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1BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TIN NỔI BẬT

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN
Nguyễn Thanh Phương

TỔ CHỨC NỘI DUNG
Trần Thanh Điện

Lưu Trùng Dương
Dương Thanh Long

Trần Thiện Bình

BIÊN TẬP VÀ TRÌNH BÀY
Nguyễn Bạch Đan 
Võ Ngọc Kiều Trinh
Thái Nhựt Thanh

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Tạp chí Khoa học

ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Lầu 4, Nhà Điều hành
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GIỚI THIỆU CHUỖI SÁCH KHOA HỌC 
CHÀO MỪNG 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG

Ngày 31/3/2016 là ngày quan trọng, ghi nhận dấu mốc 50 năm hình thành và phát triển của 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Từ khi thành lập đến nay, đặc biệt là trong hai thập niên 
gần đây, Trường đã có rất nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học thông qua các chương 

trình hợp tác trong nước và quốc tế. Hàng chục nghìn công trình nghiên cứu của cán bộ, sinh viên, 
học viên và nghiên cứu sinh của Trường đã được công bố trong và ngoài nước dưới hình thức 
các bài báo khoa học, sách chuyên khảo, sách kỹ thuật,... Trong đó, nhiều giải pháp công nghệ và 
kỹ thuật được ứng dụng hiệu quả, phục vụ cho sự phát triển của đất nước, đặc biệt là vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long, để lại nhiều dấu ấn đối với cộng đồng.

Nhằm ghi nhận những thành tựu khoa học nổi bật của Nhà trường trong những năm qua và 
chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (31/3/1966 - 31/3/2016), Trường ĐHCT xuất bản chuỗi 
sách chuyên khảo thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội. Với nội dung hàm chứa 
thông tin khoa học cao, dựa trên việc tổng hợp kết quả nghiên cứu của cán bộ, sinh viên, học viên 
và nghiên cứu sinh của Trường, hy vọng rằng chuỗi sách này sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho độc 
giả trong quá trình học tập và nghiên cứu.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc! 

PGS. TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT
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TT Tựa sách Chủ biên/Biên soạn Số 
trang

1 Cơ sở cải thiện năng suất và chất lượng cây ăn trái ở Đồng 
bằng sông Cửu Long PGS. TS. Lê Văn Hòa, GS. TS. Nguyễn Bảo Vệ 320

2 Cỏ Vetiver (Chrysopogon zizanioides) và các ứng dụng ở 
Việt Nam

PGS. TS. Lê Việt Dũng, TS. Trương Thị Bích 
Vân 220

3 Công nghệ thông tin địa lý và viễn thám trong nông nghiệp, 
tài nguyên, môi trường PGS. TS. Võ Quang Minh 404

4
Công nghệ thông tin trong hỗ trợ ra quyết định về giáo dục, 
nông nghiệp, thủy sản và môi trường vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long

PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp, PGS. TS. Đỗ Thanh 
Nghị 270

5 Đất ngập nước Đồng bằng sông Cửu Long: Những vấn đề 
cơ sở và ứng dụng PGS. TS. Trương Thị Nga 386

6 Kỹ Thuật sau thu hoạch (bảo quản và chế biến) một số loại 
nông sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

PGS. TS. Nguyễn Minh Thủy, ThS. Nguyễn Thị 
Mỹ Tuyền 736

7 Lao động việc làm và đào tạo nghề nông thôn vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long (thực trạng và định hướng) PGS. TS. Dương Ngọc Thành 180

8 Nâng cao hiệu quả sản xuất rau Đồng bằng sông Cửu Long 
bằng kỹ thuật ghép gốc PGS. TS. Trần Thị Ba, ThS. Võ Thị Bích Thủy 268

9 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học tại Trường Đại 
học Cần Thơ: 20 năm nhìn lại và định hướng phát triển

PGS. TS. Trần Nhân Dũng, PGS. TS. Nguyễn 
Văn Thành 398

10 Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin ở Đồng bằng 
sông Cửu Long PGS. TS. Trần Cao Đệ 294

11 Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đồng bằng sông Cửu 
Long: Những thành tựu và triển vọng

PGS. TS. Nguyễn Duy Cần, PGS. TS. Nguyễn 
Ngọc Đệ 308

12
Nuôi cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) ở đồng bằng 
sông Cửu Long: Thành công và thách thức trong phát triển 
bền vững

GS. TS. Nguyễn Thanh Phương, GS. TS. 
Nguyễn Anh Tuấn 256

13 Pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai ở Việt Nam PGS. TS. Phan Trung Hiền 364

14 Phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long

PGS. TS. Nguyễn Văn Sánh, TS. Đặng Kiều 
Nhân 380

15 Phát triển kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long: Thành tựu và 
Thách thức PGS. TS. Võ Thành Danh 232

16 Quản lý dịch hại cây trồng thân thiện với môi trường GS. TS. Nguyễn Thị Thu Cúc, PGS. TS. Lê Văn 
Vàng 324

17 Quản lý độ phì nhiêu đất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long GS. TS. Ngô Ngọc Hưng, GS. TS. Nguyễn Bảo 
Vệ 500

18 Quản lý độ phì nhiêu đất và hiệu quả sử dụng phân bón ở 
Đồng bằng sông Cửu Long

GS. TS. Võ Thị Gương, PGS. TS. Nguyễn Mỹ 
Hoa, PGS. TS. Châu Minh Khôi, TS. Trần Văn 
Dũng, TS. Dương Minh Viễn

