trường Đại học Phranakhon Rajabhat, Thái Lan do các Phó Hiệu trưởng là PGS.TS. 
Piangpob Monnuanprang và PGS.TS. Tirasak A-Pavatanasakul dẫn đầu. Tiếp đón đoàn có PGS.
TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Nhà trường; cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ và giảng viên các 
đơn vị trực thuộc.

Tại chuyến thăm lần này, đoàn công tác của Trường Đại học Phranakhon mong muốn cùng 
với cán bộ, giảng viên Trường ĐHCT chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề còn vướng mắc 
trong các lĩnh vực như: công tác đào tạo; công tác sinh viên, đặc biệt là đối với sinh viên 

quốc tế; và nghiên cứu khoa học,... bên cạnh đó, thảo luận và đề xuất các hoạt động hợp tác trong 
thời gian sắp tới.

Tại buổi gặp gỡ, PGS.TS. Hà Thanh Toàn đã gửi lời chào mừng nồng ấm đến cán bộ, giảng 
viên Trường Đại học Phranakhon và bày tỏ sự vui mừng vì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và bền 
vững của hai trường trong thời gian qua. Những nét tương đồng về văn hóa, tư tưởng, tín ngưỡng 
giữa hai quốc gia đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập mối quan hệ hợp tác giữa hai trường, 
từ đó, thúc đẩy các hoạt động trao đổi cán bộ, giảng viên và sinh viên; chia sẻ thông tin, tài liệu, 
các kết quả nghiên cứu khoa học; tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học;... Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT tin tưởng rằng trên cơ sở mối quan hệ ngày càng khăng khít, hai bên sẽ tăng cường hơn 
nữa các hoạt động hợp tác, góp phần vào sự phát triển của hai trường nói riêng và của hai quốc 
gia nói chung.

Lãnh đạo hai trường trao quà và chụp ảnh lưu niệm.



8 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

KHAI MẠC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN 
CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SOON CHUN HYANG (HÀN QUỐC)

Ngày 18/01/2016, tại Hội trường Lớn-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã diễn ra Lễ Khai mạc 
“Hoạt động tình nguyện của Trường Đại học Soon Chun Hyang” năm 2016. Tham dự buổi lễ có đại 
diện lãnh đạo thành phố Cần Thơ; Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị thành phố Cần Thơ; Trường 
Nuôi dạy Trẻ Khuyết tật thành phố Cần Thơ; Trường Khuyết Tật Tương Lai; Trường Đại học Soon 
Chun Hyang, Hàn Quốc; Trường ĐHCT; và đặc biệt là 26 tình nguyện viên đến từ Trường Đại học 
Soon Chun Hyang và đông đảo sinh viên Trường ĐHCT cùng tham dự.

Hoạt động tình nguyện của Trường Đại 
học Soon Chun Hyang tại Trường ĐHCT 
sẽ diễn ra từ ngày 18/01 đến 26/01/2016 

với hình thức là tổ chức các lớp học dành cho 
sinh viên để khám phá văn hóa, nghệ thuật Hàn 
Quốc như: trang trí nghệ thuật, KPop, võ thuật 
Taekwondo,… Các lớp học sẽ diễn ra từ 16g30 
đến 18g30 mỗi ngày. Bên cạnh đó, tình nguyện 
viên của Trường ĐHCT và sinh viên tình nguyện 
của Trường Đại học Soon Chun Hyang cùng 
tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại Trường 
Nuôi dạy Trẻ Khuyết tật thành phố Cần Thơ và 

Trường Khuyết tật Tương lai nhằm tạo cơ hội 
cho sinh viên tiếp xúc và chia sẻ với các em nhỏ 
cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn.

Với mục đích nhân ái, sinh viên Trường Đại 
học Soon Chun Hyang mong muốn rằng hoạt 
động tình nguyện của mình sẽ không chỉ mang 
lại niềm vui cho các em nhỏ mà còn giúp sinh 
viên hai trường gặp gỡ, giao lưu để cùng tìm 
hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của hai 
quốc gia, qua đó, thắt chặt hơn nữa mối quan 
hệ hữu nghị giữa hai trường.

Ảnh lưu niệm của các tình nguyện viên tại lễ khai mạc.
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GIAO LƯU VỚI CÁC CHUYÊN GIA
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC WESTERN AUSTRALIA

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Có lịch sử hình thành hơn 100 năm, Trường Đại học Western Australia là một trong 08 trường 
hàng đầu về chất lượng giáo dục và nghiên cứu của Úc. Trường có bề dày về chất lượng 
giáo dục và hợp tác quốc tế với khoảng 200 cơ sở giáo dục, nghiên cứu trên thế giới. 

Với mong muốn mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia, tại buổi làm việc với 
Trường ĐHCT vào ngày 26/02/2016, đại diện lãnh đạo hai trường đã có buổi trao đổi, giới thiệu 
thông tin về trường, đặc biệt về Khoa Phát triển Nông thôn, các chương trình hợp tác quốc tế, từ 
đó, đề xuất các cơ hội hợp tác trong tương lai.

Ngoài ra, đoàn công tác của Trường Đại học Western Australia đã có buổi gặp gỡ, giao lưu với 
cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường ĐHCT. Là trường đại học nghiên cứu chuyên sâu, được 
xếp thứ nhất ở Úc và thứ 25 trên thế giới về lĩnh vực Khoa học đời sống và Nông nghiệp, các 
chuyên gia của Western đã có buổi báo cáo các nội dung liên quan Phát triển nông thôn và Quốc 
tế, một lĩnh vực quan trọng đối với nước nông nghiệp như Việt Nam, đồng thời, giới thiệu các 
chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ.

