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LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong không khí phấn khởi của cả nước 
chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp, 

cùng không khí nô nức chuẩn bị bầu cử đại biểu 
Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp và kỷ 
niệm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nước 30/4, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 
long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 50 năm ngày 
thành lập Trường (31/3/1966 - 31/3/2016).

Buổi lễ vinh dự đón tiếp Phó Thủ tướng Vũ 
Đức Đam; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương; 
đại diện các viện, trường trong cả nước; cùng 
nhiều bạn bè quốc tế.

Giữa những năm 60 của thế kỷ 20, từ nhu cầu 
phát triển kinh tế, xã hội, khoa học kỹ thuật của 
vùng dân cư rộng lớn với khả năng tiềm tàng 
về điều kiện tự nhiên, Viện ĐHCT (tiền thân của 
Trường ĐHCT ngày nay) ra đời nhằm đáp ứng 
nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân, xã hội. 
Sau nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Trường 

ĐHCT bước vào giai đoạn mới bằng hành trang 
của công cuộc đổi mới toàn diện đất nước do 
Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh 
đạo. Trường đã năng động và tích cực vượt qua 
nhiều khó khăn, thử thách, xây dựng và phát 
huy mô hình Trường đa ngành, đa lĩnh vực; nêu 
cao tinh thần tự lực trong việc phát triển cơ sở 
vật chất; mở rộng ngành nghề, quy mô đào tạo 
và đảm bảo chất lượng.

Đến nay, Trường ĐHCT đã trở thành cơ sở 
đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của 
Nhà nước ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL). Từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, 
Trường đã củng cố và phát triển thành một 
trường đa ngành, đa lĩnh vực với 16 khoa, 03 
viện nghiên cứu, 18 trung tâm, 15 phòng ban 
chức năng. Hiện tại, Trường đã phát triển 96 
chuyên ngành đào tạo đại học với khoảng 
56.000 sinh viên, trong đó có 32.000 sinh 
viên chính quy. Bên cạnh đào tạo bậc đại học, 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT đọc Diễn văn khai mạc.



2 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TIN NỔI BẬT

Trường đã phát triển 38 chuyên ngành đào tạo 
thạc sĩ và 15 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ với 
quy mô gần 4.000 học viên cao học và nghiên 
cứu sinh. 

Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, 
Trường ĐHCT đã đào tạo hơn 90.000 kỹ sư, 
cử nhân, bác sĩ hệ chính quy và hơn 40.000 
kỹ sư, cử nhân hệ ngoài chính quy; hơn 6.100 
thạc sĩ và tiến sĩ. Lực lượng này là nguồn nhân 
lực quan trọng đã và đang phục vụ đắc lực 
cho sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã 
hội của đất nước. Nhiều người trong số họ đã 
trở thành những cán bộ khoa học đầu ngành, 
nhà quản lý, nhà sản xuất và kinh doanh giỏi 
tại các tỉnh, thành trong khu vực và cả nước. 
Trường ĐHCT đã xây dựng hệ thống đảm bảo 
chất lượng giáo dục và triển khai công tác tự 
đánh giá các chương trình đào tạo trong tất cả 
các đơn vị đào tạo của Trường. Không chỉ chú 
trọng nâng cao chất lượng công tác đào tạo 
đại học và sau đại học, trong nhiều năm qua, 
công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ của Trường cũng được chú trọng và 
đi vào chiều sâu. Trường ĐHCT cũng đạt được 
nhiều thành công đáng chú ý trong lĩnh vực 
hợp tác quốc tế. Uy tín của Trường ngày càng 
được khẳng định đối với bạn bè quốc tế. Đặc 

biệt, từ năm 2015, Trường ĐHCT bắt đầu triển 
khai Dự án Nâng cấp Trường sử dụng vốn vay 
ODA của Chính phủ Nhật Bản với tổng kinh phí 
105,9 triệu USD với mục tiêu xây dựng Trường 
ĐHCT trở thành một trong những trường hàng 
đầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào 
năm 2022.

Trường ĐHCT luôn được nhân dân, Đảng, 
chính quyền các cấp của các tỉnh, thành trong 
khu vực ĐBSCL tin yêu và hỗ trợ; được Nhà 
nước, các bộ, ngành tặng nhiều phần thưởng 
cao quý: Nhiều năm liền Trường được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo (GD&ĐT) công nhận là tập thể 
Lao động xuất sắc; được Nhà nước tặng thưởng 
Huân chương Lao động hạng Ba và hạng Nhất, 
Huân chương Độc lập hạng Ba và hạng Nhì, 
được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động 
thời kỳ đổi mới; được Chính phủ và Nhà nước 
Lào tặng thưởng Huân chương Hữu nghị, Huy 
chương Phát triển và nhiều giải thưởng trong 
nước và quốc tế khác. 

Nhân dịp này, thay mặt tập thể Trường ĐHCT, 
PGS.TS. Hà Thanh Toàn đã gửi lời cảm ơn 

Ông Vũ Đức Đam, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi lễ.

Ông Vũ Đức Đam trao Huân chương lao động hạng Nhất cho 
Trường ĐHCT; PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng và  
PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng 
đón nhận Huân chương.
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chân thành đến sự ủng hộ, giúp đỡ, chỉ đạo sát 
sao, kịp thời và có hiệu quả của Đảng và Nhà 
nước, Bộ GD&ĐT, của lãnh đạo thành phố Cần 
Thơ và các tỉnh trong vùng ĐBSCL, các cơ quan 
từ Trung ương đến địa phương; sự giúp đỡ tận 
tình của các tổ chức và cá nhân, sự đồng hành 
của các “Mạnh Thường Quân” góp phần to lớn 

cùng Nhà trường thực hiện sứ mệnh và hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam bày tỏ niềm vui mừng khi được tham dự Lễ 
Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường ĐHCT “Trung 
tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học của vùng đất 
trung dũng, nghĩa tình với những con người chất 
phát, can trường”, đồng thời, gửi lời chúc mừng 
tốt đẹp nhất đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo, 

sinh viên của Trường. Qua đó, Phó Thủ tướng 
nhấn mạnh: “Đất nước đang đứng trước yêu 
cầu phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn để 
thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, để không tụt 
hậu so với nhiều quốc gia mà vốn cũng nghèo 
khó như chúng ta, thậm chí còn nghèo khó hơn 
chúng ta khi đất nước mới giành được độc lập. 
Muốn làm được điều này, một trong những yếu 
tố quyết định là chất lượng nguồn nhân lực, đặc 
biệt là những người có trình độ đại học và trên 
đại học... Với truyền thống 50 năm phát triển và 
trưởng thành, tôi mong và tin tưởng rằng, Trường 
Đại học Cần Thơ sẽ là một trong những trường 
đi đầu trong đổi mới giáo dục để giữ vững vị trí là 
trường trọng điểm thuộc top đầu trong cả nước 
và có thứ hạng ngày càng cao trong khu vực và 
thế giới, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát 
triển kinh tế, xã hội vùng ĐBSCL và cả nước”.

Với những thành tích xuất sắc trong công tác 
giáo dục và đào tạo, góp phần xây dựng chủ 
nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc, Trường ĐHCT 
vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân 
chương lao động hạng Nhất (lần thứ hai).

Trong suốt chặng đường phát triển, dù có 
những thăng trầm nhưng bằng niềm tin mãnh 
liệt và sự gắn bó thiết tha với ngôi trường, với 
vùng đất nơi đây, toàn thể công chức, viên chức 
và sinh viên Trường ĐHCT cam kết và phấn đấu 
liên tục để ngày càng hoàn thiện và phát triển 
toàn diện để Trường ĐHCT trở thành trường đại 
học đẳng cấp khu vực và quốc tế trong tương lai 
gần, phục vụ tốt nhất nhu cầu của xã hội.

Ông Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch 
UBND thành phố Cần Thơ phát biểu chúc mừng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và các đại biểu trồng cây lưu niệm và tham quan Phòng Truyền thống của Trường.
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Nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của 
tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản 
(TNCS) Hồ Chí Minh, chào mừng kỷ 

niệm 50 năm ngày thành lập Trường Đại học 
Cần Thơ (ĐHCT) và tạo ra nhiều hoạt động bổ 
ích nhằm hỗ trợ cũng như giúp các bạn trẻ thể 
hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với Nhà 
trường và cộng đồng, Đoàn Thanh niên Trường 
ĐHCT tổ chức Ngày hội Thanh niên năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Thị 
Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng 
ghi nhận sự đóng góp của sinh viên Trường 
ĐHCT qua các hoạt động của Nhà trường trong 
các thời kỳ và biểu dương toàn thể sinh viên đã 
lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm 
ngày thành lập Trường ĐHCT thông qua các 
hoạt động như: Hội thao truyền thống, Hội diễn 
văn nghệ, Hội thảo, Ngày hội văn hóa... Phó 
Hiệu trưởng chia sẻ, trong thời gian tới Trường 
ĐHCT sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng đào 
tạo, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho sinh viên, 
đồng thời tăng cường các hoạt động giao lưu, 
trao đổi với sinh viên các nước nhằm hướng tới 
mục tiêu hội nhập cả trong nước lẫn khu vực. 