289

19 Tài nguyên nước Đồng bằng sông Cửu Long: Hiện trạng và 
giải pháp sử dụng bền vững

TS. Trần Văn Tỷ, TS. Trần Minh Thuận, PGS. 
TS. Lê Anh Tuấn 228

20 Văn hóa- xã hội Đồng bằng sông Cửu Long trong tiến trình 
hội nhập và phát triển

PGS. TS. Nguyễn Kim Châu, TS. Đào Ngọc 
Cảnh 290

21 Vi khuẩn liên kết với thực vật: Thành tựu và ứng dụng ở 
Đồng bằng sông Cửu Long GS. TS. Cao Ngọc Điệp 245

CHUỖI SÁCH XUẤT BẢN NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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HỘI NGHỊ KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG 
GIAI ĐOẠN 2011-2015

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Tham dự Hội nghị có ông Trần Hữu Hiệp, 
Ủy viên Chuyên trách Kinh tế, Ban Chỉ 
đạo Tây Nam Bộ; đại diện lãnh đạo các 

Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, các viện, trường đại học trong vùng.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn chia sẻ "Cùng với công tác đào tạo, hoạt 

động KHCN đóng vai trò quan trọng trong nâng 
cao chất lượng đào tạo, phát triển kinh tế-xã 
hội vùng ĐBSCL. Trong năm qua, hoạt động 
KHCN của Nhà trường đã đạt được nhiều thành 
tích quan trọng, nhiều sản phẩm KHCN được 
chuyển giao và có giá trị khoa học cao. Với định 
hướng phát triển Trường ĐHCT trở thành trường 
đại học xuất sắc, nghiên cứu, đào tạo đa ngành, 

Ngày 18/3/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội nghị khoa học cấp trường giai 
đoạn 2011-2015 với chủ đề “Nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu”. Đây là hoạt động nhằm 
chào mừng kỷ niệm 50 năm Trường ĐHCT được thành lập và phát triển (31/3/1966-31/3/2016). Hội 
nghị đã tổng kết thực trạng nghiên cứu khoa học (NCKH) và chuyển giao công nghệ (CGCN) giữa 
Trường với các tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), giai đoạn 2011-2015; chia 
sẻ thông tin về khoa học công nghệ (KHCN); giới thiệu các sản phẩm KHCN có thể chuyển giao 
phục vụ cho sản xuất và đời sống; và định hướng hợp tác phát triển KHCN, giai đoạn 2016-2020.

Hội nghị Khoa học cấp trường giai đoạn 2011-2015 "Nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển kinh tế-xã hội vùng 
ĐBSCL, bảo vệ Môi trường và thích ứng với Biến đổi khí hậu" diễn ra tại Hội trường Lớn, Trường ĐHCT.
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đa lĩnh vực nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào 
tạo và cung cấp nguồn nhân lực có trình độ 
cao cho vùng ĐBSCL, Trường ĐHCT đã không 
ngừng đẩy mạnh NCKH và xem đây là nhiệm 

vụ trọng tâm của Nhà trường, đồng hành với sự 
phát triển của vùng ĐBSCL".

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo 
cáo về thực trạng và định hướng phát triển các 
lĩnh vực NCKH như: Khoa học tự nhiên; Công 
nghệ và Công nghệ thông tin; Môi trường và 
Tài nguyên thiên nhiên; Khoa học nông nghiệp 
và Công nghệ sinh học; Nuôi trồng thủy sản; 
Khoa học giáo dục và Xã hội nhân văn; và Kinh 
tế-Chính trị-Luật. Đặc biệt, Hội nghị đã được 
thông tin tổng quan về Dự án Nâng cấp Trường 
ĐHCT và 36 chương trình nghiên cứu khoa học 
thuộc Dự án. Theo đó,  Dự án Nâng cấp Trường 
ĐHCT được hỗ trợ từ vốn vay ODA của Chính 
phủ Nhật Bản có tổng kinh phí hơn 100 triệu đô 
la, với mục tiêu nâng cấp Trường ĐHCT thành 
trường đại học xuất sắc, được quốc tế công 
nhận trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, môi 
trường và các lĩnh vực liên quan, góp phần phát 
triển kinh tế-xã hội, thích ứng với biến đổi khí 

hậu, bảo vệ môi trường, gia tăng giá trị nông 
nghiệp và thủy sản ở vùng ĐBSCL; tăng cường 
năng lực để Trường ĐHCT có thể cung cấp 
nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao khả 

năng nghiên cứu khoa 
học trong lĩnh vực 
nông nghiệp, thủy sản, 
môi trường và các lĩnh 
vực liên quan. Được 
thực hiện trong vòng 
07 năm (2015-2022), 
Dự án bao gồm 05 
hợp phần chính: phát 
triển nguồn nhân lực, 
thực hiện các chương 
trình nghiên cứu, xây 
dựng cơ sở vật chất, 
mua sắm thiết bị và 
các gói thầu dịch vụ 
tư vấn. Theo tiến trình 
của hợp phần "thực 
hiện các chương trình 
nghiên cứu", Trường 
ĐHCT đã công bố 36 

chương trình nghiên cứu; trong đó, lĩnh vực 
nông nghiệp có 16 chương trình, thủy sản có 08 
chương trình và môi trường có 12 chương trình.