Chuyên gia Trường ĐH Western Australia 
giao lưu với cán bộ, giảng viên và sinh viên 
của Trường.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
HÀNH TRÌNH CHÚC XUÂN BIÊN GIỚI

Theo thông lệ hằng năm, mỗi đợt xuân 
về Tết đến, Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) lại tổ chức đoàn đi thăm hỏi và 

chúc tết cán bộ, chiến sĩ biên giới. Trong không 
khí rộn ràng chào mừng năm mới Bính Thân, 
ngày 29/01/2016, phối hợp với Cục Chính trị 
Quân khu 9, đoàn lãnh đạo, viên chức và sinh 
viên Trường do PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu 
trưởng làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà 
và chúc Tết toàn thể cán bộ, chiến sĩ bộ đội 
biên giới Tây Nam đang làm nhiệm vụ bảo vệ 
Tổ quốc.

Đoàn đã đến thăm hỏi và mừng xuân cán bộ, 
chiến sĩ Sư đoàn 330, Sư đoàn 4, Trung đoàn 
1-Sư đoàn 330, Lữ đoàn 416, Trung đoàn 20 và 
Trung đoàn 10-Sư đoàn 4. Tại buổi thăm, PGS.
TS. Đỗ Văn Xê thay mặt toàn thể cán bộ, viên 
chức, người lao động trong toàn Trường gửi 
lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã 
không ngại khó khăn, gian khổ hoàn thành tốt 
nhiệm vụ giữ vững an ninh, bảo vệ Tổ quốc; bên 
cạnh đó, gửi lời chúc xuân tốt đẹp nhất tới cán 

bộ, chiến sĩ và gia đình trong năm mới. 

Nhân dịp này, Phó Hiệu trưởng cũng vui 
mừng chia sẻ thông tin về Trường ĐHCT, những 
kết quả nổi bật mà Nhà trường đạt được trong 
năm qua, qua đó bày tỏ Trường ĐHCT nói riêng 
và nhân dân vùng Tây Nam Bộ nói chung có 
được cuộc sống yên bình, yên tâm công tác đều 
là nhờ vào công lao rất lớn của các anh chiến sĩ, 
bộ đội biên giới. Trên tinh thần đó, tập thể lãnh 
đạo Nhà trường luôn chú trọng chăm lo công 
tác giáo dục quốc phòng an ninh cho sinh viên, 
không chỉ giáo dục cho sinh viên lòng yêu nước, 
ý thức bảo vệ Tổ quốc mà bằng việc tổ chức 
những chuyến đi đến các đơn vị đóng quân còn 
giúp các em tìm hiểu thực tế cuộc sống, điều 
kiện ăn, ở và làm việc của các anh chiến sĩ để 
các em ý thức được trách nhiệm của mình, ra 
sức học tập, rèn luyện để đóng góp sức mình 
bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước.

Trong buổi gặp gỡ, lãnh đạo các đơn vị cũng 
gửi lời cảm ơn chân thành đến sự quan tâm 
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

ẤM ÁP NGHĨA TÌNH NGÀY ĐẦU XUÂN

Trong những ngày đầu trước thềm năm 
mới, từ ngày 21/01/2016 đến ngày 
04/02/2016, Trường Đại học Cần Thơ 

(ĐHCT) hân hoan đón nhận những tình cảm 
nồng hậu cùng những lời chúc xuân tốt đẹp từ 

nhiều cơ quan, đơn vị. 
Lãnh đạo Nhà trường 
cùng đại diện lãnh đạo 
các đơn vị vui mừng tiếp 
đón các đoàn đến thăm 
như: Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành; các sở, 
ban, ngành; các trường 
bạn; quý công ty, doanh 
nghiệp trong và ngoài khu 
vực Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL).

Đại diện các đoàn đã 
thăm hỏi và chúc Tết đến 
toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động của Trường 
nhân dịp Xuân Bính Thân 2016; đồng thời, bày 
tỏ niềm tin tưởng vào sự phát triển ngày càng 
lớn mạnh của Trường, góp phần thực hiện tốt 
nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu 

sâu sắc, lời động viên ân cần của 
Trường ĐHCT dành cho cán bộ, 
chiến sĩ. Trong năm qua, mặc dù 
điều kiện các đơn vị hết sức khó 
khăn nhưng bằng sự nỗ lực, phấn 
đấu khắc phục mọi trở ngại của tất 
cả cán bộ, chiến sĩ và đặc biệt là 
sự quan tâm, động viên, hỗ trợ từ 
phía Trường ĐHCT nói riêng và 
hậu phương nói chung, các đơn vị 
nơi tiền tuyến đều đạt được những 
thành tích đáng khích lệ. Trong 
niềm hân hoan đón chào một năm 
mới sắp đến, thay mặt toàn thể 
cán bộ chiến sĩ, lãnh đạo các đơn 
vị trân trọng ghi nhận những tình 
cảm của hậu phương nói chung 
và Trường ĐHCT nói riêng dành cho các đơn vị, 
đó sẽ là động lực mạnh mẽ để các chiến sĩ giữ 

Thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1 - Sư đoàn 330.

vững niềm tin chính trị, vững chắc tay súng để 
tiếp tục chiến đấu, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc. 

Trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và chúc tết Trường.
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khoa học và chuyển giao công nghệ cho vùng. 
Với sự nỗ lực của tập thể thầy và trò, Trường 
ĐHCT đã có những đóng góp quan trọng cho 
sự phát triển của thành phố Cần 
Thơ nói riêng và của vùng ĐBSCL 
nói chung. Các đơn vị cũng không 
quên gửi lời cảm ơn chân thành 
đến sự hợp tác, hỗ trợ hết sức 
nhiệt tình từ Ban lãnh đạo và cán 
bộ Nhà trường trong thời gian qua.

Tại chuyến thăm hỏi, lãnh đạo 
Nhà trường đã bày tỏ vui mừng khi 
nhận được sự quan tâm và trân 
trọng ghi nhận những lời chúc tốt 
đẹp từ các đơn vị. Trường ĐHCT 
trong năm 2015 đã đạt được 

những thành tích rất đáng biểu 
dương, bên cạnh sự phấn đấu 
không ngừng của tập thể cán bộ, 
giảng viên và sinh viên Nhà trường, 
không thể không kể đến sự ủng hộ, 
tin tưởng, hỗ trợ của các cơ quan, 
đơn vị trong khu vực ĐBSCL và cả 
nước. Năm 2015 đã khép lại nhưng 
mở ra một chặng đường mới với 
những thắng lợi mới. Mong rằng 
với mối quan hệ thâm giao, đoàn 
kết ngày càng chặt chẽ, khắng khít, 
Trường ĐHCT cùng với các đơn 

vị không ngừng ra sức phấn đấu, để lập 
nhiều thành tích cao hơn đóng góp vào sự 
phát triển chung của đất nước.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Kiên Giang.

Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long.

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ. Trường Đại học Kiên Giang.
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Võ Ngọc Kiều Trinh, Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

LỜI NHẮN NHỦ ĐẦU XUÂN

Trong không khí se lạnh của những ngày 
cuối đông, tôi cũng như bao người khác, 
lòng nôn nao đón chào một mùa xuân 

mới. Từ vùng quê đến phố thị, ai ai cũng đều 
mang trong lòng niềm vui phơi phới mong chờ 
một năm mới sẽ có nhiều đổi khác. Mặc cho cái 
lành lạnh mà không khí xuân mang tới, đường 
phố vẫn đông đúc hẳn ra, sắc đỏ, sắc vàng tràn 
ngập trên mọi nẻo đường. Đã đến lúc gấp lại 
những bộn bề của cuộc sống, chỉ để chăm chút 
cho những ngày tết sắp gần kề.

Cuối năm cũng là lúc người ta tổng kết những 
thành quả của một năm qua và lên kế hoạch 
cho một năm mới với những mục tiêu mới. 
Trong văn phòng vào những ngày cuối năm, tôi 
không sao tập trung vào công việc, cứ thẫn thờ 
và nghĩ ngợi. Trong đầu tôi cứ như một thước 
phim quay chậm, từ từ lướt qua những khung 
cảnh tươi thắm, rực rỡ sắc hoa trên mỗi con 
đường, mỗi góc phố tôi qua. Bỗng thước phim 
ngưng lại ở một vùng đất mà tôi đã từng đặt 

chân đến mà đối với tôi nó đã quá đỗi thân yêu. 
Bây giờ tôi mới nghiệm ra câu thơ của Chế Lan 
Viên: “Khi ta ở chỉ là nới đất ở, khi ta đi đất đã 
hóa tâm hồn”. Phải chăng cuộc đời là những 
chuỗi ngày “ở” và “đi”? Nhưng khi ta đi thì vùng 
đất và những con người ấy đã khắc ghi vào nỗi 
nhớ, đã trở thành một phần tâm hồn, nên có 
những lưu luyến, bịn rịn, những đôi mắt đỏ hoe 
vì không ngăn nổi dòng nước mắt lúc phải nói 
lời tạm biệt.

Tuy là lần đầu tiên đặt chân lên đảo Phú 
Quốc, được gặp các anh chiến sĩ nơi đây, cùng 
ăn, cùng làm việc, cùng vui chơi, tôi chợt nhận 
ra chúng tôi chẳng khác nào anh em trong một 
gia đình. Trong ngày sum vầy ấy, không biết có 
bao nhiêu chuyện trên đời được đem ra kể nhau 
nghe cùng tiếng vỗ tay và những tràng cười 
không ngớt. Nhưng càng thấy các anh cười bao 
nhiêu thì lòng tôi lại càng se lại bấy nhiêu. Các 
anh giống nhau quá! Nước da ngâm đen cùng 
vết chân chim nơi đuôi mắt, tôi lờ mờ cảm nhận 
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GỬI ANH CHIẾN SĨ ĐẢO XA
Trần Thị Thu Trang, Phòng Tài vụ

Các anh chiến sĩ thân mến!

Sắc xuân đang tràn ngập khắp phố phường, trên những cành cây, lộc non đang nhú lên đầy 
sức sống, cỏ xanh hơn, hoa thắm hơn và con người cũng rộn ràng hơn trong niềm vui đón chào  
năm mới. 

Em chợt nhận ra, ở đâu đó trên đất nước này, không phải đứa con nào cũng có thể quay về bên 
mái ấm gia đình, bên những người thân yêu trong những ngày Tết đến. Em nghĩ về các anh-những 
người lính anh hùng vẫn cầm chắc tay súng, mắt hướng xa khơi, không một phút lơ là, canh giữ từng 
khoảng trời Tổ quốc để chúng em có thể đón một mùa xuân yên vui, hạnh phúc. Các anh hẳn là 
phải nhớ nhà lắm khi nghĩ về đấng sinh thành, những người vợ, những cô em gái, những cậu em trai 
và những đứa nhóc ngây thơ chưa hiểu sự đời. Những lúc như thế các anh sẽ làm gì? gục đầu vào vai 
đồng đội và nấc lên như một đứa trẻ? Cúi mặt xuống bàn nức nở đến khi mặt mũi tèm lem?... hay 
ngước đôi mắt đỏ au lên trời và đẩy khối chất lỏng đang âng ấng vào trong? Dù các anh có phản 
ứng ra sao, em vẫn thấy nó rất thật và rất đẹp. Sự xa cách nào rồi cũng có lúc trùng phùng và thời 
gian sẽ làm nên điều kỳ diệu, để trong giây phút tay bắt mặt mừng, những cảm xúc dồn nén bấy lâu 
lại càng bộc phát mãnh liệt, trở thành mảnh ký ức thật đáng nhớ, thật quý giá.

