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CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 
DỰ HỘI NGHỊ GẶP GỠ VÀ TIẾP XÚC CỬ TRI 

GIỮA NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI 
KHÓA XIV (2016-2021) VỚI CỬ TRI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 07/5/2016, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) thành phố 
Cần Thơ phối hợp cùng Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội nghị Gặp gỡ và Tiếp xúc cử 
tri giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 với cử tri Trường Đại 
học Cần Thơ để trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử.

Đến tham dự Hội nghị có các ứng cử viên 
đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị số 
1-thành phố Cần Thơ gồm: bà Nguyễn 

Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; bà Đỗ 
Thị Tuyết Nhung, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, 
Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ 
thuật Cần Thơ; Hòa thượng Đào Như, Ủy viên 
Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ủy viên Thư 
ký Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo 
hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ; ông 
Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Thường vụ 
Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT; ông 
Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Giám đốc 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố 
Cần Thơ; đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng 
nhân dân, UBMTTQVN thành phố Cần Thơ; 
Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đảng bộ, đại 
diện lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm 
trực thuộc và 800 cử tri là giảng viên, sinh viên 
Trường ĐHCT.

Tại Hội nghị, sau khi được giới thiệu tiểu sử 
tóm tắt, từng ứng cử viên đã trình bày chương 
trình hành động của mình nếu được bầu làm đại 
biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 
trước đông đảo cử tri. Trên cơ sở đó, cử tri đã 
đưa ra những ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến 
nghị của mình đối với ứng cử viên đại biểu Quốc 
hội khóa mới. Cử tri bày tỏ sự tin tưởng về năng 
lực, thống nhất với chương trình hành động và 

Hội nghị được diễn ra tại Hội trường Lớn, Trường ĐHCT.
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thể hiện sự tín nhiệm đối với các ứng cử viên 
đại biểu Quốc hội khóa XIV, những người sẽ 
truyền tải những tâm tư, nguyện vọng của họ 
lên Quốc hội. 

Qua buổi làm việc tiếp xúc cử tri dân chủ, 
nghiêm túc, Hội nghị đã nhận được nhiều kiến 
nghị, đề xuất liên quan đến những vấn đề còn 
tồn tại và các vấn đề cấp bách hiện nay như: 
việc tăng cường hiệu quả trong công tác giám 
sát của Quốc hội; rà soát, bổ sung hệ thống luật 
pháp, tăng cường tính ổn định, nhất quán, minh 
bạch trong xây dựng, ban hành luật; nguy cơ 
từ những nguồn thông tin không chính thống; 
chính sách phát triển giáo dục và đào tạo cho 
người dân tộc thiểu số; phát triển đào tạo các 
ngành công nghệ cao; đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao cho vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long; chính sách phát 
triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long; thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài; những thách thức, thuận lợi khi gia 
nhập thương mại toàn cầu; vấn đề liên 
kết vùng; mở rộng chính sách hỗ trợ sinh 
viên; vấn nạn bạo lực học đường; vấn đề 
an toàn vệ sinh thực phẩm; ô nhiễm môi 
trường; các biện pháp ứng phó biến đổi 
khí hậu;...

Thay mặt đoàn tiếp xúc cử tri, bà 
Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính 
trị, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận những ý 

kiến thẳng thắn, tâm huyết của cử tri, đồng thời 
cung cấp thông tin để làm rõ thêm một số vấn 
đề cử tri đặt ra. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội 
cũng gửi lời chúc mừng những thành công mà 
Trường ĐHCT đạt được trong 50 năm qua và 
mong muốn rằng Trường sẽ tiếp tục phát huy 
những thành tích đó, vươn lên tầm cao mới để 
luôn là địa chỉ đáng tin cậy của nhân dân trong 
giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng 
và cả nước nói chung.