Qua thời gian làm việc tích cực, Hội nghị đã 
nhận được nhiều ý kiến và chia sẻ kinh nghiệm 
của các sở, ban, ngành địa phương, các viện, 
trường, doanh nghiệp trong vùng đóng góp cho 
hoạt động KHCN của Trường ngày càng tốt 
hơn; đề xuất những hướng nghiên cứu mới cho 
ra những sản phẩm phục vụ sản xuất và đời 
sống; và tăng cường mối quan hệ giữa các đơn 
vị để công tác NCKH và CGCN luôn kịp thời và 
thành công. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng bày 
tỏ niềm vui mừng và tin tưởng Trường ĐHCT sẽ 
đạt được kết quả tốt đẹp trong thực hiện Dự án 
Nâng cấp Trường và mong muốn rằng sự thành 
công của Dự án sẽ khẳng định hơn nữa vị trí 
quan trọng của Trường trong thúc đẩy phát triển 
kinh tế-xã hội của vùng ĐBSCL nói riêng và cả 
nước nói chung.

PGS. TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu Khai mạc Hội nghị.
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GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày hội đã nhận được sự quan tâm và 
chia sẻ tận tình của các chuyên gia tư 
vấn đến từ hơn 80 trường đại học, cao 

đẳng, trung cấp, trường nghề và các đơn vị hoạt 
động trong lĩnh vực giáo dục. Với 130 gian hàng 
tư vấn, ngày hội đã thu hút sự tham gia của 
hàng nghìn phụ huynh và học sinh ở các trường 
trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần 
Thơ và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Trương 
Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân thành phố Cần Thơ cho biết: “Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần 
thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định thương 
mại-dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp là 03 
lĩnh vực quan trọng trong sự nghiệp phát triển 
của thành phố. Theo đó, Cần Thơ sẽ tiếp tục 

đẩy mạnh phát triển quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, ứng dụng khoa học công nghệ cao 
vào sản xuất nông nghiệp, phát triển du lịch và 
các loại hình dịch vụ. Vì vậy, việc xác định cơ 
cấu nguồn nhân lực có chất lượng cao để tối 
ưu hóa quá trình đào tạo là vô cùng quan trọng. 
Đứng trước nhu cầu to lớn về nguồn nhân lực, 
công việc tư vấn giáo dục cho thế hệ trẻ, nhất là 
cho các em học sinh trung học phổ thông, là rất 
cần thiết”. Do đó, lãnh đạo các ban, ngành, địa 
phương đã không ngừng chăm lo, tạo động lực 
cho các em học sinh và chia sẻ với các bậc phụ 
huynh trong việc chọn ngành nghề và tìm kiếm 
việc làm cho con em mình một cách kịp thời và 
phù hợp nhất.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em 
học sinh nhanh chóng nắm bắt thông tin về các 

NGÀY HỘI TƯ VẤN TUYỂN SINH-HƯỚNG NGHIỆP 2016 

Ngày 13/3/2016, tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã diễn ra “Ngày hội tư vấn tuyển sinh-
hướng nghiệp 2016” nhằm giải đáp kịp thời những trăn trở của phụ huynh, học sinh trong vấn đề 
chọn ngành, chọn trường phù hợp với năng lực và sở thích của thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh đại 
học, cao đẳng năm 2016.
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ngành nghề, Ban Tổ chức đã bố trí các khu vực 
tư vấn chuyên sâu như: Khoa học xã hội, kinh 
tế, luật, sư phạm, công an, quân đội; khoa học 
tự nhiên, kỹ thuật, y dược, nông lâm; và tư vấn 
tâm lý, sức khỏe, gỡ rối lựa chọn ngành nghề. 
Đến với ngày hội, quý phụ huynh và học sinh có 
cơ hội trực tiếp giao lưu với nhiều chuyên gia về 
các vấn đề liên quan đến những thay đổi trong 
quy chế tuyển sinh, thông tin nhóm ngành và 
cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp để các em có 
được sự lựa chọn ngành nghề đúng đắn và phù 

hợp nhất với khả năng và sở trường của mình.

“Ngày hội tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp 
2016” đã góp phần cung cấp cái nhìn tổng quan 
và tường tận về ngành đào tạo của các trường 
đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, 
giúp các em học sinh trang bị đầy đủ hành trang 
cho kỳ tuyển sinh năm 2016. Hơn nữa, ngày hội 
tư vấn còn mang lại ý nghĩa thiết thực, góp phần 
định hướng, bồi dưỡng nguồn nhân lực năng 
động, trí tuệ, có chất lượng cao cho đất nước 
trong tương lai. 

Một số hình ảnh tại gian tư vấn của Trường ĐHCT.
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Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 
được xác định là một trong những vùng 
chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến 

đổi khí hậu. Theo đó, vấn đề hạn, mặn đã và 
đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt, 
canh tác của người dân trong vùng và trở thành 
vấn đề quan tâm của nhiều cấp, ngành hiện 
nay. Tính đến tháng 02/2016, mặn đã hiện diện 
trên 40% diện tích đất canh tác ở vùng ĐBSCL. 
Nhằm chia sẻ kinh nghiệm, các giải pháp kịp 
thời khắc phục tình hình, diễn biến phức tạp tại 
ĐBSCL và tìm ra giải pháp cho việc giải quyết 
vấn đề hạn và xâm nhiễm mặn ở vùng ĐBSCL, 
ngày 14/3/2016, Khoa Nông nghiệp và Sinh học 
ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức 

Hội thảo, tọa đàm “Giải 
pháp phòng, chống hạn, 
mặn cho cây trồng và vật 
nuôi vùng ĐBSCL”.