Em vẫn nhớ như in cái ngày mà em đặt chân đến Hải đội 511-Vùng 5 Hải quân. Từng khuôn mặt 
đượm nét gió sương bừng lên hớn hở, các anh thân thiện, các anh hiếu khách và các anh cũng rất 

được nỗi khó khăn mà các anh đã, đang và sẽ 
trải qua. Ở một vùng đất khô cằn thế đấy, khó 
khăn thế đấy mà các anh vẫn cười tươi rộn rã 
tôi mới cảm thấy thật yêu cuộc sống này quá, 
hình ảnh các anh hiện lên trong tôi quá đỗi tuyệt 
vời. Tôi càng cảm thấy mình may mắn biết bao, 
được sống trong yên bình với phồn hoa đô hội. 
Tuy ở vùng đất khô cằn, khắt nghiệt, trải qua 
bao nắng, mưa, gió, bão nhưng các anh không 
hề nao núng, vẫn một lòng trung đảm, vẫn luôn 
vững chắc tay súng để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ 
nước nhà. Nếu như trước đây, không ít lần tôi 
trách than số phận khi gặp những trở ngại trong 
cuộc sống thì từ sau chuyến đi ấy, tôi đã suy 
nghĩ khác. Cảm ơn anh, người lính biển! 

Cũng là một phần của Tổ quốc, nhưng không 

biết là không khí những ngày giáp năm ở ngoài 
đấy sẽ như thế nào nhỉ? Trong lúc người người 
đang trên đường hăm hở trở về quê nhà, sum 
họp bên gia đình để hưởng trọn cái Tết đoàn 
viên thì các anh, những người chiến sĩ hải đảo, 
vẫn đang thực hiện nhiệm vụ. Tôi chợt tò mò 
muốn biết các anh suy nghĩ gì khi  mùa xuân 
đến? phải chăng nỗi nhớ nhà quay quắt, nhớ 
tiếng ho lụ khụ của cha, nhớ dáng lưng còng 
của mẹ, nhớ ánh mắt trìu mến của vợ và cả 
tiếng cười giòn giã của đứa con thơ? Mùa xuân 
trên đảo không biết có khác gì với xuân trong 
đất liền không? Nhưng tôi biết một điều dù có 
ở đâu đi chăng nữa thì đất nước Việt Nam vẫn 
là một, người Việt Nam vẫn là anh em một nhà. 
Người dân hậu phương vẫn luôn hướng về các 
anh và dành những tình cảm yêu quý nhất.
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đỗi thân quen, bình dị. Những ngày tháng trải qua ở đấy dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ xây đắp trong 
em cả một trời kỷ niệm. Em nhớ lắm những ánh hồng lúc bình minh, khi tiếng còi cất lên cũng là 
lúc em dụi mắt ra tựa lan can ngắm các anh tập thể dục, các anh tập đều lắm, đẹp lắm, nhìn rất 
dũng mãnh. Rồi lúc dùng chung bữa cơm đậm màu biển khơi, chúng ta cùng nhau cười đùa và kể 
cho nhau nghe những buồn vui của đời mình. Và khi màn đêm buông xuống, trên những con tàu, 
chúng ta cùng nhìn ngắm chiến lợi phẩm của cuộc thi-những con còng mà chúng ta vừa bắt được. 
Còn trò chơi lớn, còn ca hát nhảy múa, còn tắm biển, còn nấu nướng chung,… Vui bao nhiêu thì 
khi chúng ta chia lìa, nỗi buồn lại nhiều bấy nhiêu. Giờ đây, nơi chốn này, trong cái lạnh buốt của 
những ngày cuối đông, em ước gì có thể nhờ gió với mây gửi đến các anh những chiếc chăn ấm và 
mềm nhất, những bông hoa tươi thắm nhất và cả những nụ cười thân thương nhất.

Các anh thân mến! đừng bao giờ để những khắc nghiệt của hoàn cảnh vùi lấp đi niềm tin, sự 
yêu đời và sức trẻ của các anh. Trong sóng gió bão bùng, trong nắng cháy mưa tuôn, hãy vững một 
niềm tin để hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng vì vẫn còn chúng em đang ngày đêm dõi mắt hướng 
về. Hãy mơ những giấc mơ thật đẹp, hãy sống những ngày cuối năm đầy phấn khởi với những điều 
khác lạ mà các anh chưa bao giờ làm. Các anh chuẩn bị sẵn sàng cả đi, bọn em sắp gửi quà ra đó, 
sắc xuân cùng tình yêu nơi đất liền, nhanh lắm sẽ đến với các anh đấy. 

Năm cũ sắp hết, Tết cũng đang về, chúc các anh một năm mới an khang, một mùa xuân  
hạnh phúc.

Giao lưu với chiến sĩ Vùng 5 Hải Quân.



16 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HOẠT ĐỘNG MỪNG XUÂN

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạngTHĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO TRẺ EM 
NHÂN DỊP XUÂN BÍNH THÂN

Bên cạnh các hoạt động đào tạo nguồn 
nhân lực có trình độ cao đẳng, đại học 
theo hình thức giáo dục từ xa và vừa làm 

vừa học, Trung tâm Liên kết Đào-Trường Đại 
học Cần Thơ luôn tham gia các hoạt động xã 
hội nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với những 
mảnh đời không may mắn trong cuộc sống.

Nhân dịp xuân Bính Thân, ngày 30/01/2016, 
Chi đoàn Trung tâm Liên 
kết Đào tạo kết hợp cùng 
công đoàn đơn vị tổ chức 
thăm trẻ em mồ côi tại cơ 
sở bảo trợ xã hội Thiên 
Ân, khu vực Bình Trung, 
phường Long Hòa, quận 
Bình Thủy, thành phố Cần 
Thơ. Trong chuyến thăm 
và tặng quà lần này, các 
thành viên trong Trung 
tâm có cơ hội quyên góp 
và vui đùa cùng các em 
nhỏ. Trị giá tiền mặt và 
quà đã được gửi đến các 
em trong chuyến đi vừa 
qua là: 3.950.000 đồng, 

100 kg gạo, 02 thùng sữa và bánh kẹo.

Đây là hoạt động xã hội có ý nghĩa thể hiện 
sự quan tâm, chia sẻ với cộng đồng, với những 
hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong xã hội. Bên 
cạnh đó, chính những nụ cười rạng rỡ của các 
em đã giúp cho các thành viên trong chuyến đi 
có thêm động lực để làm việc và cống hiến cho 
cuộc sống.