Sau buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn 
Thị Kim Ngân đã trồng cây lưu niệm trước Hội 
trường Lớn, nơi diễn ra Hội nghị và tham quan 
Ký túc xá của Trường.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày chương trình hành động trước cử tri của Trường ĐHCT.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham quan Ký túc xá Trường.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Từ ngày 02/4/2016, Hội thi Olympic các 
môn Khoa học Chính trị và Tư tưởng 
Hồ Chí Minh trong sinh viên Trường Đại 

học Cần Thơ năm 2016 được chính thức khai 
mạc. Hội thi được tổ chức nhằm hình thành cho 
sinh viên niềm đam mê học tập và nghiên cứu 
khoa học lý luận chính trị, nắm bắt kịp thời chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước; củng cố hệ thống kiến thức các môn 
khoa học chính trị và Tư tưởng Hồ Chí Minh; 
tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách 
của Hồ Chí Minh”; nâng cao sự hiểu biết về Quy 
chế học sinh-sinh viên, Quy chế học vụ, lịch sử 
Nhà trường, vùng đất Tây Nam Bộ, biển đảo 
Việt Nam, Đoàn Thanh niên-Hội sinh viên và 

góp phần tuyên truyền các nội dung liên quan 
đến việc xây dựng chuẩn mực đạo đức lối sống, 
nề nếp tác phong gương mẫu, văn minh trong 
sinh viên, cán bộ của Trường. Qua hơn 06 tuần 
tranh tài sôi nổi, vòng Chung kết của Hội thi đã 
diễn ra vào tối ngày 19/5/2016.

Tham dự đêm Chung kết Hội thi có đại diện 
Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành đoàn, đại diện 
Ban Giám hiệu, lãnh đạo Đảng, chính quyền, 
đoàn thể các cấp trong Trường và đông đảo 
sinh viên-những cổ động viên tích cực cùng 
tham dự.

Hội thi diễn ra dưới 02 hình thức là cá nhân 
và tập thể. Với hình thức thi cá nhân, sinh viên 
đăng ký và dự thi trực tuyến (online) theo địa 

CÁC MÔN KHOA HỌC CHÍNH TRỊ VÀ 
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TRONG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM 2016

CHUNG KẾT HỘI THI OLYMPIC
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chỉ: olympickhct.ctu.edu.vn. Tính 
đến ngày 11/5/2016, qua 06 tuần 
tổ chức đã có hơn 13.689 sinh viên 
đăng ký với 22.243 lượt dự thi; 200 
thí sinh xuất sắc nhất được chọn 
vào Chung kết xếp hạng dưới 
hình thức thi online vào ngày 14/5/2016 tại các 
phòng máy tính của Khoa Công nghệ Thông 
tin và Truyền thông. Với hình thức thi tập thể, 
các đơn vị trong trường thành lập 16 đội dự thi. 
Các đội được bốc thăm để thành lập 04 bảng 
thi đấu. Qua vòng loại, các 
đội thuộc các khoa: Ngoại 
ngữ, Công nghệ Thông tin 
và Truyền thông, Khoa học 
Tự nhiên và Kinh tế đã xuất 
sắc nhất ở các bảng và giành 
quyền tham gia thi đấu tại 
vòng Chung kết.

Vòng Chung kết với hình 
thức thi tập thể gồm các phần 
thi: Khởi động, Tăng tốc-Kể 
chuyện và Về đích. Khoa 
Ngoại ngữ là đơn vị xuất sắc 
giành giải Nhất, giải Nhì thuộc 
về Khoa Khoa học tự nhiên; 
các khoa: Kinh tế, Công nghệ 
Thông tin và Truyền thông 
đồng giải Ba. Bên cạnh đó, 
Ban Tổ chức còn trao các giải 

ở hình thức thi cá nhân gồm 01 giải Nhất, 01 
giải Nhì, 01 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và các 
giải cổ động xuất sắc, giải thưởng cho các đơn 
vị vận động sinh viên tham gia hiệu quả nhất.

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo 
Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trao giải tập thể cho các đội tham gia.