Tại Hội thảo, các đại 
biểu đã được nghe báo 
cáo đánh giá tình hình 
hạn, mặn đang diễn ra ở 
ĐBSCL, những ảnh hưởng 
của xâm nhiễm mặn lên 
hệ thống chăn nuôi, ảnh 
hưởng của tưới nước mặn 
đến sinh trưởng cây lúa; từ 
đó, đề ra các chiến lược 
ứng phó như: tăng cường 
quan trắc, dự báo sớm 
tình hình hạn, mặn; triển 
khai hoàn chỉnh các công 

trình thủy lợi (kênh, hồ trữ nước, cống đập, 
trạm bơm); chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa 
sang cây trồng cạn ít tiêu thụ nước hoặc nuôi 
trồng thủy sản nước lợ, mặn ở những vùng bị 
hạn hán nặng; tưới nước tiết kiệm; tuyên truyền 
thông tin về nguy cơ hạn, mặn kịp thời đến cộng 
đồng. Bên cạnh đó, các chuyên gia trong buổi 
Hội thảo đã đề xuất các biện pháp hạn chế ngộ 
độc mặn cho cây trồng và biện pháp phòng, 
chống và cải tạo đất bị xâm nhập mặn như: rà 
soát, thay đổi chính sách; điều chỉnh lịch thời 
vụ; chọn cây, con giống chống chịu hạn, mặn; 
áp dụng phương pháp tưới tiết kiệm; xác định 
đúng thời điểm tưới nước; và tăng cường tích 
trữ, giảm thiểu thất thoát nguồn nước... 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

“GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG HẠN, MẶN 
CHO CÂY TRỒNG VÀ VẬT NUÔI

 VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”

HỘI THẢO, TỌA ĐÀM 

Hội thảo-Tọa đàm Giải pháp phòng, chống hạn, mặn cho cây trồng và vật nuôi 
vùng ĐBSCL tại Trường ĐHCT.
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Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) 
là vùng đất nông nghiệp lớn nhất cả 
nước với diện tích khoảng 4 triệu héc-ta 

và có trên 18.4 triệu dân đang sinh sống. Đây 
được xem là vựa lúa chính của Việt Nam. Trong 
những năm qua, nhiều khu công nghiệp mọc 
lên, đóng góp to lớn vào sự phát triển của cả 
nước. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế và mức 
sống của người dân được cải thiện đã đẩy nhu 
cầu về năng lượng tăng cao. Do đó, việc tăng 
cường nguồn năng lượng thay thế không chỉ 
phát triển kinh tế của vùng, giảm ô nhiễm mà 
còn góp phần giải quyết vấn đề nóng lên toàn 
cầu.

Ngày 14/3/2016, Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) đã tổ chức Hội thảo Quốc tế về Năng 
lượng tái tạo cho vùng ĐBSCL tại Trung tâm 
Học liệu, Trường ĐHCT. Hội thảo nhằm tạo 

ra một diễn đàn liên ngành cho việc thảo luận 
những tiến bộ khoa học công nghệ về phát triển 
năng lượng tái tạo cho vùng ĐBSCL.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình 
bày những kết quả nghiên cứu khoa học tiên 
tiến và mới nhất về năng lượng tái tạo cho vùng 
ĐBSCL, tập trung vào các nội dung gồm: nguồn 
năng lượng thay thế cho chuyển đổi năng lượng 
xanh; công nghệ sản sinh năng lượng tái tạo và 
rào cản ứng dụng; các chính sách và chương 
trình về năng lượng tái tạo... Không chỉ mang lại 
sự hiểu biết và cái nhìn sâu sắc về vấn đề năng 
lượng tái tạo cho vùng ĐBSCL, Hội thảo còn 
góp phần xây dựng mạng lưới liên kết các nhà 
khoa học, kỹ sư từ các quốc gia trên thế giới 
như: Hoa Kỳ, Đan Mạch, Indonesia, Nhật Bản, 
Đài Loan và Thái Lan nhằm đẩy mạnh hợp tác 
trong các công trình nghiên cứu cụ thể.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 
CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Toàn cảnh Hội thảo Quốc tế về Năng lượng tái tạo cho vùng ĐBSCL.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 05/3/2016, Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) đã tiếp đón và làm việc với Đoàn 
Giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc 

hội về vấn đề hiệu quả thực hiện chính sách 
pháp luật trong phát triển khoa học công nghệ 
nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
giai đoạn 2005-2015 và định hướng phát triển 
trong giai đoạn tới.