Trung tâm Liên kết Đào-Trường Đại học Cần Thơ thăm trẻ em mồ côi tại cơ sở 
bảo trợ xã hội Thiên Ân.
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“Xuân sẻ chia” - Mùa Xuân nhân đôi
Lê Võ Yến Nhi, Lớp Văn học 02 Khóa 40

“Xuân sẻ chia” là hoạt động ý nghĩa hằng năm do Đoàn khoa Khoa học Xã hội và Nhân 
văn, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức. Hoạt động nhằm tạo điều kiện cho sinh viên 
vui chơi văn nghệ và thỏa sức sáng tạo ra những sản phẩm đậm chất sinh viên; bên 

cạnh đó, toàn bộ kinh phí thu được từ hoạt động sẽ được quyên góp cho những mảnh đời bất hạnh 
làm nên một mùa xuân đầy nhân văn.

Sáng ngày 24/01/2016, ngày hội “Xuân sẻ chia” được tổ chức thành công với hàng trăm sinh 
viên trong và ngoài khoa tham gia. Ngày hội đã diễn ra rất sôi động và hào hứng với nhiều hoạt 
động phong phú như: đấu giá sản phẩm gây quỹ vì người nghèo, thi trang trí gian hàng, thi nhảy 
dân vũ flashmod, trang trí dưa hấu ngày Tết… Đặc biệt, các sản phẩm đấu giá chính là những 
bức tranh đá, tranh thư pháp do sinh viên cùng nhau góp sức để tạo nên. Các gian hàng tại ngày 
hội được trang trí rất đẹp mắt với những sản phẩm là nước uống, thức ăn nhẹ và các đồ vật dễ 
thương do chính sinh viên làm ra. Sau thời gian luyện tập tích cực, phần thi nhảy dân vũ flashmod 
của các chi Đoàn thật sự tỏa sáng trên sân khấu, đem đến cho ngày hội những phút giây vô cùng 
hấp dẫn và sôi động.

Kết thúc chuỗi hoạt động của ngày “Xuân sẻ chia”, Đoàn khoa thu được 13 triệu đồng, toàn bộ 
số tiền dùng để mua quà tặng cho người nghèo thuộc tỉnh Sóc Trăng. Ngày hội kết thúc trong niềm 
vui đong đầy, tràn đầy tình yêu thương, ấm áp nên mùa xuân như được nhân đôi.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
TẾT BÍNH THÂN-TẾT YÊU THƯƠNG

Với mong muốn góp phần mang đến 
một mùa xuân ấm áp, tràn đầy tình yêu 
thương, Đoàn khối Phòng ban-Trường 

Đại học Cần Thơ đã tổ chức nhiều hoạt động ý 
nghĩa chào đón xuân Bính Thân 2016.

 Từ ngày 12/01/2016 đến ngày 25/01/2016, 
Đoàn khối Phòng ban đã kêu gọi các đoàn viên 
tham gia cuộc thi “Viết thư chúc tết gửi các anh 
chiến sĩ công tác ngoài đảo xa” của Liên Chi 
đoàn Hải đội 511 nhằm chia sẻ, khích lệ và động 
viên cán bộ, chiến sĩ nơi đảo xa an tâm công 
tác, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, hoàn 
thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần 
bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm 
lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

 Bên cạnh đó, một số thành viên trong đơn 
vị tham gia cùng Thành Đoàn thành phố Cần 
Thơ giao lưu với chủ đề "Tuổi trẻ với mùa xuân 
biên giới" ở Trung đoàn 1-Sư đoàn 330. Chuyến 
đi đã góp phần giáo dục truyền thống cho lực 
lượng tuổi trẻ ở các đơn vị tham gia; từ đó hiểu 

thêm về vai trò, nhiệm vụ của người chiến sĩ 
nơi đầu tuyến và rút ra bài học cho bản thân; 
tạo không khí vui tươi, ấm áp, đồng thời động 
viên tinh thần các chiến sĩ biên giới nhân dịp 
xuân về.

Trong không khí chào đón mùa xuân tưng 
bừng trên khắp nẻo đường đất nước, ngày 
30/01/2016, Chi đoàn Phòng Tổ chức Cán 
bộ đã tổ chức chuyến thăm và trao 5.200.000 
đồng, 08 thùng mì gói, 175 kg gạo, 02 kg đường 
cho người khuyết tật tại Bệnh viện Y học Dân 
tộc Thành phố Cần Thơ và Cơ sở Nhịp Cầu. 
Chi đoàn Trung tâm Liên kết Đào tạo đã thăm 
trẻ em mồ côi tại cơ sở bảo trợ xã hội Thiên 
Ân và trao tặng 3.950.000 đồng, 100 kg gạo, 
02 thùng sữa và bánh kẹo. Thông qua các hoạt 
động này, Đoàn khối Phòng ban mong muốn 
mang đến cho những người có hoàn cảnh khó 
khăn, không may mắn trong cuộc sống những 
món quà đầu xuân ấm áp, chứa đựng tình yêu 
thương từ các đoàn viên.

Giao lưu với chủ đề "Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới" ở Trung đoàn 1-Sư đoàn 330
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ 
THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHÓA XIII, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2015-2020 VÀ 
BÁO CÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN 

THỨ XII CỦA ĐẢNG

Ngày 20/02/2016, Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán 
triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường 
ĐHCT khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có Đ/c Trần Văn Kiệt, 
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy 
Cần Thơ; Đ/c Lê Phi Hùng, Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy Trường ĐHCT; các đồng 
chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng 
bộ Trường và các thành viên Ban Giám hiệu; 
các đồng chí đại diện các tổ chức Đảng, thủ 
trưởng các đơn vị trực thuộc Trường; các đồng 
chí là thành viên các cơ quan tham mưu, giúp 
việc của Đảng ủy và tất cả các đảng viên của 
Đảng bộ Trường cùng tham dự.

Mở đầu Hội nghị, Đ/c Trần Văn Kiệt đã trình 
bày một số thông tin chung và kết quả của Đại 
hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa XIII, 
nhiệm kỳ 2015-2020; những nội dung cơ bản 
về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần 
thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 và mục 
tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm 
vụ và những giải pháp phát triển 
thành phố, giai đoạn 2015-2020.