TIN NỔI BẬT

Phần dự thi của các đội tại vòng chung kết.
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LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016 
VÀ LỄ RA TRƯỜNG CHO HỌC SINH KHỐI 12 CỦA 

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 28/5/2016, Trường Trung học phổ thông 
Thực hành Sư phạm (THPT THSP)-Trường Đại 
học Cần Thơ (ĐHCT) long trọng tổ chức Lễ 
Tổng kết năm học 2015-2016 và Lễ ra trường 
cho học sinh khối 12, khóa II. Buổi lễ vinh dự 
đón tiếp Ban Giám hiệu Trường ĐHCT; đại diện 
lãnh đạo các khoa, viện, phòng, ban trực thuộc 
Trường; Ban Đại diện Hội cha mẹ học sinh; Ban 
Giám hiệu, quý thầy cô giáo và toàn thể học 
sinh Trường THPT THSP.

Năm học vừa qua, thầy và trò Trường 
THPT THSP đã cố gắng hết mình trong 
công tác giảng dạy và học tập, thực hiện 

tốt các cuộc vận động và đã đạt được những kết 
quả đáng khích lệ. Lễ tổng kết năm học 2015-
2016 là cơ sở để nhìn nhận, đánh giá kết quả 
thực hiện kế hoạch năm học vừa qua nhằm 
phát huy những thế mạnh và khắc phục những 
điểm còn hạn chế, đưa chất lượng giáo dục 
Nhà trường phát triển xứng tầm với một trường 

THPT chất lượng kiểu mẫu của thành phố Cần 
Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Năm học 2015-2016 là năm học thứ tư kể 
từ khi Trường THPT THSP được thành lập vào 
năm 2011, Trường đã từng bước đi vào ổn định 
và đạt thành tích đáng ghi nhận. Quy mô tuyển 
sinh mỗi năm là 144 học sinh, được phân thành 
04 lớp (A1, A2, B1, B2). Hiện nay, tổng số học 
sinh toàn trường là 434 em, trong đó, khối 10 có 
150 học sinh, khối 11 có 154 học sinh và số học 
sinh khối 12 là 130.

Tháng 7/2015, học sinh khóa I của Trường 
đã tham dự kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển 
vào đại học. Kết quả đáng phấn khởi bước 
đầu cho thấy có đến 102/134 em trúng tuyển 
nguyện vọng 1 vào các trường đại học, chiếm 
tỉ lệ 76,8%.

Về kết quả năm học 2015-2016, tỷ lệ học sinh 
khá và giỏi cao, tỷ lệ học sinh trung bình và yếu 

TS. Trần Văn Minh, Phó Trưởng Khoa Sư phạm - Trường ĐHCT, Hiệu trưởng Trường THPT THSP báo cáo tổng 
kết năm học.
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thấp và giảm đáng kể so với năm học trước. Cụ 
thể, tỷ lệ học sinh đạt loại Giỏi là 57,83%, Khá 
35,48%, Trung bình 6,45%, và Yếu 0,23%. Về 
hạnh kiểm, loại Tốt chiếm tỷ lệ 98,85%, loại Khá 
chiếm 0,92%, và loại Trung bình 0,23%. Trong 
kỳ thi Olympic tiếng Anh trên Internet, học sinh 
của Trường tham gia tích cực và đạt được nhiều 
giải thưởng gồm: 01 giải khuyến khích cấp quốc 
gia; 01 giải Nhì, 02 giải Ba và 02 giải khuyến 
khích cấp thành phố.

Để có được thành tích như 
trên là cả một quá trình phấn 
đấu miệt mài của tập thể Nhà 
trường, đặc biệt là sự chỉ đạo 
kịp thời của các cấp lãnh đạo, 
sự hỗ trợ đắc lực của các đơn vị 
hữu quan, trong đó, đáng được 
tuyên dương nhất là sự nỗ lực 
học tập, rèn luyện của các em 
học sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. 
Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT ghi nhận những 
đóng góp và gửi lời cảm ơn đến 