Tại buổi làm việc, đại diện Nhà 
trường đã báo cáo tổng quan về 
tiềm lực thực hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ (KH&CN); kết 
quả hợp tác triển khai nghiên 
cứu khoa học (NCKH) và 
chuyển giao công nghệ (CGCN) 
với địa phương, doanh nghiệp 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL); định hướng hoạt động 
NCKH và CGCN của Trường 
ĐHCT giai đoạn 2016-2020 và 
tầm nhìn 2030; bên cạnh việc 
đánh giá những kết quả đạt 
được, những thuận lợi, hạn chế 
và thách thức; từ đó, đề xuất với 
bộ ngành và địa phương về hoạt động NCKH và 
CGCN để góp phần khuyến khích và phát huy 
vai trò của cán bộ KH&CN ở các trường đại học, 
cao đẳng nói chung và Trường ĐHCT nói riêng 
phục vụ sản xuất cho vùng ĐBSCL. Trên cơ sở 
đó, cán bộ hai bên đã thảo luận, trao đổi thẳng 
thắn đóng góp hiệu quả cho việc xây dựng, cải 
cách cơ chế chính sách trong lĩnh vực KH&CN.

Với sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực NCKH 
và CGCN, Trường ĐHCT sau 50 năm hình thành 
và phát triển đã không ngừng được mở rộng và 
hoàn thiện, trở thành trường đại học xuất sắc về 
nông nghiệp, thủy sản và môi trường được quốc 

tế công nhận. Phát huy lợi thế của trường đại 
học đa ngành, Trường tập trung vào 05 lĩnh vực 
NCKH ưu tiên bao gồm: ứng dụng công nghệ 
cao trong nông nghiệp; nghiên cứu về giáo dục, 
xã hội và nhân văn; kỹ thuật công nghệ và ứng 
dụng công nghệ thông tin và truyền thông; quản 
lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững; 
nghiên cứu phát triển kinh tế và thị trường. Các 

công trình nghiên cứu đã và đang đóng góp 
đáng kể vào sự phát triển kinh tế-xã hội của 
vùng.

Tại buổi làm việc, đoàn đã đánh giá cao vai 
trò của Trường ĐHCT trong đào tạo, NCKH, 
CGCN về địa phương cho vùng ĐBSCL, bên 
cạnh đó thể hiện mong muốn Trường ĐHCT sẽ 
phát huy hơn nữa tiềm lực và vị trí trong nghiên 
cứu, phục vụ công tác đào tạo, phát triển kinh 
tế-xã hội của vùng nói chung, ưu tiên những 
lĩnh vực trọng điểm về nông nghiệp, thủy sản 
và môi trường; đặc biệt là vai trò liên kết, hỗ trợ 
địa phương trong việc ứng dụng kết quả nghiên 
cứu KH&CN.

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 
ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG 

Ông Lê Bộ Lĩnh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi 
trường của Quốc hội, phát biểu tại buổi làm việc.
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Sáng ngày 04/3/2016, Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) đã có buổi làm việc với Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang về 

kết quả triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ 
trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian qua và đề 
xuất đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp 
tỉnh năm 2016. 

Tại buổi làm việc, đoàn công tác Sở Khoa học 
và Công nghệ tỉnh An Giang đã nghe các chủ 
nhiệm đề tài phía Trường ĐHCT báo cáo tiến 
độ thực hiện và kết quả sơ bộ các đề tài được 
triển khai từ năm 2013 đến nay nhằm trình bày, 
tháo gỡ các vướng mắc và đề xuất cải tiến trong 
thời gian tới. Đồng thời, nhằm giải quyết những 
vấn đề cấp thiết phục vụ phát triển kinh tế-xã 
hội, liên quan đến các lĩnh vực, các ngành, các 
địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang, Trường 
ĐHCT đã đề xuất 13 đề tài, dự án khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh năm 
2016. Theo đó, hướng 
đề xuất các đề tài, dự 
án, nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ ưu 
tiên về phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao; tập trung 
07 chương trình khoa 
học công nghệ trọng 
điểm gồm: nghiên cứu 
ứng dụng và phát triển 
công nghệ sinh học trên 
địa bàn tỉnh An Giang; 
nghiên cứu khoa học và 
công nghệ phục vụ phát 
triển dược liệu và y học 
cổ truyền; nghiên cứu 

khoa học và công nghệ 
phục vụ phát triển du 

lịch; nghiên cứu phát triển bền vững vùng sinh 
thái thích ứng với biến đổi khí hậu; nghiên cứu 
chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát 
triển nông nghiệp bền vững; nghiên cứu ứng 
dụng và phát triển công nghệ thông tin trên địa 
bàn tỉnh An Giang; nghiên cứu định hướng phát 
triển kinh tế-xã hội tỉnh An Giang theo hướng là 
một trong những trung tâm về nông nghiệp, du 
lịch, y tế và giáo dục.

Cũng tại buổi làm việc, hai đơn vị đã đề xuất 
tổ chức hội thảo sơ kết chương trình hợp tác 
giữa Trường ĐHCT và tỉnh An Giang nhằm 
thống kê các kết quả nghiên cứu khoa học, quy 
trình công nghệ, máy móc, thiết bị với mục tiêu 
thúc đẩy chuyển giao khoa học công nghệ về 
địa phương và phát triển thị trường khoa học 
công nghệ tại tỉnh.