Tuy nhiên, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền mong 
muốn rằng trong thời gian tới sinh viên sẽ cố 
gắng tích cực tham gia các hoạt động, ý thức 
được vai trò, trách nhiệm của mình để đóng góp 
xây dựng Trường ĐHCT ngày càng phát triển, 
để các em luôn xứng đáng và tự hào là sinh viên 
ĐHCT.

Ngày hội Thanh niên Trường ĐHCT năm 
2016 bao gồm các hoạt động:

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

NGÀY HỘI THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM 2016
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nguồn Đoàn Thanh Niên
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TIN NỔI BẬT

Hoạt động 1: Phát động Hội thi Olympic các 
môn Khoa học Chính trị và Tư tưởng Hồ Chí 
Minh trong sinh viên Trường năm 2016. Hội thi 
diễn ra dưới hai hình thức (cá nhân và tập thể). 
Hình thức thi cá nhân: Dự kiến khoảng 15.000 
sinh viên dự thi trực tuyến theo địa chỉ: http://
olympickhct.ctu.edu.vn/ đến hết ngày 08/5/2016. 
Sau đó, 200 thí sinh có điểm số cao nhất được 
chọn thi Chung kết vào ngày 14/5/2016. Hình 
thức thi tập thể: 16 đội bốc thăm, chia bảng thi 
đấu. Vòng loại diễn ra vào ngày 15/5/2016, sau 
đó chọn ra 4 đội vào thi Chung kết tối 19/5/2016.

Hoạt động 2: Ngày hội việc làm, tập huấn về 
cách làm hồ sơ xin việc, 
tuyển dụng việc làm của 
Unilever và các công ty 
của Đài Loan, bắt đầu từ 7 
giờ 30 ngày 02/4/2016 tại 
Hội trường lớn. Lúc 14 giờ 
tại hội trường Khoa Công 
nghệ Thông tin và Truyền 
thông sẽ diễn ra hoạt động 
tư vấn giới thiệc về du học 
Đài Loan.

Hoạt động 3: Thực hiện 
chương trình thanh niên 

tình nguyện giúp nông 
dân hạn chế ngộ độc 
mặn cho cây trồng. Đoàn 
Khoa Nông nghiệp và 
Sinh học Ứng dụng phối 
hợp cùng Công ty TNHH 
TM & SX Ngọc Yến 
(Bình Minh-Vĩnh Long) 
tổ chức tập huấn cho 
07 cán bộ và 287 sinh 
viên hỗ trợ nông dân 
28 xã thuộc 14 huyện 
của 07 tỉnh: Tiền Giang, 
Bến Tre, Trà Vinh, Sóc 
Trăng, Hậu Giang, Bạc 
Liêu và Kiên Giang về 
hạn chế ngộ độc mặn 
cho cây trồng và tặng 
6.000 thiết bị đo độ mặn 
của đất. Chương trình 

này sẽ ra quân thực hiện vào sáng ngày 09/4.

Hoạt động 4: Hội trại Văn hóa Thanh niên 
diễn ra vào ngày 02 và 03/4/2016 tại khuôn viên 
Khu II và Khu Hòa An của Trường với sự tham 
gia khoảng hơn 30.000 sinh viên. 

Bên cạnh đó, Đoàn trường đã phối hợp với 
Bảo tàng Quân khu 9 tổ chức triển lãm với 04 
chủ đề: Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh 
một chặng đường; Bác Hồ với học sinh sinh 
viên và lực lượng vũ trang; Chủ tịch Hồ Chí 
Minh với cuộc sống đời thường; Chủ quyền biển 
đảo Việt Nam.

Đại biểu tham quan triển lãm của Bảo tàng Quân khu 9 về Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ với học sinh sinh viên, Chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Hội trại Văn hóa Thanh niên.
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LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT I NĂM HỌC 2015-2016
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 06/4/2016, Khoa Kinh tế, 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 
đã tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp 
đợt I năm học 2015-2016. Tham dự 
lễ có PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó 
Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các 
đơn vị trực thuộc Trường; Ban Lãnh 
đạo, tập thể giảng viên, cán bộ, các 
tân cử nhân và quý phụ huynh cùng 
tham dự.

Là một trong những 
khoa có bề dày lịch 
sử của Trường ĐHCT, 

Khoa Kinh tế được thành lập ngày 
30/7/1979. Hơn 35 năm qua, Khoa 
đã không ngừng phát triển về quy 
mô và chất lượng. Khoa hiện có 09 
bộ môn và 01 Trung tâm Tư vấn Kinh tế với 130 
cán bộ giảng dạy trong tổng số 140 viên chức. 
Trong lĩnh vực đào tạo, Khoa có hơn 10.000 
sinh viên của 11 ngành học bậc đại học, 300 
học viên của 04 ngành học bậc cao học và 100 
nghiên cứu sinh của 3 ngành học bậc tiến sĩ 
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tại buổi Lễ 
Tốt nghiệp lần này, Khoa có tổng số 878 sinh 
viên được trao bằng, trong đó, có 4% sinh viên 
đạt loại Xuất sắc; 27% sinh viên đạt loại Giỏi, 
loại Khá 62% và Trung bình chiếm 7%. Đó là kết 
quả rất đáng khích lệ của thầy và trò trong thời 
gian qua.

Trong không khí trang trọng của buổi lễ, PGS.
TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng đã gửi lời 
khen ngợi, lời chúc mừng ấm áp dành cho các 
tân cử nhân. Phó Hiệu trưởng chia sẻ Nhà 
trường luôn trân trọng và tôn vinh những nỗ lực 
của sinh viên. Các em hoàn toàn xứng đáng để 
mặc trên người chiếc áo cử nhân và cầm trên 
tay tấm bằng đại học. Các em là người đã góp 
phần đưa vị thế và danh tiếng của Nhà trường 
được nâng cao trên trường quốc tế (Trường 

ĐHCT được xếp hạng 2 trong nước và hạng 39 
trong tổng số 100 trường hàng đầu Đông Nam 
Á theo Webometrics). PGS.TS. Lê Việt Dũng 
nhắn nhủ cuộc sống phía trước còn nhiều thách 
thức, nhưng cơ hội cũng song hành, vì thế, các 
em hãy dũng cảm đương đầu với thử thách, tiếp 
tục phấn đấu để trở thành một người công dân 
“tử tế”, làm hành trang để gặt hái những thành 
công sau này.

Hòa trong niềm hân hoan của ngày lễ tốt 
nghiệp, đại diện phụ huynh sinh viên và đại 
diện các tân cử nhân đã gửi lời cảm ơn đến quý 
thầy cô Trường ĐHCT đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho các em học tập, rèn luyện, nghiên cứu; tận 
tâm đồng hành; tận tình truyền đạt kiến thức, 
kỹ năng, kinh nghiệm sống,... để các em vững 
bước trên con đường lập thân, lập nghiệp phía 
trước.

Cũng trong tháng 4/2016, Trường ĐHCT đã tổ 
chức Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên các 
khoa: Thủy Sản (270 sinh viên), Nông nghiệp và 
Sinh học Ứng dụng (449 sinh viên), Môi trường 
và Tài nguyên Thiên nhiên (223 sinh viên) và 
Công nghệ (343 sinh viên).

PGS.TS. Lê Việt Dũng trao Bằng tốt nghiệp cho các tân cử nhân.
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LỄ KHAI GIẢNG VÀ TRAO BẰNG THẠC SĨ 
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 29/3/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp với Trường Đại học Xây dựng tổ 
chức Lễ khai giảng hệ đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng cầu hầm, ngành Quản lý dự án xây 
dựng khóa tháng 11/2015 và trao bằng thạc sĩ ngành Quản lý dự án xây dựng khóa tháng 05/2015 
liên kết đào tạo giữa hai trường.

Tham dự lễ có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT; GS.TS. 
Phan Quang Minh, Phó Hiệu trưởng 

Trường Đại học Xây dựng; đại diện lãnh đạo 
các khoa, viện, phòng ban của 2 trường, các 
thầy cô tham gia giảng dạy và quản lý lớp cao 
học; đặc biệt là các tân thạc sĩ và học viên cao 
học vừa trúng tuyển.

Tại Lễ khai giảng và trao bằng tốt nghiệp đợt 
này, có tất cả 21 tân thạc sĩ ngành Quản lý dự 
án xây dựng được trao bằng và 49 học viên 
cao học vừa trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh  
sau đại học tháng 11/2015 thuộc các ngành  
Xây dựng cầu hầm và ngành Quản lý dự án  
xây dựng.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh Toàn 
đã gửi lời chúc mừng nồng ấm đến toàn thể các 
tân thạc sĩ, bên cạnh đó 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 đến thời 
điểm hiện tại. Qua đó, Hiệu trưởng mong muốn 
mối quan hệ hợp tác giữa hai bên sẽ ngày càng 
chặt chẽ và mở rộng hơn nữa 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.