tất cả các đơn vị phòng, ban chức 
năng, tuyên dương những phấn đấu 
của thầy và trò Trường THPT THSP, 
đặc biệt là sự đồng hành của Hội cha 
mẹ học sinh đã phối hợp chặt chẽ với 
Nhà trường để gặt hái được những kết 
quả như ngày hôm nay. PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn chia sẻ trong định hướng 
phát triển Trường THPT THSP, Trường 
ĐHCT cam kết vận động mọi nguồn 
lực hỗ trợ sự phát triển của Trường 
THPT THSP, trong đó, việc duy trì chất 
lượng đào tạo là tất yếu bên cạnh việc 
tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao 
trình độ tiếng Anh và kỹ năng mềm cho 
học sinh.

Năm học 2014-2015 khép lại trong 
niềm hân hoan của toàn thể thầy cô và 
học sinh Nhà trường và hứa hẹn đạt 
được nhiều thành tích cao hơn nữa 

trong năm học mới. Đây cũng là dịp để các em 
học sinh khối 12 bày tỏ tình cảm kính yêu và 
lòng tri ân của mình dành cho quý thầy cô giáo-
những người đã ân cần chỉ dạy để các em vững 
bước trên con đường học vấn, là lúc để nói lời 
tạm biệt thầy cô, bạn bè, tạm biệt mái trường 
mến yêu với bao kỷ niệm bên hàng cây, ghế đá 
để các em sẵn sàng bước sang những hành 
trình mới.

PGS.TS. Nguyễn Văn Nở, Trưởng Khoa Sư phạm (bên trái) và TS. 
Trần Văn Minh, Hiệu trưởng Trường THPT THSP (bên phải) trao hoa 
cảm ơn đến Trường ĐHCT và Hội cha mẹ học sinh.

Những gương mặt học sinh giỏi nhất khối 10, 11, 12 nhận thưởng.
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THỰC TẬP SƯ PHẠM KHÓA 38, NĂM HỌC 2015-2016 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 12/5/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Lễ Tổng kết Thực tập Sư phạm khóa 
38, năm học 2015-2016 nhằm đánh giá những mặt mạnh và những mặt còn hạn chế trong công 
tác tổ chức, rút ra những bài học kinh nghiệm cho đợt thực tập vào các năm tiếp theo. Tham dự lễ 
có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) thành phố Cần Thơ; lãnh đạo Nhà trường; đại diện 
lãnh đạo các khoa, phòng, ban chức năng; các thành viên trong Ban chỉ đạo Thực tập sư phạm 
(TTSP); cán bộ hướng dẫn và đông đủ sinh viên tham gia TTSP.

Trong năm học 2015-2016, Trường ĐHCT 
đã tổ chức cho 1.163 sinh viên thuộc các 
đơn vị (Khoa Sư phạm, Khoa Khoa học 

Chính trị, Khoa Ngoại ngữ và Bộ môn Giáo dục 
Thể chất) đi TTSP tập trung tại 35 điểm trường 
trung học phổ thông và tiểu học thuộc các tỉnh 
Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng và thành phố 
Cần Thơ, thời gian sinh viên đi thực tập từ ngày 
18/01/2016 đến ngày 03/4/2016.

Mục đích của đợt thực tập nhằm giúp cho 
các em sinh viên tự tin, chủ động và sáng tạo 
hơn trong công tác rèn luyện nghiệp vụ của bản 
thân, phát triển kỹ năng thực hành sư phạm, để 
từ đó có được tình cảm gắn bó với nghề dạy 
học và đáp ứng được với mọi yêu cầu thực tiễn 
của các trường phổ thông.

Trong suốt 8 tuần thực tập, các sinh viên đã 
được hướng dẫn tham gia cụ thể công tác giảng 

dạy chuyên môn và sinh hoạt chủ nhiệm. Mỗi 
giáo sinh đã tham gia dự giờ, soạn giảng, thiết 
kế bài giảng và trực tiếp giảng dạy ít nhất là 08 
tiết, đồng thời tham gia tích cực vào công tác 
chủ nhiệm thông qua các hoạt động quản lý lớp 
học, các buổi sinh hoạt lớp, các hoạt động ngoài 
giờ lên lớp và các hoạt động ngoại khóa. Kết 
thúc đợt TTSP, đa số sinh viên tham gia đã đạt 
kết quả đáng khích lệ, với 977/1.163 sinh viên 
được đánh giá loại A (chiếm tỉ lệ 84%).