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC VỚI 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH AN GIANG

Buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang.
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Mục đích của đoàn công tác nhằm khảo 
sát về vị trí việc làm và định mức số 
lượng người làm việc trong cơ sở giáo 

dục và đào tạo công lập. Tại buổi làm việc, đại 
diện Trường ĐHCT đã báo cáo tóm tắt thực tiễn 
triển khai Đề án Vị trí việc làm tại đơn vị, mô tả 
chi tiết các hoạt động, số lượng và khung năng 
lực cho các vị trí việc làm để đáp ứng tiêu chuẩn 

của từng vị trí, các căn cứ khoa học và 
pháp lý để xác định số lượng người làm 
việc trong đơn vị hiện nay. Trên cơ sở 
đó, đoàn công tác đã xem xét cách thức 
và đánh giá hiệu quả việc triển khai đề 
án, đồng thời, hai bên đã trao đổi nhằm 
góp phần xây dựng quy định chung về vị 
trí việc làm và định mức số lượng người 
làm việc cho toàn ngành.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT phát biểu tại buổi làm việc.

TS. Nguyễn Hải Thập, Phó Cục trưởng Cục 
Nhà giáo và Cán bộ quản lý nêu mục đích của 
buổi làm việc.

Ngày 25/02/2016, Đại diện 
lãnh đạo Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) có PGS.TS. Trần 
Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng 
ủy, Phó Hiệu trưởng cùng đại 
diện lãnh đạo các khoa, phòng 
ban chức năng trong Trường đã 
có buổi tiếp đón và làm việc với 
đoàn công tác của Cục Nhà giáo 
và Cán bộ Quản lý cơ sở giáo dục 
do TS. Nguyễn Hải Thập, Phó 
Cục trưởng làm Trưởng đoàn.

LÀM VIỆC VỚI CỤC NHÀ GIÁO VÀ 
CÁN BỘ QUẢN LÝ CƠ SỞ GIÁO DỤC

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Buổi làm việc với Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý cơ sở giáo dục 
tại Nhà Điều hành.
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LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 15/3/2016, Ban Giám hiệu cùng đại diện lãnh đạo các khoa, phòng, ban chức năng của 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Quy 
Nhơn do NGƯT. GS. TS. Nguyễn Hồng Anh, Hiệu trưởng làm Trưởng đoàn, nhằm trao đổi, chia sẻ 
kinh nghiệm trong tất cả các mặt công tác.

Trong không khí thân mật tại buổi gặp gỡ, 
quý lãnh đạo, cán bộ hai trường đã cùng 
nhau chia sẻ thông tin, những định hướng 

trong thời gian tới. Theo đó, Trường ĐHCT đặc 
biệt chú trọng công tác phát triển nguồn nhân 
lực; đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, 
tạo điều kiện tối đa cho cán bộ được học tập ở 
nước ngoài; đẩy mạnh công tác quản lý; tăng 
cường liên kết đào tạo chặt chẽ giữa các khoa; 
tăng cường trao đổi sinh viên; và nâng cao hơn 
nữa chất lượng đào tạo bậc đại học,...

Thông tin về Trường Đại học Quy Nhơn, 
NGƯT. GS. TS. Nguyễn Hồng Anh chia sẻ 
Trường hiện có 16 khoa đào tạo 42 ngành thuộc 

các khối sư phạm, 
khoa học tự nhiên, 
khoa học xã hội và 
nhân văn, kỹ thuật-
công nghệ, kinh tế…, 
với quy mô khoảng 
16.000 sinh viên. 
Trường đã và đang 
đào tạo trình độ thạc 
sĩ gồm 12 chuyên 
ngành, với quy mô gần 
900 học viên. Nhằm 
nâng cao chất lượng 
đào tạo góp phần phát 
triển kinh tế-xã hội 
cho Quy Nhơn, Hiệu 
trưởng đã đề xuất chia 
sẻ nguồn học liệu và 
tăng cường liên kết 
trong thực hiện các 

đề tài nghiên cứu khoa học với Trường ĐHCT, 
đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp. Đoàn công 
tác của Trường Đại học Quy Nhơn đã chia tổ 
theo chuyên môn, nhằm trao đổi cụ thể các lĩnh 
vực mà đoàn quan tâm như công tác đào tạo, tổ 
chức cán bộ, quản lý cơ sở vật chất, tài chính, 
đảm bảo chất lượng,...

Qua đó, Hiệu trưởng Trường Đại học Quy 
Nhơn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự nhiệt 
tình hỗ trợ của Trường ĐHCT và tin tưởng rằng 
qua buổi trao đổi lần này, mối quan hệ giữa hai 
bên sẽ ngày càng khăng khít và có nhiều hợp 
tác mang lại hiệu quả cao, đóng góp cho sự 
phát triển của hai trường trong tương lai.

Buổi làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Quy Nhơn tại Nhà Điều hành, 
Trường ĐHCT.
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

HỘI NGHỊ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VÀ GIỚI THIỆU 
NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ỨNG CỬ 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 08/3/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người 
được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân 
(HĐND) thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán 
triệt nội dung hướng dẫn về số lượng, 
các điều kiện, tiêu chuẩn của người được 

tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND. 
Trên cơ sở đối chiếu với các điều kiện và tiêu 
chuẩn, Đảng ủy cùng lãnh đạo Trường ĐHCT 
đã thống nhất giới thiệu 01 đồng chí ứng cử đại 
biểu Quốc hội và 01 đồng chí ứng cử vào HĐND 
Thành phố. Sau khi thông qua lý lịch, quá trình 
công tác, thành tích cá nhân của các đại biểu 
được giới thiệu, Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến 
của các cử tri tham dự. Kết quả 100% cử tri đã 
nhất trí giới thiệu 02 đồng chí trên ứng cử vào 
danh sách đại biểu Quốc hội Khóa XIV và đại 
biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-
2021.