Cũng tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn 
Thanh Phương, Ủy viên Ban 
Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT báo cáo tóm tắt Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ Trường ĐHCT khóa 
XII, nhiệm kỳ 2015-2020. Báo cáo đã 
đánh giá kết quả thực hiện 05 năm 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường 
ĐHCT, nhiệm kỳ 2010-2015, cụ thể 

về những thành tựu đạt được, những hạn chế, 
yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; 
mục tiêu, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2015-2020; 
đồng thời, báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại 
hội Đảng các cấp đã giúp cho cán bộ, đảng viên 
nâng cao nhận thức và nắm vững những luận 
điểm cơ bản trong các văn kiện đại hội, qua đó, 
vận dụng sáng tạo, phù hợp với thực tiễn công 
tác và đời sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm 
trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được 
giao góp phần đưa Nghị quyết của Đảng đi vào 
cuộc sống.

Đ/c Trần Văn Kiệt trình bày nội dung học tập, quán triệt và triển khai 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa XIII, 
nhiệm kỳ 2015-2020.
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KHAI MẠC HỘI THAO TRUYỀN THỐNG 
LẦN THỨ 36

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Đây là sự kiện thể thao lớn, mang tính truyền 
thống với ý nghĩa vừa tạo điều kiện cho cán bộ, 
sinh viên rèn luyện thân thể, nâng cao sức khoẻ 
phục vụ tốt cho công tác giảng dạy, học tập và 
nghiên cứu khoa học; vừa phát huy tinh thần 
thượng võ, yêu thể thao, tạo không khí trẻ trung, 
đoàn kết giữa cán bộ, sinh viên các đơn vị trong 
Trường. Thông qua Hội thao, những VĐV xuất 
sắc sẽ được lựa chọn vào đội tuyển Trường để 
tập luyện, sẵn sàng tham gia thi đấu các giải 
thành phố, khu vực và toàn ngành.

Với niềm tự hào 50 năm hình thành và phát 
triển, lớp trí thức trẻ Trường ĐHCT hôm nay 
nguyện ra sức học tập, rèn luyện, góp phân xây 
dựng Trường ngày càng vững mạnh, tiếp nối 
con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa 
nước Việt Nam trở nên vẻ vang, sánh vai với 
các cường quốc năm châu như Đảng, Bác Hồ 
và nhân dân hằng mong đợi.

Hội thao năm nay có sự tham gia của hơn 

2.600 VĐV đến từ 18 đoàn thể thao thuộc 
các khoa, viện, trung tâm, bộ môn trực thuộc 
Trường. Giải đi bộ thể thao và chạy việt dã đã 
nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hơn 
600 VĐV, mở màn cho một kỳ Hội thao sôi động 
và nhiều thành tích.

Nhằm chào mừng kỷ niệm 85 
năm thành lập Đoàn Thanh 
niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 

50 năm thành lập Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) (31/3/1966-31/3/2016), 
ngày 28/02/2016, Lễ Khai mạc Hội thao 
Truyền thống Trường ĐHCT lần thứ 36 
đã diễn ra tại Nhà Thi đấu Thể dục thể 
thao. Tham dự lễ có PGS.TS. Trần Thị 
Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu 
trưởng, Trưởng Ban Tổ chức Hội thao; 
ThS. Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Công 
đoàn Trường; đại diện lãnh đạo Đảng, 
chính quyền, đoàn thể các cấp và vận 
động viên (VĐV) đến từ 18 đơn vị thuộc 
Trường. 

Lễ Khai mạc Hội thao Truyền thống Trường ĐHCT lần thứ 36 
năm 2016 tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao.

Môn chạy việt dã nữ.
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Phòng Công tác Chính trị

CHÚC MỪNG NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM 27/2

Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc 
Việt Nam (27/02/1955-27/7/2016), sáng 
ngày 25/2/2016, đoàn Trường Đại học 

Cần Thơ (ĐHCT) do PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Nhà trường làm Trưởng đoàn đã 
đến thăm và chúc mừng các đơn vị bệnh viện 
gồm: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Đa 
khoa Trung ương Cần Thơ, Đa khoa thành phố 
Cần Thơ, Tim mạch Cần Thơ và Quân y 121.

Tại các điểm đến thăm, đoàn đã nghe báo 
cáo ngắn gọn kết quả đạt được của các đơn vị 
trong năm 2015 và phương hướng hoạt động 
năm 2016. Trong đó, các đơn vị đều có kế hoạch 
nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ 
cho cán bộ, y, bác sĩ; tăng cường trang thiết bị 
hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh 
ngày càng cao của nhân dân, đặc biệt là sinh 
viên đang học tập trên địa bàn thành phố Cần 
Thơ; đồng thời, triển khai sâu rộng chính sách 
“Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán 
bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Nhân dịp này, lãnh đạo các đơn vị y tế đã 

gửi lời cảm ơn trân trọng, sâu sắc đến sự quan 
tâm, hỗ trợ, hợp tác của Trường ĐHCT trong 
công tác thực hiện thu mua bảo hiểm y tế cho 
sinh viên Trường. Các đơn vị cũng tin tưởng 
rằng Trường ĐHCT sẽ đóng góp nhiều hơn nữa 
cho sự phát triển kinh tế-xã hội của vùng và đất 
nước xứng đáng với truyền thống 50 năm hình 
thành, xây dựng và phát triển.