Khen thưởng cho các tân thạc sĩ có thành tích cao trong học tập và nghiên cứu.
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HỘI THẢO “KIỂM ĐỊNH VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO” VỚI CÔNG ĐOÀN 

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LIÊN KẾT 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Kiểm định và đảm bảo chất lượng giáo dục 
đã trở thành một yêu cầu bắt buộc đối 
với tất cả các trường đại học nhằm mục 

tiêu tự khẳng định vai trò và vị thế cạnh tranh 
của mình với các cơ sở đào tạo khác, đồng thời 
đây cũng là một trong những cơ sở quan trọng 
để mỗi trường đại học chứng minh về năng lực 
và hiệu quả đào tạo. Nhằm đẩy mạnh công tác 
kiểm định chất lượng và đảm bảo chất lượng 
bên trong các trường đại học trong khu vực, 
mạng lưới các trường đại học khu vực Đông 
Nam Á (Asean University network-AUN) đã đưa 
ra sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục đại 
học theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng 
chung của khu vực ASEAN. Cho đến tháng 
2/2016, AUN có 30 trường là thành viên chính 
thức, trong đó Việt Nam có 03 trường là Đại học 
Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố 
Hồ CHí Minh và Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Hiện 
nay, Việt Nam có 40 chương trình đào tạo tham 
gia đánh giá theo chuẩn AUN, trong đó Trường 
ĐHCT có 03 chương trình đào tạo đạt chuẩn 
AUN-QA.

Nằm trong chuỗi hoạt động giao lưu, trao 
đổi kinh nghiệm công tác với công đoàn các 
trường đại học liên kết trong 15 năm qua nhằm 
chào mừng 50 năm ngày thành lập của Trường 
ĐHCT (31/3/1966-31/3/2016), ngày 26/3/2016, 
Công đoàn Trường ĐHCT tổ chức Hội thảo kiểm 
định và đảm bảo chất lượng chương trình đào 
tạo nhằm chia sẻ những kinh nghiệm giúp cho 
Công đoàn làm tốt chức năng tham gia quản lý 
Nhà trường, giáo dục và động viên đoàn viên 
làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, không ngừng 
nâng cao chất lượng đào tạo để Nhà trường có 
thể cạnh tranh và phát triển trong bối cảnh hội 
nhập quốc tế. 

Hội thảo đã nhận được sự nhiệt tình hưởng 
ứng và tham gia của Công đoàn các trường đại 
học: Đồng Tháp, Nha Trang, Sư phạm Kỹ thuật 
Thành phố Hồ Chí Minh, Sư phạm Thành phố 
Hồ Chí Minh và Nông lâm Thành phố Hồ Chí 
Minh. Các tham luận tại Hội thảo xoay quanh 
các vấn đề như: Tổng quan về đảm bảo chất 
lượng, đánh giá chương trình đào tạo của đơn 
vị trường, bài học kinh nghiệm và kiến nghị đề 
xuất; Kiểm định chương trình đào tạo theo bộ 
tiêu chuẩn AUN, hướng đi phù hợp của các 
trường đại học ở Việt Nam; Giới thiệu một số 
nét chính về mạng lưới AUN và hoạt động đảm 
bảo chất lượng AUN-QA; Xây dựng, triển khai, 
đánh giá các chương trình đào tạo theo tiếp 
cận CDIO với đảm bảo chất lượng đào tạo; 
Xây dựng chương trình đào tạo và tổ chức hoạt 
động kiểm tra đánh giá đáp ứng chuẩn đầu ra. 
Qua đó, các đại biểu tham dự đã đánh giá cao 
ý nghĩa thiết thực mà Hội thảo mang lại, đồng 
thời, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu giúp 
cho hoạt động của Công đoàn các trường trong 
thời gian tới hiệu quả hơn.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
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HOÄI THAÛO 
VỀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 
TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ 
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC 
THÔNG QUA RUBRICS

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm thành 
lập Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), 
Cơ quan JICA kết hợp với Trường ĐHCT 

tổ chức Hội thảo về đảm bảo chất lượng trong 
giáo dục đại học và đánh giá năng lực người 
học thông qua Rubrics nhằm hỗ trợ đội ngũ đảm 
bảo chất lượng của Trường, bên cạnh nâng cao 
chất lượng của các chương trình đào tạo.

Các đại biểu tham dự đã được chuyên gia 
Nhật Bản giới thiệu tổng quan về sự hỗ trợ của 
JICA trong giáo dục đại học tại Đông Nam Á, 
Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm về đánh giá 
người học dựa trên Rubrics.

Theo đó, JICA là cơ quan điều hành hỗ trợ 
ODA (Hỗ trợ phát triển chính thức) của Chính 
phủ Nhật Bản, hoạt động tại hơn 150 quốc gia 
và là một trong những cơ quan hỗ trợ song 
phương lớn nhất thế giới. Chiến lược của JICA 
trong lĩnh vực giáo dục đại học là: tăng cường 
các cơ sở giáo dục hàng đầu (Dự án Nâng cấp 
Trường ĐHCT), phát triển mạng lưới học thuật 
khu vực (Dự án AUN/SEED), hỗ trợ du học Nhật 
Bản (Dự án PEACE), hỗ trợ kiểm định (Dự án 
IABEE). Trong đó, Dự án Nâng cấp Trường 
ĐHCT đang trong tiến độ thực hiện từ 2015 đến 
2022 với mục tiêu nâng cấp Trường ĐHCT trở 
thành cơ sở giáo dục đại học xuất sắc được 
quốc tế công nhận với năng lực giáo dục và 
nghiên cứu trong 3 lĩnh vực nông nghiệp, thủy 
sản và môi trường.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT chia sẻ, trong nhiều năm qua, tập thể 
lãnh đạo và cán bộ, nhân viên Trường ĐHCT 
luôn ý thức rõ về việc duy trì và nâng cao chất 
lượng đào tạo của Nhà trường, với mong muốn 

sinh viên tốt nghiệp từ các chương trình đào tạo 
(CTĐT) được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng 
và năng lực chuyên môn, đáp ứng được các đòi 
hỏi ngày càng cao của doanh nghiệp và của xã 
hội. Những nỗ lực không ngừng trong thời gian 
qua đã đem lại một số kết quả đáng khích lệ. Cụ 
thể, Trường ĐHCT đã có 03 CTĐT được công 
nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng AUN-QA của 
Mạng lưới các trường đại học quốc gia Đông 
Nam Á trong năm 2013 và 2014. Trong tháng 
10 năm 2015, Trường tiến hành kiểm định thử 
02 CTĐT khối ngành Kỹ thuật Công nghệ để 
hướng đến kiểm định chất lượng CTĐT theo 
tiêu chuẩn ABET với kết quả rất khả quan.

Nhằm thực hiện sứ mệnh của Trường ĐHCT 
là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học 
chuyển giao công nghệ hàng đầu của quốc gia, 
có đóng góp hữu hiệu vào sự nghiệp đào tạo 
nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài 
và phát triển khoa học phục vụ phát triển kinh 
tế-xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
và quốc gia, Trường ĐHCT đã, đang và sẽ thực 
hiện các chính sách và hoạt động đảm bảo chất 
lượng giáo dục nhất quán và đáp ứng các chuẩn 
mực của quốc gia và quốc tế.

Ông Naoaki Miyata với nội dung báo cáo tổng quan về sự hỗ trợ 
của JICA trong giáo dục đại học tại Đông Nam Á và Việt Nam.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là 
vùng đất được khai thác khoảng 600 
năm trở lại đây, nằm ở phía Tây Nam 

Việt Nam, do phù sa sông Cửu Long bồi đắp, 
còn gọi là Tây Nam Bộ hay gọi tắt là miền 
Tây. Có vị trí nằm liền kề vùng Đông Nam Bộ, 
phía Bắc giáp Campuchia, phía Tây Nam là 
vịnh Thái Lan, phía Đông Nam là Biển Đông. 
Vùng ĐBSCL của Việt Nam được hình thành từ 
những trầm tích phù sa và bồi dần qua những 
kỷ nguyên thay đổi mực nước biển. Những hoạt 
động hỗn hợp của sông và biển đã hình thành 
những vạt đất phù sa phì nhiêu dọc theo đê ven 
sông lẫn dọc theo một số giồng cát ven biển và 
đất phèn trên trầm tích đầm mặn trũng thấp như 
vùng Đồng Tháp Mười, Tứ giác Long Xuyên-Hà 
Tiên, Tây Nam sông Hậu và Bán đảo Cà Mau. 

Trong số hơn 4 triệu ha đất đai của khu vực, 
đất phù sa chiếm khoảng 30%, đây là nguồn tài 
nguyên chính để phát triển nông nghiệp. Đất ở 

ĐBSCL ngoài việc để sản xuất nông 
nghiệp tạo ra lương thực, còn được 
dùng để sản xuất vật liệu xây dựng 
mang lại hiệu quả cao. Tuy vậy, đây 
là vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của 
biến đổi khí hậu, đầu mùa khô năm 
2016, hạn mặn đã ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến nhiều tỉnh thành của vùng 
ĐBSCL nhất là các tỉnh ven Biển 
Đông, ngoài ra, ĐBSCL còn những 
khó khăn và thách thức khác. Do 
đó, việc ứng dụng khoa học và công 
nghệ (KH&CN) là một trong những 
giải pháp quan trọng góp phần phát 
triển kinh tế xã hội Tây Nam Bộ. 