Cùng ngày, Hội nghị lãnh đạo mở rộng để giới 
thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử 
đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ cũng được 
tổ chức. Toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị 
thể hiện sự đồng tình cao với 100% đại biểu 
biểu quyết thông qua kết quả Hội nghị. Với tư 
tưởng chính trị vững vàng; nhiều kinh nghiệm 
trong thực hiện nhiệm vụ; năng lực trong quản 
lý, điều hành, chỉ đạo công tác, cả hai đại biểu 
đều xứng đáng là người đại diện để nói lên tâm 
tư, nguyện vọng của toàn thể cán bộ, viên chức, 
người lao động Trường ĐHCT nói riêng và nhân 
dân thành phố Cần Thơ nói chung để đóng góp 
vào sự nghiệp phát triển của Nhà trường và của 
thành phố.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, chủ trì Hội nghị.
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CHÂN DUNG NHỮNG NGƯỜI MẸ
Đăng Phạm Thanh Vi, Lớp Văn học, Khóa 39

Tám tháng ba… những dòng viết riêng cho mẹ!
Ngày tám tháng ba, tôi chọn từng bông hoa hồng thật đẹp, tỉ mẩn 

bó thành từng bó tặng mẹ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ. Bao năm tháng 
nhọc nhằn quặng trĩu trên đôi vai mẹ, thời gian vô thường đã gặm nhấm, 
ăn mòn tuổi thanh xuân của mẹ. Bất giác nhìn lại thì mẹ đã già, mái tóc 
điểm hoa và vài vết nhăn đã in hằng trên vầng tráng. Và tôi biết còn có 
những người mẹ khác cũng âm thầm, lặng lẽ như thế…

Tôi thấy một người mẹ ngồi co ro bên vệ đường, trong cái rét cuối 
mùa lạnh thấu xương bà khẩn thiết mời người qua lại mua cam. Những 
trái cam to tròn mọng nước nằm trong thúng, mẹ hao gầy, mòn mỏi trong 
đêm.

Tôi lại thấy một người mẹ khác, bán mặt cho đất hí hoáy quét rác 
trong đêm. Khi người ta nằm vo tròn trong chăn ấm thì người mẹ ấy lại 
mỏi mòn ngoài phố xá. Bà cẩn thận gom từng cái chai nhựa người ta bỏ 
đi cho vào một bao riêng. Bà cười tươi khoe với đồng nghiệp: “Bán hết 
mớ chai này chắc đủ tiền mua cho con Hồng đôi dép mới”.

Sáng chớm lạnh, chợ đông người, thân gầy liêu xiêu mẹ gánh hàng 
ra chợ bán “Ai mua sữa đậu nành, đậu xanh, bánh lọt nóng hổi đây”. 
Tiếng rao lãnh lót giữa chợ đông, mồ hôi mẹ chảy thành dòng, ướt áo. 
Chợ tan, gánh hàng còn nặng trĩu, mắt mẹ buồn, lòng mẹ xót, lại một 
ngày nữa vơi cơm.

Tôi lại thấy một người mẹ nữa, lần này mẹ đi bán niềm tin, bán 
cho người niềm hi vọng đổi đời, còn mẹ chỉ mong bán hết những tờ vé số 
để mẹ còn kịp về nấu bữa cơm trưa. Mẹ đi ngang trường học, nhìn con 
mình vô tư đùa giỡn với chúng bạn, mẹ vui lây. Đứa con bỗng gọi lớn 
“Mẹ ơi!”. Mẹ đặt ngón tay trỏ lên môi, mỉm cười rồi lặng lẽ quay đi. 
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Tôi thấy bà ấy khóc, có lẽ bà sợ con mình bị bè bạn chê cười…
Người đàn ông duy nhất tôi gặp đóng vai một người mẹ đảm 

đang, một thân một mình gà trống nuôi con. Suốt thời gian con mình 
học đại học, ông chạy xe ôm. Khắp các nẻo đường ông chạy, nơi đâu ông 
cũng nghĩ tới con mình mà cố gắng kiên trì dù ông biết sức khỏe mình đang 
yếu dần. Giọt mồ hôi rơi, giữa trưa nắng không lời, ông thầm nhủ: “Cái 
ngày con mình cầm tấm bằng đại học là lúc mình tốt nghiệp trường đời”.

Bên cửa sổ, trong ngôi nhà tình nghĩa, bà mẹ tám mươi vẫn ngồi 
đó ngóng đợi tin thằng Út đi chinh chiến chưa về. Mắt bà đã mờ, không 
còn nhận ra người quen. Nhưng khi có ai đó đến nhà, bà liền hỏi: “Út 
đó hả con? Con về với má hả con?”. Bốn mươi năm chiến tranh lùi xa, 
khi thù hận được xóa tan bằng những cái bắt tay thân thiện nhưng ở đâu 
đó những nỗi đau còn âm ĩ, những bà mẹ vẫn hi vọng, vẫn hi vọng.

Hãy nói với mẹ những lời yêu thương, đừng giữ nó trong lòng 
bạn nhé!