Đại diện đoàn Trường ĐHCT, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các 
y, bác sĩ, dược sĩ, những sinh viên đang theo 
học và thực tập tại các đơn vị trường, bệnh viện; 
bên cạnh đó, đề cao những thành tích mà Nhà 
trường đã cùng các đơn vị phấn đấu, thực hiện 
trong thời gian qua. Với lòng yêu nghề, tận tâm 
cống hiến của mỗi cán bộ y tế, Hiệu trưởng tin 
rằng ngành y tế sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ cứu 
chữa người bệnh một cách kịp thời, hiệu quả và 
luôn nhận được sự kính trọng, hợp tác của bệnh 
nhân nói riêng và cộng đồng nói chung, xứng 
đáng với câu nói của Bác Hồ “Lương y phải như 
từ mẫu”.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng tặng hoa chúc mừng BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
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KHOA CÔNG NGHỆ VÀ CHẶNG ĐƯỜNG 20 NĂM PHÁT TRIỂN

Năm 1977, Khoa Thủy nông & Cải tạo đất và khoa Cơ khí nông nghiệp được thành lập. 
Để phù hợp với tình hình mới, năm 1995, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hợp nhất hai 
khoa và đổi tên thành Khoa Công nghệ (KCN), theo Quyết định số 2960/GD&ĐT, ký ngày 

26/8/1995. Năm 2008, Khoa được sáp nhập thêm Bộ môn Điện tử Viễn thông và Tự động hóa từ 
Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông; kết hợp thêm Trung tâm Năng lượng mới. Đồng thời, 
Bộ môn Kỹ thuật môi trường được tách ra để thành lập khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên 
ngày nay. 

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, KCN đã và đang ngày càng khẳng định được vai trò và 
trách nhiệm của mình trong đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, hợp tác quốc tế 
(HTQT), nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và 
cả nước. Khi mới thành lập, Khoa chỉ có 64 cán bộ với 02 tiến sĩ và 07 thạc sĩ. Đến cuối năm 2015, 
KCN có 12 đơn vị, gồm 07 bộ môn, 01 xưởng, 01 Văn phòng khoa và 03 trung tâm dịch vụ; 205 
cán bộ với 03 Phó Giáo sư, 25 tiến sĩ và 111 thạc sĩ. Phấn đấu đến năm 2020, Khoa sẽ có thêm 
10 Phó Giáo sư và 20 tiến sĩ. 

PGS. TS. Lê Quang Minh 
(1995-2005)

TS. Trần Minh Thuận 
(2005-2007)

TS. Dương Thái Công 
(2007-2010)

PGS. TS. Nguyễn Chí Ngôn 
(2012 đến nay)

ThS. Nguyễn Minh Trí 
(2010-2012)

Trưởng khoa Khoa Công Nghệ qua các thời kỳ

PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn, Trưởng Khoa Công nghệ
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Giai đoạn 1995-2015, KCN đã và đang thực hiện được 01 đề tài Nghị định thư, 21 đề tài HTQT, 
19 đề tài cấp Bộ/tỉnh và 111 đề tài cấp cơ sở. Số lượng đề tài các cấp mỗi năm đều tăng cả về 
số lượng và quy mô. Cuối năm 2015, Khoa đã nhận được hơn 9 tỉ đồng kinh phí NCKH cho năm 
2016, gồm 01 dự án Erasmus plus 4 tỉ, 01 đề tài Tây Nam Bộ 3 tỉ, 01 đề tài Nafosted 1 tỉ và 03 đề 

KCN đang đào tạo 13 ngành/chuyên ngành bậc đại học với hơn 6.000 sinh viên chính quy và 
300 sinh viên hệ vừa làm vừa học; 02 chuyên ngành đào tạo bậc thạc sĩ, gồm Kỹ thuật điều khiển 
và Tự động hóa và Kỹ thuật Hóa học với 79 học viên. Khoa đang trình Bộ đề án mở thêm 02 ngành 
đào tạo bậc thạc sĩ gồm Kỹ thuật Công trình thủy và Kỹ thuật điện. Ngoài ra, 03 đề án xin mở đào 
tạo bậc đại học gồm Kỹ thuật Công trình thủy, Kỹ thuật Công trình giao thông và Kỹ thuật Vật liệu 
của Khoa đã hoàn thành và sẽ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo trong năm 2016. Xét về quy mô sinh 
viên chính quy, KCN hiện là đơn vị đào tạo lớn bậc nhất của Trường Đại học Cần Thơ. KCN sẽ 
không ngừng tăng cường công tác liên kết đào tạo, đặc biệt là đào tạo theo yêu cầu và tổ chức tại 
địa phương, doanh nghiệp.

Phát triển cơ sở vật chất là yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo điều kiện thực hành/thí nghiệm 
phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học (NCKH) của Khoa. Thời gian qua, KCN đã thực 
hiện tốt công tác xã hội hóa việc đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phòng thí nghiệm. Từ năm 2010 đến 
2015, Khoa đã vận động tài trợ đạt gần 12 tỉ đồng thiết bị và 4 triệu USD các phần mềm kỹ thuật.

 Tổ chức tài trợ Nội dung tài trợ Thiết bị 
(tỉ đồng)

Phần mềm 
(USD)

HEEAP Phòng Active Learnning 0,4
Công ty Yanmar Xưởng máy nông nghiệp Yanmar 2,85
VNPT Cần Thơ PTN truyền dẫn & chuyển mạch 1,8
Schneider PTN Quản lý năng lượng 1,5
Công ty SaGiang PTN thiết bị đóng-cắt 2
Công ty Texas Instruments 12 board thực tập  điện tử tương tự 0,14
Công ty Siemens PTN PLC 0,15
Cty Đỉnh Bạch Mã 06 Bộ thí nghiệm USB 6008 0,12
Cty Renesas 10 board H8 và 4 micomcar 0,2
Công ty Intel 40 board Intel Galileo 0,07
NTUST Sắc ký khí (GC) 0,53
Công ty Danh Đặng Thiết bị điện công nghiệp SELEC 0,15
Công ty Nuvoton 36 board vi điều khiển ARM cortex M0 0,12
Công ty PTC Inc 50 license phần mềm PTC Creo 0,225
Cty Năng lượng Quốc tế 2 solatube 0,033
Cty Tektronix 64 dao động nghiệm và phụ kiện 1,6

Công ty National Instruments

108 licenses phần mềm Labview, 32 
licenses phần mềm Multisim, Phần mềm 
thiết kế điện tử cao tần AWR license  
không giới hạn