Câu lạc bộ Khoa học-Công nghệ 
các trường đại học kỹ thuật, được 
thành lập từ năm 1993, đến nay đã 

có 23 thành viên bao gồm các học viện, trường 
đại học nghiên cứu và đào tạo các ngành kỹ 
thuật. Hoạt động của Câu lạc bộ (CLB) nhằm 
tăng cường mối liên kết hợp tác giữa các thành 
viên trong hoạt động KH&CN; khai thác và chia 
sẻ tiềm lực KH&CN của mỗi viện, trường để 
phục vụ cho đào tạo nguồn nhân lực trình độ 
cao và góp phần tích cực vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thời gian 
qua, CLB đã tạo điều kiện cho các nhà khoa 
học, cán bộ quản lý đặc biệt là các cán bộ quản 
lý khoa học trao đổi, chia sẻ và học tập kinh 
nghiệm lẫn nhau. Đặc biệt, CLB là cầu nối giữa 
các học viện và trường đại học thành viên với 
các doanh nghiệp, địa phương trong cả nước 
hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ.

Ngày 30/3/2016, Trường Đại học Cần Thơ, 
Chủ tịch luân phiên của CLB Khoa học-Công 
nghệ các trường đại học kỹ thuật, tổ chức Hội 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu khai 
mạc Hội thảo.

HỘI THẢO CÂU LẠC BỘ KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ 
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT LẦN THỨ 48
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thảo lần thứ 48 với chủ đề “Các trường đại học 
kỹ thuật với sự phát triển bền vững Tây Nam 
Bộ”. Ngoài việc tăng cường sự gắn kết giữa 
các thành viên trong CLB, Hội thảo còn nhằm 
mục đích xây dựng và phát triển sự hợp tác của 
CLB Khoa học-Công nghệ các trường đại học 
kỹ thuật với các tỉnh, thành vùng ĐBSCL, với 
mong muốn đóng góp cho sự phát triển kinh tế-
xã hội bền vững Tây Nam Bộ. 

Với sự đồng chủ trì của Ban Chỉ đạo Tây Nam 
Bộ, Ban Tổ chức đã nhận được 53 bài báo cáo 

khoa học trên cơ sở đặt vấn đề của Ban Chỉ đạo 
Tây Nam Bộ và một số tỉnh thành vùng ĐBSCL 
cũng như từ các đề xuất của các nhà khoa học 
nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa 

phương. Các bài tham luận tập trung vào 04 lĩnh 
vực: Công nghệ và Công nghệ thông tin; Nông 
nghiệp và Thủy sản; Môi trường và Tài nguyên 
thiên nhiên; và Kinh tế-Chính trị-Xã hội. 

Hội thảo là dịp để CLB và địa phương gặp 
gỡ, chia sẻ, trao đổi thông tin và hợp tác nhằm 
giới thiệu các công nghệ có thể chuyển giao, 
các vấn đề cần hợp tác nghiên cứu khoa học 
để cùng nhau tháo gỡ những vấn đề còn vướng 
mắc, đóng góp cho sự phát triển bền vững Tây 
Nam Bộ. 

Báo cáo tham luận và đóng góp ý kiến tại Hội thảo.

Các đại biểu tham quan khu triển lãm thành tựu đào tạo và nghiên cứu khoa học 50 năm của Trường.
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HOÄI NGHÒ KHOA HOÏC CẤP TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2011-2015 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nằm trong chuỗi hoạt động 
chào mừng kỷ niệm 50 
năm ngày Trường ĐHCT 

thành lập và phát triển (31/3/1966-
31/3/2016), 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”. 

Hội nghị nhằm 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.

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 KH&CN, 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 góp 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, 
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 
ĐBSCL”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe 

Chủ tọa Hội nghị.

Ông Trần Hữu Hiệp, Ủy viên chuyên trách Kinh tế, Ban Chỉ đạo 
Tây Nam Bộ, phát biểu chúc mừng.
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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. 

Sau 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 
trọng tâm của Trường trong thúc đẩy phát triển 
kinh tế-xã hội của vùng ĐBSCL nói riêng và của 
cả nước nói chung.

PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT giới thiệu 
Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT.

Đại biểu chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến.
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG 

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
MỞ RỘNG LẦN 3-NĂM 2016

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 09/4/2016, Bộ môn 
Giáo dục thể chất, Trường Đại 
học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức 
Hội thảo Nghiên cứu khoa học 
lần thứ 3 năm 2016 với chủ 
đề “Tầm nhìn công tác Giáo 
dục thể chất trong thời kỳ hội 
nhập” với sự tham dự của Hội 
Thể thao đại học và chuyên 
nghiệp Đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL), Sở Giáo dục và 
Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao 
và Du lịch, cùng hơn 30 trường 
đại học, cao đẳng trong khu vực 
ĐBSCL và cả nước.

Hội thảo nhằm tổng kết, đánh giá thực 
trạng giảng dạy, rút ra bài học kinh 
nghiệm, những giải pháp cụ thể nâng 

cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất và các 
hoạt động thể dục thể thao (TDTT), đáp ứng 
nhu cầu phát triển dân trí-nhân lực-nhân tài của 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước trong thời kỳ mới.

Những năm qua, hoạt động nghiên cứu khoa 
học ở các trường đại học cao đẳng khu vực 
ĐBSCL đã có những bước tiến quan trọng, phát 
triển về số lượng và chất lượng trong lĩnh vực 
TDTT. Do đó, Hội thảo nghiên cứu khoa học 
giáo dục thể chất các trường đại học và cao 
đẳng khu vực ĐBSCL có quy mô ngày càng mở 
rộng, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các 
trường đại học và cao đẳng trong cả nước. Hội 
thảo lần này đã nhận được tổng cộng 44 bài viết 

từ 12 trường với nội dung phong 
phú xoay quanh những vấn đề 

như: đánh giá thực trạng công tác giáo dục thể 
chất, đổi mới phương pháp giảng dạy môn thể 
dục, giải pháp nâng cao công tác nghiên cứu 
khoa học, đánh giá và giải pháp phát triển thể 
lực người học,... Đặc biệt, có 36 bài viết được 
chọn đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo.

Qua 06 tham luận được trình bày, Hội thảo đã 
nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu, 
các nhà khoa học góp phần thúc đẩy công tác 
nghiên cứu khoa học trong giảng viên phục vụ 
công tác giảng dạy trong các trường đại học, 
cao đẳng tại khu vực ĐBSCL nói riêng và cả 
nước nói chung. Cũng nhân dịp này, Hội Thể 
thao đại học và chuyên nghiệp ĐBSCL đã tiến 
hành khen thưởng cho tập thể và các cá nhân 
Trường ĐHCT đã có thành tích xuất sắc trong 
công tác Hội năm 2015.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu khai mạc 
Hội thảo.

Hoäi thaûo
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HỘI THẢO GIỚI THIỆU DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC
 CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hội thảo giới thiệu Dự án Nâng cao 
năng lực cho Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) được tổ chức vào ngày 

01/4/2016 với mục tiêu thúc đẩy sự hợp tác với 
doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp đến 
từ Nhật Bản, trong lĩnh vực nghiên cứu, chuyển 
giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm 
nghiên cứu.

Tại Hội thảo, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu 
trưởng Nhà trường đã giới thiệu tổng quan về 
Trường. Theo đó, Trường ĐHCT được thành lập 
vào năm 1966, đã trải qua 50 năm hình thành và 

phát triển. Trường không ngừng đổi mới, nâng 
cao năng lực và chất lượng, để thực hiện tốt 
sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu 
khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ 
cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). 
Trường ĐHCT là trường đại học đa ngành trọng 
điểm của vùng ĐBSCL và cả nước. Trường 
có 52 đơn vị trực thuộc, đặc biệt có Trung tâm 

Ươm tạo doanh nghiệp; đào tạo 96 ngành đại 
học, 38 ngành cao học và 15 ngành tiến sĩ. Số 
sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh vào khoảng 
60.000. Trường có đội ngũ cán bộ viên chức lên 
đến 2.000 người, trong đội ngũ cán bộ giảng 
dạy có 08 Giáo sư, 116 Phó Giáo sư, 177 giảng 
viên chính, 938 giảng viên. Đặc biệt, Trường 
có trên 85% cán bộ giảng dạy có trình độ sau  
đại học.

Trở thành trường đại học nghiên cứu là mục 
tiêu hướng tới và nghiên cứu khoa học, chuyển 
giao công nghệ cũng là hoạt động nổi bật của 

Trường ĐHCT. Trường đang tiếp 
tục triển khai 382 đề tài nghiên cứu 
khoa học các cấp, trong đó có 02 đề 
tài cấp Nhà nước, 44 đề tài cấp Bộ, 
71 đề tài hợp tác với địa phương, 
doanh nghiệp và 265 đề tài cấp cơ 
sở với tổng kinh phí gần 50 tỷ đồng.

Dự án Nâng cao năng lực Trường 
ĐHCT bằng nguồn vốn vay ODA của 
Chính phủ Nhật Bản có thời gian 
triển khai là 07 năm từ năm 2015 đến 
2022, với mục tiêu nâng cấp Trường 
ĐHCT thành trường đại học xuất 
sắc, đạt chuẩn quốc tế về đào tạo, 
nghiên cứu khoa học, chuyển giao 
công nghệ và quản trị đại học. Bên 
cạnh đó, Dự án hỗ trợ kỹ thuật cũng 

nhằm mục tiêu nâng cao năng lực cho Trường 
ĐHCT, tổng vốn  đầu tư khoảng 5 triệu đô la 
Mỹ. Trên cơ sở các báo cáo, Hội thảo đã nhận 
được sự quan tâm và những thảo luận của các 
đại biểu tham dự nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp 
tác nghiên cứu trong các lĩnh vực nông nghiệp, 
thủy sản và môi trường trong thời gian sắp tới.