Ảnh minh họa.
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và lời muốn nói

08/3 Nguyễn Thành Bảo Lộc, Lớp 
Văn học, Khóa 38

Khi mới bước chân vào cánh cổng đại học tôi vô cùng vui mừng và hạnh phúc 
vì được sống một cuộc sống độc lập, không còn bị gò bó trong khuôn khổ của 
gia đình, không còn bị mẹ “dạy dỗ” mỗi lúc phạm sai. Nhưng có lẽ tôi đã 

sai, càng xa nhà tôi càng thấy thấm thía giá trị của những bữa cơm gia đình. Tôi nhớ mẹ và 
nhớ ngôi nhà mình từng được sinh ra và lớn lên… nhớ cả những điều bình dị nhất. Giống 
như Chế Lan Viên đã từng viết:

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”                                               

Khi xưa, mỗi năm ngày 8/3 đến là một ngày rất bình thường đối với tôi nên tôi 
chưa từng chúc mẹ một câu yêu thương. Sau bao năm học tập, rèn luyện dưới mái trường 
Đại học Cần Thơ, tri thức, cuộc sống và đường đời đã dạy tôi phải biết yêu thương, nâng 
niu những điều bình dị quanh mình. Mỗi khi trở về quê thăm nhà, nhiều lúc tôi muốn nói 
lắm một lời “con yêu mẹ, con thương mẹ lắm!” nhưng tôi chưa bao giờ làm được. Mặc dù 
đứng trước người mẹ của mình nhưng đôi chân tôi cứ như đông cứng lại, cổ họng tôi như 
chưa bao giờ biết nói, rồi tôi đứng lặng im mà chẳng thốt được nên lời. 

Hạnh phúc đôi khi chỉ thoáng qua thôi rồi biến mất nhưng những gì mẹ đã hy sinh 
cho con là trường tồn, là thiêng liêng mãi mãi… Với con nó cao quý vô cùng. Vì vậy, 
con sẽ trân trọng những giây phút thật quý báu khi còn bên mẹ. 

Mẹ ơi! Từ nay con sẽ không hời hợt, vô tâm hay làm điều gì khiến mẹ buồn lo nữa. 
Con sẽ quan tâm mẹ nhiều hơn và còn một điều quan trọng nữa là ngày 8/3 năm nay, con 
đã trưởng thành, con sẽ lấy hết can đảm để nó với mẹ rằng “con yêu mẹ”!.Khi xem được 
những dòng này, con mong mẹ hãy tha thứ cho lỗi lầm của con. Mẹ đừng lo lắng cho con 
nhiều nữa. Con hứa sẽ sống thật tốt, trở thành người như mẹ từng mong đợi. Mẹ ơi! Con 
yêu mẹ nhiều lắm! 

GÓC SINH VIÊN
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ-MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Nguyễn Thành Bảo Lộc, Lớp Văn học, Khóa 38

Bốn năm được học tập dưới mái Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) là bốn năm chất chứa nhiều ước mơ và kỷ niệm. 
Đêm nay, ngồi một mình bên trang sách vở, tôi tự đề ra cho mình 

một việc nhỏ nhoi là xếp lại những giáo trình, sách cũ mà bản thân đã dành dụm 
trong suốt quãng thời gian qua, xem như là niềm an ủi cho một đứa sinh viên sắp phải  
ra trường. 

Sách: quyển cũ, quyển mới, quyển còn lành lặn nhưng cũng có quyển đã 
nhướm màu lạnh nhạt vì những buổi trời mưa. Giáo trình: có quyển thiếu trang, 
quyển bị rách, nhưng cũng có những quyển nhăn nheo hay lem luốc, nhiều dòng chữ 
nguệch ngoạc vì viết gấp hoặc ngủ gật khi học bài khuya. Tôi nghĩ đến quãng đời sinh 
viên của mình, về những khoảnh khắc đẹp như: hai tay nắm lấy giày, đầu đội sách, 
chân lội nước ngập đường ở những ngày trời mưa; sửa xe đạp dưới buổi nắng chói 
chang trong khi bụng đói cồn cào sau giờ tan lớp học; những buổi đợi chờ đóng học phí 
hay bon chen đăng ký học phần… Khó khăn, vất vả và thử thách đều có nhưng tất 
cả sẽ trở thành kỷ niệm đẹp mà tôi sẽ không bao giờ quên được trong cuộc đời. 

Tôi nhớ lắm cái ngày chân ướt chân ráo từ Sóc Trăng lên Cần Thơ đi học 
với biết bao sự ngỡ ngàng, bồn chồn và lo lắng. Thời gian trôi qua thật nhanh chóng, 
người học trò nhỏ ngày xưa đã trở thành một cậu sinh viên chững chạc và sắp là cựu 
sinh viên của Trường. Xa trường, xa lớp, xa thầy cô, bạn bè, cậu học trò sẽ nhớ lắm 
những ghế đá, hàng cây, nhớ lắm những tiếng chuông giục giã vào tiết học, nhớ lời 
thương, lời dạy của cô thầy. 

Ngày kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐHCT sắp đến (31/3/1966-
31/3/1916), chắc chắn sẽ là một ngày thật đẹp của các thế hệ thầy và trò Trường 
ĐHCT. Xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến ngôi trường đại học mến 
yêu này. Và tôi tin chắc rằng dù không còn học ở Trường nhưng chúng tôi- những 
cựu sinh viên sẽ luôn dõi theo những bước đi vững chãi, những thành tựu to lớn của 
Trường trong giai đoạn tiếp theo.   



ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Đường 3/2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Website: www.ctu.edu.vn