Công tác tổ chức và giám sát đoàn được thực 
hiện tốt. Sự phối hợp giữa Khoa Sư phạm và 
các đơn vị thực tập được đánh giá tốt, nhanh 
chóng và kịp thời. Vấn đề an toàn thực tập được 
đảm bảo trong suốt thời gian thực tập. Nhìn 
chung, đợt TTSP khóa 38 năm học 2015-2016 
đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT đánh giá cao công tác 
tổ chức TTSP cho sinh viên khóa 38 của Khoa 
Sư phạm, và gửi lời cảm ơn đến sự hợp tác, 
hỗ trợ của các Sở GD&ĐT các tỉnh Hậu Giang, 
Vĩnh Long, Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ và 
35 điểm trường đã tạo điều kiện để sinh viên 
hoàn thành và đạt kết quả tốt trong đợt thực tập 
vừa qua. Đồng thời, nhằm nâng cao hơn nữa 
chất lượng đào tạo, Hiệu trưởng đề xuất, Khoa 
Sư phạm cần tăng cường liên kết với các sở; 
hoàn thiện cơ sở vật chất, phòng học, phòng thí 
nghiệm; nâng cao trình độ chuyên môn của đội 
ngũ cán bộ giảng dạy; tăng cường trao đổi sinh 
viên với các trường trong khu vực, tạo mọi điều 
kiện để sinh viên học tập và thực tập tốt hơn 
trong thời gian tới.

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

LỄ TỔNG KẾT
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TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN 
NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN, 

GIAI ĐOẠN 2006-2015
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 06/5/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội nghị Tổng kết Chương trình tiên 
tiến ngành Công nghệ sinh học và Nuôi trồng thủy sản, giai đoạn 2006-2015 nhằm đánh giá kết 
quả đạt được, phân tích trở ngại, khó khăn, rút ra bài học kinh nghiệm về chương trình tiên tiến 
(CTTT), cập nhật chương trình đào tạo (CTĐT) phù hợp hơn, đánh giá sức lan tỏa của chương 
trình, nhân rộng thành quả đạt được áp dụng cho CTĐT chất lượng và chương trình đào tạo khác.

Đến tham dự Hội nghị có đại diện Vụ Giáo 
dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GD&ĐT), đại diện các đơn vị sử dụng 

lao động; Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, 
giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên CTTT 
đang theo học tại Trường.

Trường ĐHCT được Bộ GD&ĐT phê duyệt 02 
CTTT trong tổng số 37 CTĐT tại 24 viện, trường 
trong cả nước. Hai CTĐT thí điểm theo CTTT 
trình độ đại học ngành Công nghệ sinh học 
(CNSH) từ năm 2006 và Nuôi trồng thủy sản 
(NTTS) từ năm 2008 đã đạt được nhiều thành 
công. Cụ thể, CTTT ngành CNSH đã tuyển sinh 
được 10 khóa với tổng số 337 sinh viên, trong 

đó đã có 06 khóa đã tốt nghiệp với tổng số 182 
sinh viên. Trong khi đó, CTTT ngành NTTS 
đã tuyển sinh được 08 khóa với tổng số 224 
sinh viên và 98 sinh viên đã tốt nghiệp. Nhìn 
chung, tất cả sinh viên tốt nghiệp CTTT đều có 
việc làm ổn định, trong đó, khoảng 15% tiếp tục 
chương trình sau đại học ở nước ngoài. Đặc 
biệt, 02 CTTT này đã được kiểm định và cấp 
Giấy Chứng nhận chất lượng CTĐT đạt chuẩn 
AUN-QA ngày 15/11/2014.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT khẳng định sự 
đúng đắn của Đề án triển khai thực hiện một số 
CTTT đào tạo trình độ đại học của Bộ GD&ĐT 