Ông Kakioka Naoki, Phó Trưởng đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam giới 
thiệu Dự án nâng cao năng lực Trường ĐHCT.
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KÝ KẾT HỢP TÁC 
VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KYUSHU, NHẬT BẢN 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 01/4/2016, tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã diễn ra Lễ Ký kết hợp tác giữa các 
khoa: Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Thủy sản, Kinh tế, Phát triển Nông thôn của Trường 
ĐHCT và Khoa Nông nghiệp, Viện Nông nghiệp Nhiệt đới của Trường Đại học Kyushu, Nhật Bản. 

Tại buổi ký kết, các đơn vị hai trường đã bày 
tỏ tình hữu nghị và mong muốn hợp tác, 
hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển trên cơ sở 

mối quan hệ tốt đẹp, sự hiểu biết lẫn nhau giữa 
các đơn vị tham gia và đã thống nhất 
ký kết Bản ghi nhớ nhằm thúc đẩy hợp 
tác, hỗ trợ phát triển với các nội dung: 
trao đổi cán bộ và sinh viên; nghiên cứu 
khoa học; trao đổi thông tin học thuật và 
những xuất bản khoa học;... 

Phát biểu tại Lễ Ký kết, PGS.TS. Lê 
Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT chia sẻ Kyushu là một trong 09 
trường đối tác quan trọng của Trường 
ĐHCT trong các dự án hợp tác với Nhật 
Bản thông qua tổ chức JICA (Cơ quan 
Hợp tác Quốc tế Nhật Bản). Trường 
ĐHCT và Kyushu có mối quan hệ hợp 
tác lâu dài. Khoa Nông nghiệp của hai 
trường đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác 

lần đầu tiên vào năm 1993. Trải qua hơn 20 
năm, lần ký kết này được xem là cột mốc quan 
trọng đánh dấu sự hợp tác ngày càng mạnh mẽ 
giữa hai trường.

Lễ Ký kết hợp tác với Trường Đại học Kyushu, Nhật Bản.

Lãnh đạo các đơn vị tham gia ký kết Bản ghi nhớ hợp tác dưới sự 
chứng kiến của lãnh đạo hai trường.
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TỌA ĐÀM GIỮA HIỆU TRƯỞNG VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm tiếp nhận và giải quyết những phản 
ánh của sinh viên về điều kiện phục vụ 
công tác giảng dạy và học tập, những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình học tập, rèn 
luyện và đề xuất, kiến nghị giúp Nhà trường có 
hướng chỉ đạo tốt hơn trong thời gian tới, ngày 
10/4/2016, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức buổi tọa 
đàm “Hiệu trưởng tiếp xúc sinh viên” tại Hội  
trường Lớn. 

Hoạt động “Tiếp xúc sinh viên” là công tác 
thường niên của Trường ĐHCT, với mong 
muốn lắng nghe từ sinh viên nhiều hơn, góp 
phần phát triển các mặt công tác của Trường, 
của các đơn vị, đặc biệt là công tác đào tạo và 
nâng cao chất lượng hỗ trợ sinh viên. PGS.
TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Nhà trường 
đã ghi nhận những việc làm được và chưa làm 
được từ những phản ánh của sinh viên trong 
năm qua, tiếp tục lắng nghe và giải quyết những 
thông tin phản hồi của các em để thực hiện tốt 
hơn nhiệm vụ chung của Nhà trường trong thời 
gian tới. Hiệu trưởng cũng chỉ đạo các khoa cần 
tổ chức nhiều đợt tiếp xúc với sinh viên trong 
năm, tăng cường lắng nghe sinh viên thông qua 

các công cụ trực tuyến, tạo cầu nối giữa Hiệu 
trưởng và sinh viên thông qua Hộp thư điện tử 
tiếp nhận những phản ánh trực tiếp từ sinh viên.

 Trường ĐHCT luôn tạo mọi điều kiện thuận 
lợi nhất cho sinh viên học tập và rèn luyện, vui 
chơi giải trí, do đó, Hiệu trưởng khuyến khích 
sinh viên mạnh dạn, trung thực, kịp thời đóng 
góp ý kiến đến các bộ phận chức năng, các 
khoa, phòng, ban của Trường và đến lãnh đạo 
Trường. Trên cơ sở đó, Nhà trường sẽ có những 
chấn chỉnh, khắc phục những vấn đề còn tồn tại 
nhằm thực hiện hiệu quả công tác phục vụ, hỗ 
trợ sinh viên, đóng góp cho sự phát triển chung 
của toàn Trường.

Nhân buổi tiếp xúc với sinh viên, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn đã ân cần khuyên nhủ các em nỗ 
lực học tập để phát triển bản thân và đóng góp 
cho xã hội, góp phần vào nâng cao uy tín và 
sự phát triển của Nhà trường, chủ động trong 
học tập và rèn luyện, song song đó, dành thời 
gian cho các hoạt động nhóm, sinh hoạt tập thể 
để học hỏi kiến thức từ thực tế, phát triển kỹ  
năng mềm...
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ĐÊM LIÊN HOAN, HỌP MẶT 
MỪNG TẾT CỔ TRUYỀN CHOL CHNAM THMAY 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm giữ gìn, phát huy truyền thống văn 
hóa dân tộc Khmer, tạo sân chơi lành 
mạnh, bổ ích cho sinh viên, đồng thời 

tạo điều kiện cho các em sinh viên Khmer có 
dịp gặp gỡ và giao lưu nhân dịp Tết cổ truyền 
Chol Chnam Thmay, ngày 09/4/2016, Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức đêm liên hoan 
văn hóa nghệ thuật mừng Tết cổ truyền Chol 
Chnam Thmay. 

Tham dự buổi họp mặt có đại diện lãnh đạo 
Vụ Địa phương 3; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, 
Ban Dân tộc, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, 
Hội Khuyến học các tỉnh, thành vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long. Phía Trường ĐHCT có Đảng 
ủy, Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo, viên chức 
các đơn vị và sinh viên Trường, đặc biệt với sự 
tham gia của đông đảo sinh viên dân tộc Khmer.

Tại đêm giao lưu, các đại biểu và sinh viên 
đã cùng nhau ôn lại nguồn gốc, ý nghĩa Tết 
cổ truyền Chol Chnam Thmay, mang đậm nét 
truyền thống và có ý nghĩa to lớn trong đời sống 
đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ. Buổi liên hoan 
cũng là cơ hội để các em tỏ lòng biết ơn sâu sắc 
đến với Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, 
các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Trường, các 
cựu sinh viên Khmer và đặc biệt là Đảng ủy, 
Ban Giám hiệu, các đơn vị, đoàn thể cùng quý 
thầy, cô Trường ĐHCT đã có sự quan tâm, giúp 
đỡ, hỗ trợ sinh viên Khmer trong thời gian qua. 
Đồng thời, các em cũng hứa quyết tâm không 
ngừng cố gắng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến 
thức và đạo đức, phấn đấu trở thành người có 
trí, có tài phục vụ cho quê hương, đất nước.

Trong những năm qua, sinh viên dân tộc luôn 
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nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, 
chính quyền địa phương với nhiều chính sách 
được ban hành tạo điều kiện cho sinh viên dân 
tộc Khmer, nhất là những em có hoàn cảnh 
khó khăn được an tâm học tập. Bên cạnh đó, 
sinh viên luôn nhận thức được tầm quan trọng 
của việc học và luôn cố gắng khắc phục khó 
khăn, có nhiều trường hợp sinh viên học giỏi, 
tốt nghiệp sớm hơn thời gian quy định, là những 
thành tích rất đáng khen ngợi. Theo kết quả tốt 
nghiệp năm học 2015-2016 có 05 
sinh viên người Khmer khóa 38 tốt 
nghiệp sớm hơn thời gian quy định 
của ngành học. Nhiều cá nhân đạt 
thành tích nổi bật trong hoạt động 
phong trào tự quản nội-ngoại trú, 
được Ban Giám hiệu khen thưởng 
kịp thời nhằm khuyến khích động 
viên, tạo niềm tin cho các em sinh 
viên trong toàn Trường, đặc biệt là 
sinh viên người Khmer.

Ngoài ra, nếu sinh viên dân tộc 
có nhu cầu vào ở ký túc xá của 
Trường đều được ưu tiên xét duyệt, 
sắp xếp chỗ ở tạo điều kiện thuận 

lợi cho các em học tập, sinh hoạt, rèn luyện, 
tiết kiệm được phần nào các khoản chi phí. Đến 
nay, có trên 1.000 trong tổng số 1.700 sinh viên 
dân tộc Khmer đang cư trú trong ký túc xá của 
Trường. Về kết quả học tập trong học kỳ I, năm 
học 2015-2016, có khoảng 45% sinh viên dân 
tộc Khmer đạt thành tích khá, giỏi trở lên. Trong 
hoạt động nghiên cứu khoa học, nhiều sinh viên 
tham gia nghiên cứu các công trình khoa học 
ứng dụng vào đời sống thực tiễn, điển hình là 
sinh viên Sơn Hoàng Phương ngành Kỹ thuật 
điều khiển và Tự động hóa, khóa 38 thuộc Khoa 
Công nghệ.