56.896

Công ty Nét Nhanh Phần mềm thiết kế điện tử cao tần 16.000
Công ty Cadence Phần mềm thiết kế vi mạch điện tử 3.900.000

Cộng: 11,88 3.972.896
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tài cấp Bộ hơn 1 tỉ. Điều này chứng tỏ được bước tiến khả quan trong công tác HTQT và NCKH 
của cán bộ Khoa. KCN đã công bố được 695 công trình, gồm 18 sách/giáo trình, 167 bài báo trên 
tạp chí quốc tế, 315 bài báo trong kỷ yếu hội nghị khoa học quốc tế, 131 bài báo trên tạp chí quốc 
gia và 64 bài báo trên kỷ yếu hội nghị khoa học trong nước. Công tác xuất bản phẩm có bước phát 
triển mạnh mẽ trong 05 năm gần đây, góp phần nâng cao uy tín khoa học và công tác học hàm 
của cán bộ.

Một số công trình tiêu biểu của KCN như: vật liệu composite, máy CNC mini, hệ thống hỗ trợ lấy 
nét tự động cho kính hiển vi quang học, máy bay tự hành phục vụ sản xuất nông nghiệp, hệ thống 
giám sát và điều khiển môi trường tự động… Hoạt động chuyển giao công nghệ của Khoa được 
triển khai chủ yếu thông qua các hợp đồng kinh tế thuộc các trung tâm dịch vụ của đơn vị. Một số 
sản phẩm điển hình như thiết bị chế biến thức ăn thủy sản, gồm: máy nghiền, máy trộn, máy ép 
viên, máy sấy; sàn phân loại sử dụng trong nhà máy đường, khai thác khoáng sản (đã chế tạo và 
lắp đặt cho nhà máy đường Phụng Hiệp và Nhà máy đường Vị Thanh với năng suất 15 và 25 tấn 
đường/giờ), dây chuyền chế biến và bảo quản trứng Artemia, gồm các thiết bị: ly tâm nước, sấy 
tầng sôi, sàn phân loại, đóng lon (đã xuất sang Ấn Độ); tủ hút khí độc; bồn xử lý nước sinh hoạt 
(phối hợp với công ty Cấp nước Hà Lan chế tạo thiết bị xử lý nước năng suất 12.000 m3/ngày). 
Hoạt động gia công cơ khí hiện được phát triển hiệu quả dựa trên máy hàn và cắt plasma CNC do 
đơn vị tự xây dựng góp phần giảm chi phí sản xuất. Lĩnh vực kỹ thuật xây dựng được triển khai 
thông qua Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng. 

Sơ đồ tổng quát hệ thống lấy nét tự động

Máy bay tự hành theo GPS phụ vụ lĩnh vực nông nghiệp
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Thời gian qua, trung tâm đã thực hiện thành công nhiều hợp đồng tư vấn, giám sát và xây dựng 
tại ĐBSCL. Lĩnh vực máy nông nghiệp hiện đang được hiện đại hóa mạnh mẽ thông qua việc phối 
hợp với Công ty Yanmar-Nhật Bản. Bên cạnh hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, lĩnh vực 
này hiện đang phát triển dịch vụ bảo trì, sửa chữa và cung cấp sản phẩm máy nông nghiệp Yanmar 
cho vùng, tiến tới chế tạo phụ kiện thay thế với giá thành hợp lý cho nông dân. Ngoài ra, việc thiết 
kế, chế tạo và soạn bài giảng theo yêu cầu để xây dựng phòng thí nghiệm là một hoạt động có 
nhiều tiềm năng hợp tác, do Trung tâm Điện-Điển tử triển khai. Thời gian qua, đơn vị đã chuyển 
giao cho các cơ sở như Trường Đại học Tây Đô, Trường Đại học Trà Vinh…  

Trong thời gian tới, KCN kỳ vọng sẽ tăng cường công tác phối hợp với địa phương, 
doanh nghiệp nhằm:

- Liên kết đào tạo nguồn nhân lực: hỗ trợ đào tạo tiến sĩ Tự động hóa, Kỹ thuật hóa học; tổ chức 
đào tạo bậc thạc sĩ tại cơ sở liên kết; và tổ chức đào tạo ngắn hạn từ 1 đến 6 tháng, thực hành trực 
tiếp trên cơ sở vật chất tại cơ sở liên kết và tại Trường.

- Phối hợp triển khai hoạt động tái cơ cấu nền nông nghiệp ĐBSCL: quy hoạch, thiết kế và xây 
dựng hạ tầng nông thôn: hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu, hệ thống giao thông nông thôn, hệ 
thống điện và năng lượng tái tạo cho nông thôn; quy hoạch vùng nguyên liệu, vùng canh tác đồng 
bộ; các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tối ưu hóa hoạt động sản xuất, lưu trữ và luân chuyển 
hàng hóa; cơ giới hóa nông nghiệp; quan trắc môi trường tự động; nâng cấp và tự động hóa công 
nghệ sau thu hoạch như sấy, bảo quản, chế biến, định lượng, đóng gói... các mặt hàng nông-thủy- 
hải sản. 

- Phối hợp triển khai các dự án ứng dụng khoa học công nghệ như: ứng dụng năng lượng tái 
tạo; tự động hóa các quá trình chế biến, đóng gói và bảo quản; thiết lập mạng cảm biến quan trắc 
môi trường, theo dõi tình trạng xói lở bờ sông, tình trạng xâm nhập mặn; hệ thống giám sát, phát 
hiện và cảnh báo cháy rừng; lập bản đồ năng xuất lúa cho cánh đồng mẫu, từ đó đề xuất hướng 
canh tác phù hợp cho từng vị trí trên đồng ruộng; xây dựng hệ thống thông tin tích hợp về nông 
nghiệp, thủy sản và môi trường ở các tỉnh; xây dựng hệ thống thông tin trên thiết bị di động hỗ trợ 
Nông nghiệp-Nông dân-Nông thôn.

Khảo nghiệm máy nông nghiệp Yanmar
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