Sinh viên còn năng nổ với các hoạt động văn 
hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nhiệt tình hưởng 
ứng cuộc thi Olympic các môn Khoa học chính 
trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh do Đoàn Trường tổ 
chức; hăng hái tham gia các hoạt động công tác 
xã hội như: mùa hè tình nguyện, hiến máu tình 
nguyện, thứ bảy tình nguyện, giữ gìn cảnh quan 
môi trường xanh-sạch-đẹp,...

Hằng năm, Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng các 
đơn vị luôn tạo điều kiện cho sinh viên dân tộc 
tổ chức buổi giao lưu sinh hoạt văn hóa-nghệ 
thuật mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay, 
Lễ Sen-Dolta, qua đó tạo điều kiện cho sinh viên 
các dân tộc khác hiểu hơn về bản sắc văn hóa 
dân tộc Khmer, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết 
giữa sinh viên và các dân tộc trong Trường.

Thượng tọa Lý Hùng, Phó Hội trưởng thường trực Hội Đoàn 
kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ đọc Thư chúc Tết của 
Thành ủy, UBND, UBMT thành phố Cần Thơ.

Khen thưởng cho sinh viên có thành tích trong học tập và các phong trào Đoàn-Hội.



20 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HOẠT ĐỘNG KHÁC

TỔNG KẾT, TRAO GIẢI HỘI THAO, 
HỘI DIỄN VĂN NGHỆ TRUYỀN THỐNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM 2016
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành 
lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh (26/3/1931-26/3/2016) và kỷ niệm 

50 năm ngày thành lập Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) (31/3/1966-31/3/2016); sau thời 
gian chuẩn bị, tập luyện và tham gia thi đấu của 
các đơn vị trực thuộc Trường trong 
Hội thao truyền thống và sau 04 đêm 
thi diễn, tranh tài sôi nổi của 16 đơn vị 
trong Hội diễn Văn nghệ truyền thống 
của Trường; ngày 26/3/2016, Trường 
ĐHCT tổ chức chương trình tổng 
kết, trao giải Hội thao và công diễn, 
tổng kết, trao giải thưởng của Hội 
diễn Văn nghệ truyền thống Trường 
ĐHCT năm 2016.

Hội thao Truyền thống trường 
ĐHCT lần thứ 36 khai mạc ngày 
28/02/2016 với sự hưởng ứng của 
hơn 4.000 lượt vận động viên tham 
gia thi đấu ở 47 nội dung của 14 môn 

thi. Hội thao đã thực sự trở thành ngày hội thu 
hút đông đảo cán bộ và sinh viên tham gia thi 
đấu và cổ vũ; là cơ hội để học hỏi, trao đổi kinh 
nghiệm lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết. Với 
thành tích cao nhất thể hiện sự vượt trội về thể 
lực và tinh thần đồng đội mạnh mẽ, hạng Nhất 

PGS.TS. Đỗ Văn Xê trao giải toàn đoàn cho các đội.
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toàn đoàn đã thuộc về Bộ môn Giáo dục Thể 
chất gồm 14 giải Nhất, 12 giải Nhì, 15 giải Ba; 
hạng Nhì thuộc về Khoa Công nghệ với 07 giải 
Nhất, 09 giải Nhì, 02 giải Ba; và với thành tích 
07 giải Nhất, 03 giải Nhì, 03 giải Ba, Khoa Luật 
đã đạt hạng Ba toàn đoàn.

Bên cạnh đó, Hội diễn Văn nghệ truyền thống 
Trường ĐHCT năm 2016 được khai mạc ngày 
22/3/2016 với sự tranh tài của 16 đơn vị, tham 
gia thi diễn từ ngày 22 đến 25/3/2016, hơn 100 

tiết mục ở các thể loại. Các đơn vị đã 
huy động hơn 1.000 diễn viên tham gia 
biểu diễn trong Hội diễn năm nay. Về 
phần tổng kết, phát giải thưởng của Hội 
diễn, các khoa: Nông nghiệp và Sinh 
học Ứng dụng, Công nghệ, Thủy sản, 
Ngoại ngữ, và Viện Nghiên cứu Công 
nghệ Sinh học nhận giải Ba; Khoa Luật 
và Khoa Kinh tế đạt giải Nhì; với những 
tiết mục không thể xuất sắc hơn, Khoa 
Công nghệ Thông tin và truyền thông 
xứng đáng với giải Nhất toàn đoàn.

Không giấu nỗi vui mừng, phấn khởi 
trong không khí nhộn nhịp những ngày 
Hội diễn văn nghệ vừa qua, PGS.TS. Đỗ 
Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Nhà trường 
đánh giá cao sự nỗ lực, sáng tạo, nhiệt 
tình và sự đầu tư kỹ lưỡng của tập thể 
cán bộ và sinh viên toàn Trường đã 

mang đến những tiết mục ấn tượng, xuất sắc, 
không thua kém những màn biểu diễn chuyên 
nghiệp. Trong không khí vui tươi đón chào sự 
kiện trọng đại kỷ niệm 50 năm thành lập Trường 
ĐHCT, Phó Hiệu trưởng tin tưởng rằng Trường 
ĐHCT sẽ càng thêm tự hào vì có những người 
sinh viên như các em, để xây dựng hình ảnh 
Trường ĐHCT càng đẹp hơn trong mắt bạn bè 
trong nước và thế giới.

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông đạt Giải Nhất toàn đoàn.

Một số tiết mục biểu diễn đặc sắc.
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HỘI THAO LIÊN KẾT CÔNG ĐOÀN 
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ QUÂN KHU 9

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm lập thành tích chào 
mừng kỷ niệm 85 năm 
ngày thành lập Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh (26/3/1931-26/3/2016), 
70 năm ngày thể thao Việt 
Nam 27/3, và kỷ niệm 50 năm 
ngày thành lập Trường Đại học 
Cần Thơ (ĐHCT) (31/3/1966-
31/3/2016), Công đoàn Trường 
ĐHCT đăng cai tổ chức Hội 
thao liên kết Công đoàn các 
trường đại học và Quân khu 9 
vào ngày 27/3/2016. 

Hội thao được tổ chức gồm 
06 môn thi đấu: Bóng đá nam 
05 người, Bóng chuyền nam, 
Bóng chuyền hơi nữ, Cầu 
lông, Bóng bàn, Quần vợt. Hội 

thao đã quy tụ trên 280 vận 
động viên đến từ Quân khu 9 
các trường đại học: Nông lâm 
Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng 
Tháp, Nha Trang, Sư phạm Kỹ 
thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 

Sư phạm Thành phố Hồ Chí 
Minh tham dự.

 Qua hai ngày thi đấu sôi nổi, 
Hội thao đã kết thúc tốt đẹp với 
tổng số 44 giải được trao.

Toàn cảnh Lễ Khai mạc Hội thao.
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HỘI SÁCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM 
THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hướng đến Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành 
lập Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), 
đồng thời tôn vinh, phát triển văn hóa 

đọc trong toàn thể sinh viên và thầy cô giáo của 
Trường, Trung tâm Học liệu-Trường ĐHCT đã 
phối hợp với nhiều công ty và nhà sách lớn tổ 
chức triển lãm sách Quốc văn và Ngoại văn với 
chủ đề “Hội sách Chào mừng kỷ niệm 50 năm 
thành lập ĐHCT năm 2016”.

Hội sách ĐHCT năm 2016 
diễn ra từ ngày 28/3/2016 đến 
ngày 01/4/2016 với nhiều hoạt 
động phong phú như: Trưng 
bày sách được bán của nhiều 
nhà sách, nhà xuất bản để thầy 
cô lựa chọn cho hệ thống thư viện 
trường, phục vụ giảng dạy; trưng 
bày 300 đầu sách được xuất bản 
từ thầy cô Trường ĐHCT, trong đó 
có chuỗi sách xuất bản nhân kỷ 
niệm 50 năm thành lập Trường, 

nhằm tôn vinh những cống hiến khoa học của 

thầy cô với cộng đồng; triển lãm bộ sưu tập ảnh 
về Trường ĐHCT và vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long; trưng bày và bán các thiết bị tin học; viết 
chữ thư pháp; chụp ảnh miễn phí và in lấy liền 
với phông nền Logo 50 năm ĐHCT do Cannon 
tài trợ.

Đặc biệt, nhằm cổ vũ, khuyến khích tinh thần 
vượt khó vươn lên trong học tập của học sinh và 
sinh viên, Ban Tổ chức đã trao tặng 10 suất học 

bổng cho các em sinh viên có hoàn cảnh khó 
khăn, vượt khó học tốt và thường xuyên đến 
đọc sách-sử dụng Trung tâm Học liệu cũng 
như có những đóng góp thiết thực cho Trung 
tâm. Mỗi suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng 
do Nhà sách Fahasa Cần Thơ trao tặng và 01 
phần quà từ Trung tâm Học liệu.

Với nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng 
như sách thiếu nhi, sách văn học, sách kinh 
tế, khoa học kỹ thuật, sách ngoại văn, Hội 
sách ĐHCT năm 2016 sẽ là địa điểm lý tưởng 
để bạn đọc lựa chọn những tài liệu mới, chất 

lượng phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu.

Trao 10 suất học bổng cho các em sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn, vượt khó học tốt.

Hội sách thu hút rất đông sinh viên tham gia.
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NGAØY HOÄI VIEÄC LAØM 
COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN NAÊM 2016 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 09/4/2016, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT), Trường Đại học Cần 
Thơ tổ chức Ngày hội việc làm Công nghệ thông tin năm 2016. Tham dự Lễ Khai mạc ngày hội 
có đại diện lãnh đạo Nhà trường, Khoa CNTT&TT và 11 công ty, doanh nghiệp phần mềm lớn từ 
thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ gồm: Deltasoft, Global CyberSoft, FPT Software Hồ Chí Minh, 
Giải Pháp Không gian xanh, TMA, Renesas, CSC, DEK, IVS, Havey Nash và VNPT Vinaphone 
Cần Thơ.

Ngày hội việc làm Công nghệ thông 
tin năm 2016 nhằm tạo cầu nối giữa 
doanh nghiệp-nhà tuyển dụng và 

sinh viên-nguồn nhân lực, qua đó làm tăng 
cơ hội việc làm cho sinh viên. Đây là dịp để 
các doanh nghiệp nắm bắt tình hình đào 
tạo, phỏng vấn tuyển dụng sinh viên một 
cách trực tiếp, tạo cơ hội nghề nghiệp cho 
sinh viên sau khi tốt nghiệp, trang bị những 
kỹ năng cần thiết, tăng khả năng tìm kiếm 
việc làm và định hướng nghề nghiệp cho sinh 
viên.

Ngày hội việc làm còn đặt nền móng và từng 
bước tạo lập mối quan hệ bền vững giữa Nhà 
trường với doanh nghiệp, cơ quan truyền thông 
trong việc trao đổi thông tin, chia sẻ những khó 

khăn, thách thức về nguồn nhân lực 
công nghệ thông tin cũng như hợp tác 
trong vấn đề đào tạo, tuyển dụng và 
việc làm đáp ứng yêu cầu của xã hội. 
Đây còn là cơ hội giao lưu giữa các 
khoa, trường trong vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long nhằm học hỏi, trao đổi 
kinh nghiệm, nâng cao chất lượng dạy 
và học.

Tại ngày hội, các em sinh viên được giới 
thiệu tổng quan về các chương trình hoạt động 
của doanh nghiệp với các gian hàng quảng bá, 
giới thiệu về đơn vị, sản phẩm, dịch vụ; tư vấn 
giới thiệu cơ hội du học, đào tạo, thực tập..., 
bên canh đó, các em còn được phỏng vấn tuyển 
dụng trực tiếp.
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HỘI NGHỊ GÓP Ý KIẾN VÀO CHÍNH SÁCH THU HÚT, 
TẠO NGUỒN CÁN BỘ TỪ SINH VIÊN 

TỐT NGHIỆP XUẤT SẮC, CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 12/4/2016, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách 
thu hút, tạo nguồn cán bộ từ các đối tượng thụ hưởng là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa 
học trẻ. 

Tham dự Hội nghị có ông Vũ Đăng Minh, 
Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên, Bộ 
Nội vụ; ông Dương Văn Bá, Phó Vụ 

trưởng Vụ Công tác học sinh sinh viên, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo; PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, 
Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT 
với hơn 300 cán bộ, giảng viên, nghiên cứu 
sinh, học viên cao học, sinh viên của Trường 
cùng tham dự.

Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao cho 
các cơ quan Nhà nước, các đơn vị hành chính 
sự nghiệp trong toàn quốc là rất cần thiết. Việc 
xây dựng chính sách đóng góp vai trò quan 
trọng với mục đích nâng cao hiệu quả, chất 

lượng lao động của tất cả các đơn vị cơ quan 
Nhà nước. Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự 
đã được nghe giới thiệu dự thảo Nghị định về 
chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh 
viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 
vào làm việc tại cơ quan, tổ chức của Đảng, 
Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội và lực lượng 
vũ trang. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã tiếp thu 
những đóng góp của đại biểu tham dự về: tiêu 
chuẩn của đối tượng áp dụng chính sách thu 
hút, tạo nguồn cán bộ; các chính sách đối với 
sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học 
trẻ sau khi được tuyển dụng; và cách thức tổ 
chức thực hiện chính sách, góp phần hoàn hiện 
Nghị định và đưa vào thực tiễn.

Tiếp nhận ý kiến đóng góp từ đại biểu



26 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HOẠT ĐỘNG KHÁC

PHÁT ĐỘNG CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP 
STARTUP WHEEL LẦN THỨ 4-2016 TẠI KHU VỰC MIỀN TÂY 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Startup Wheel-Bánh xe khởi nghiệp là 
cuộc thi thường niên ở phạm vi toàn quốc 
dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp, 

nhóm khởi nghiệp, thanh niên-sinh viên yêu 
thích khởi nghiệp được khởi xướng bởi Trung 
tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (BSSC) và 
đồng tổ chức bởi Hội Doanh nhân Trẻ thành phố 
Hồ Chí Minh (YBA).

Cuộc thi nhằm hướng đến mục tiêu tạo ra 
môi trường thực tập và bảo trợ khởi nghiệp 
trên toàn quốc; phát hiện và khuyến khích 
những mô hình khởi nghiệp tiềm năng 
mang lại giá trị cho xã hội; tìm ra những 
gương mặt kinh doanh trẻ tài năng, sáng 
tạo để bồi dưỡng hình thành đội ngũ doanh 
nhân tương lai. Không chỉ là một cuộc thi, 
Startup Wheel còn mong muốn tìm kiếm, 
kết nối các nguồn lực hỗ trợ cộng đồng 
khởi nghiệp để các mô hình khởi nghiệp 
Việt Nam phát triển bền vững.

Được khởi động từ năm 2013, Startup 
Wheel đã thu hút hơn 1.500 ý tưởng/mô 
hình/doanh nghiệp khởi nghiệp trên tất cả 
các lĩnh vực. Các dự án nổi bật đã được 
trao giải và có những thành công bước đầu 
như: Vé xe rẻ-Website bán vé xe trực tuyến, 
Babyme-Ứng dụng hướng dẫn nuôi con bằng 
sữa mẹ và phương pháp nuôi con khoa học 
dành cho mọi người, Gọng Vó-Sổ tay truyền 
thống, Luckytel-Dự án xếp hàng khám bệnh 
thông minh, Zinmed-Ứng dụng quản lý điều trị 
bệnh tiểu đường, Thức ăn chăn nuôi từ ấu trùng 
ruồi lính đen,... Đến nay, Startup Wheel đã trở 
thành sự kiện được trông đợi nhất trong cộng 
đồng khởi nghiệp trên cả nước. Năm 2015, 
Cuộc thi đã sàng lọc được 536 ý tưởng khởi 
nghiệp sáng tạo từ các lĩnh vực công nghệ, 
nông nghiệp, giáo dục,... với hơn 10.000 sinh 
viên tham gia, thu hút hơn 600 nhà đầu tư tham 

dự tại Sàn Giao dịch Ý tưởng kinh doanh 2015.

Năm 2016, Startup Wheel được tổ chức lần 
thứ 4 tại bốn khu vực miền Bắc, miền Trung, 
miền Đông Nam Bộ và miền Tây Nam Bộ, tập 
trung ở bốn thành phố lớn: Hà Nội, Đà Nẵng, 
thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Ngày 
14/4/2016, Chương trình phát động Cuộc thi 
Ý tưởng khởi nghiệp Startup Wheel 2016 khu 

vực miền Tây Nam Bộ đã diễn ra tại Trường 
Đại học Cần Thơ. Cuộc thi dự kiến gồm hơn 
10 sự kiện lớn với kỳ vọng 600 ý tưởng khởi 
nghiệp sáng tạo hứa hẹn sẽ là một năm bứt phá 
trong cộng đồng khởi nghiệp, là cơ hội tốt để 
sinh viên Trường nói riêng và sinh viên cả nước 
nói chung trải nghiệm, hiện thực hóa giấc mơ 
khởi nghiệp.   

Cuộc thi tiếp nhận Hồ sơ dự thi của các dự 
án đến hết ngày 15/5/2016. Cá nhân/nhóm khởi 
nghiệp và doanh nghiệp khởi nghiệp quan tâm 
đến cuộc thi có thể đăng ký tham gia tại http://
startupwheel.bssc.vn/dang-ky.

Giao lưu giữa các diễn giả-doanh nhân và sinh viên.
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LỄ TRAO HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC ĐẠI HỌC CẦN THƠ
NĂM HỌC 2015-2016

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm tuyên dương 
và hỗ trợ cho những 
sinh viên nghèo vượt 

khó của Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT), đồng thời chia 
sẻ, giúp đỡ các em vượt lên 
phần nào những khó khăn 
trong học tập và cuộc sống 
hiện tại, ngày 29/3/2016, 
Trường ĐHCT tổ chức Lễ 
trao học bổng khuyến học 
Đại học Cần Thơ năm học 
2015-2016. 

Tham dự lễ có BS.CKII. 
Trần Quốc Luận, Giám đốc 
Bệnh viện Tim mạch thành 
phố Cần Thơ; Đại tá, BS. 
Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Bệnh viện 
Quân Y 121; PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí 
thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT; 
đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Trường 
và sinh viên cùng tham dự.

Học bổng Khuyến học ĐHCT năm 2016 đã 
trao 74 suất cho đối tượng là các sinh viên 
đang học tập tại Trường, các khóa từ 38 đến 
41 có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều cố gắng 
trong học tập, rèn luyện với mỗi suất trị giá 2  
triệu đồng.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền 
chia sẻ công tác khuyến học thời gian qua luôn 
được nền giáo dục nước nhà nói chung và 
Trường ĐHCT nói riêng đặc biệt quan tâm. Sự 
nỗ lực và hỗ trợ từ phía Nhà trường cùng với 
các nhà tài trợ trong thời gian qua đã tạo nên 
những nền tảng vững chắc để tiếp bước, duy 
trì và hình thành nguồn động lực lớn lao nhằm 
phát huy tinh thần học tập, rèn luyện của các 
em sinh viên. Hằng năm, Trường ĐHCT có hơn 

10.000 sinh viên được tuyển mới, là một trong 
những Trường có số lượng sinh viên đông nhất 
toàn quốc. Do đó, vấn đề liên quan đến đời sống 
sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe, học tập của sinh 
viên được Nhà trường rất quan tâm. Nhân dịp 
này, Phó Hiệu trưởng cũng gửi lời cảm ơn đến 
các nhà hảo tâm, nhà tài trợ, các đơn vị Bệnh 
viện đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ sinh viên của 
Trường và mong muốn rằng các em sinh viên 
sẽ sử dụng học bổng một cách hiệu quả nhất để 
học tốt và vươn xa hơn trên chặng đường phấn 
đấu của mình.

Trong buổi lễ trao học bổng lần này, là một 
trong những tấm gương sinh viên của Trường 
ĐHCT vượt khó học tốt, em Phan Thị Kiều Anh, 
lớp Ngôn ngữ Anh, Khoa Phát triển Nông thôn 
đã có những chia sẻ xúc động về hoàn cảnh 
gia đình và gửi cảm ơn đến sự quan tâm, giúp 
đỡ của Nhà trường và nhà tài trợ, đồng thời, 
hứa quyết tâm học tập nghiêm túc để đạt được 
nhiều thành tích, đóng góp cho Nhà trường và 
xã hội.

Trao học bổng cho sinh viên.
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TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP

Trung tâm Công nghệ Phần mềm

Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học 
Cần Thơ (CUSC) là trung tâm phần mềm 
đầu tiên của vùng Đồng bằng sông Cửu 

Long (ĐBSCL) được thành lập ngày 29/3/2001. 
Nhiệm vụ chính của Trung tâm là đào tạo, cung 
cấp cho thị trường nguồn nhân lực Công nghệ 
thông tin (CNTT) chuyên nghiệp và sản xuất, 
phát triển phần mềm, tư vấn giải pháp và ứng 
dụng CNTT. CUSC là đơn vị CNTT nhiều năm 
nhận được danh hiệu Sao Khuê do Hiệp hội 
Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) 
trao tặng và được công nhận là một trong 40 
đơn vị, doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 
năm 2015.

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, 
CUSC hoạt động với phương châm “Chất lượng 
là hàng đầu”, các hoạt động của CUSC được 
tiến hành dựa trên hệ thống quản lý đạt chuẩn 
chất lượng ISO 9001:2008. Với đội ngũ giảng 
viên, nhân viên có năng lực chuyên môn cao và 
giàu kinh nghiệm, CUSC đã khẳng định vị trí của 
mình là một trong những đơn vị có uy tín trong 
lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực CNTT và sản 
xuất phần mềm tại khu vực ĐBSCL và cả nước.

Trong lĩnh vực phần mềm và nội dung 
số, CUSC có nhiều sản phẩm triển khai 
thành công cho thị trường trong nước; 
nổi bật là các sản phẩm: Phần mềm và 
giải pháp cho ngành Y tế, Phần mềm và 
giải pháp cho ngành Giáo dục và Đào tạo, 
Phần mềm và giải pháp cho Chính phủ 
điện tử. Các sản phẩm và giải pháp đạt 
tiêu chí theo Thông tư 01/2014/TT-BTTTT 
của Bộ Thông tin và Truyền thông đã và 
đang được ứng dụng rộng rãi trong cả 
nước như: CUSC-HIS: Phần mềm quản 
lý tổng thể bệnh viện; CUSC-UIIS: Hệ 
thống tích hợp thông tin Quản lý đào tạo; 
CUSC-PORTAL: Cổng thông tin điện tử; 

CGATE: Phần mềm Một cửa điện tử và dịch vụ 
công trực tuyến.

Bên cạnh đó, chất lượng đào tạo nguồn nhân 
lực CNTT chuyên nghiệp tại CUSC luôn được 
đảm bảo với quy trình “Đào tạo-Sản xuất phần 
mềm-Thực tiễn”. CUSC nhiều năm liền được 
vinh danh là “Đơn vị đào tạo xuất sắc nhất” và 
“Đơn vị đạt chất lượng đào tạo xuất sắc nhất” 
do tập đoàn Aptech Ấn Độ trao tặng. Ngoài ra, 
sinh viên CUSC cũng đạt được nhiều thành tích 
khi tham gia các cuộc thi tin học, CNTT trong và 
ngoài nước.

Ngày 18/3/2016 vừa qua, CUSC đã tổ chức 
long trọng Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập với sự 
góp mặt chúc mừng của hơn 200 đại biểu khách 
mời là lãnh đạo ở các sở, ban, ngành, các đơn 
vị đối tác của CUSC. Nhân dịp Kỷ niệm 15 năm 
phát triển, tập thể CUSC quyết tâm phấn đấu 
ngày càng lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn cho 
sự phát triển chung của Trường Đại học Cần 
Thơ, thành phố Cần Thơ và cả vùng ĐBSCL nói 
chung, đồng thời, đẩy mạnh phát triển thương 
hiệu Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học 
Cần Thơ ra thị trường quốc tế.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ, 
phát biểu chúc mừng tại Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập CUSC.
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HỌP MẶT CỰU SINH VIÊN NHÂN KỶ NIỆM 50 NĂM 
THÀNH LẬP TRƯỜNG

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 26/3/3016, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) đã long trọng tổ chức 
họp mặt cựu sinh viên (CSV) trong không khí ấm áp và nhiều cảm xúc.

Khoa CNTT&TT hiện có 
khoảng 2.766 sinh viên 
bậc đại học và 111 học 

viên cao học. Tổng số cán bộ 
viên chức của Khoa là 124; 

trong đó có 04 Phó Giáo sư, 
19 tiến sĩ và 42 thạc sĩ. Tỷ lệ 
giáo viên có trình độ sau đại 
học là 85.5%. Hằng năm, Khoa 
CNTT&TT có khoảng 325 sinh 

viên tốt nghiệp đại học 
và 25 học viên được 
nhận bằng thạc sĩ; tỷ 
lệ sinh viên đại học có 
việc làm ngay sau khi ra 
trường là khoảng 52%.

Bằng sự nỗ lực của 
nhiều thế hệ thầy và trò 
cùng với sự quan tâm 
của lãnh đạo Trường, 
Khoa CNTT&TT đã 

không ngừng lớn mạnh. Các 
thế hệ CSV của khoa đã 
trưởng thành và đóng góp tích 
cực vào sự phát triển của đất 
nước nói chung và vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long nói riêng. 
Đây cũng là cơ hội để các CSV 
được gặp lại thầy cô, bạn bè, 
mái trường xưa với nhiều kỷ 
niệm, bên cạnh đó cùng giao 
lưu và chia sẻ thông tin. Thông 
qua buổi họp mặt, các CSV sẽ 
thắt chặt hơn nữa tình cảm và 
mối quan hệ với Khoa; đóng 
góp ý kiến để xây dựng và phát 
triển Khoa trong thời gian tới.

TẬP HUẤN KỸ NĂNG HỌC THUẬT VÀ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG KINH DOANH

Khoa Kinh tế
Từ ngày 04/4/2016 đến ngày 08/4/2016, Khoa Kinh tế đã phối hợp với hai chuyên gia Monique Kroese 

và Bartjan Pennink đến từ Khoa Kinh tế và Kinh doanh, Đại học Groningen, Hà Lan triển khai tập huấn 
các seminar chuyên đề về Kỹ năng học thuật và Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. 

Kỹ năng học thuật và Phương 
pháp nghiên cứu là nền tảng 
quan trọng để nâng cao 

chất lượng học thuật, chất lượng 
nghiên cứu. Tại các buổi seminar 
về Kỹ năng, học viên tham dự đã 
được giới thiệu về những kỹ năng 
quan trọng như Academic skill, 
Reflection Skill, Career Orientation. 
Đồng thời, người học còn được 
tham gia vào các bài tập tình huống 
thực tế do chuyên gia thiết kế, tất 
cả các thành viên tham gia rất hào 

hứng và phát biểu ý kiến trao đổi 
trong các buổi tập huấn.

Đối với chuyên đề Phương 
pháp nghiên cứu, học viên được 
tập huấn quy trình xây dựng một 
nghiên cứu khoa học và được 
chuyên gia hỗ trợ, tư vấn phát 
triển ý tưởng nghiên cứu của 
mình. Chuỗi seminar đã thu hút 
được khoảng 60 cán bộ, nghiên 
cứu sinh, học viên cao học và 
sinh viên tham dự. Kết thúc khóa 

học học viên được cấp chứng chỉ 
hoàn thành khóa tập huấn.
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