HỘI NGHỊ
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và việc tham gia thí điểm trong xây dựng CTTT 
để cập nhật, hội nhập quốc tế của Trường đã 
đạt nhiều thành công về chất lượng đào tạo thể 
hiện qua việc sinh viên tham gia và đạt được 
các giải thưởng cao trong nghiên cứu khoa 
học, qua sự tự tin, năng động và sử dụng lưu 
loát tiếng Anh, qua kỹ năng mềm, kỹ năng học 
tập, làm việc nhóm và thể hiện qua việc được 
AUN-QA công nhận chất lượng CTĐT. Điều đó 
thể hiện đúng cam kết của Trường ĐHCT với 
Bộ trong xây dựng các CTTT đạt chuẩn mực  
quốc tế. 

Nhân dịp này, PGS.TS. Hà 
Thanh Toàn cũng gửi lời cảm 
ơn chân thành đến sự hỗ trợ 
của Bộ GD&ĐT đã tạo điều 
kiện để Trường ĐHCT xây 
dựng và phát triển CTĐT của 
các CTTT được vận hành 
tốt đến thời điểm hiện tại, 
đáp ứng nhu cầu lao động 
trong thời kỳ mới, sự đồng 
hành của các công ty, doanh 
nghiệp cùng sinh viên trong 
quá trình học tập, thực tập, 
tổ chức các chương trình 
nghiên cứu khoa học và các 

cuộc thi khuyến khích và phát 
triển kỹ năng cho sinh viên. 
Đồng thời, Hiệu trưởng đề 
xuất Bộ tiếp tục hỗ trợ Nhà 
trường về xây dựng cơ bản, 
cơ sở vật chất, trang thiết bị 
phục vụ giảng dạy, học tập 
và nghiên cứu khoa học bên 
cạnh xây dựng cơ cấu chính 
sách thông thoáng góp phần 
nâng cao chất lượng các 
CTĐT tiên tiến trong quá trình 
hội nhập quốc tế hiện nay.

Cũng tại Hội nghị,  
TS. Nguyễn Văn Hựu, Vụ 
Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT 
nhiệt liệt hoan nghênh và 

chúc mừng những thành công của Trường 
ĐHCT trong thực hiện Đề án “Đào tạo theo 
chương trình tiên tiến tại một số trường đại học 
Việt Nam giai đoạn 2008-2015” được Thủ tướng 
phê duyệt ngày 15/10/2008. Đồng thời, đề xuất 
tăng cường nghiên cứu khoa học trong các 
CTTT, bồi dưỡng cán bộ quản lý, tăng cường 
nối kết với các đối tác, doanh nghiệp tạo điều 
kiện duy trì, phát triển và lan tỏa các CTTT, thu 
hút sinh viên quốc tế đến học tập tại Trường.

TS. Nguyễn Văn Hựu, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị.
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KHAI GIẢNG LỚP CAO HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
KHÓA 20

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 13/5/2016, Trường Đại học Thể dục Thể thao thành phố Hồ Chí Minh (TDTT TPHCM) và 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) long trọng tổ chức Lễ Khai giảng Lớp cao học Giáo dục thể chất 
khóa 20 liên kết đào tạo giữa hai trường.

Tham dự lễ có đại diện Vụ Giáo dục Đại 
học-Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa 
Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ 

(TPCT), Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp 
Đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm TDTT 
TPCT, Trường Trung cấp TDTT TPCT, Trường 
Phổ thông Năng khiếu TDTT TPCT, đại diện 
Ban Giám hiệu, các khoa, viện, phòng, ban của 
hai trường, cán bộ quản lý, thầy, cô tham gia 
giảng dạy và các học viên lớp cao học Giáo dục 
thể chất khóa 20 cùng tham dự.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe công bố 
quyết định trúng tuyển cho 33 thí sinh trong kỳ 
thi tuyển sinh hệ đào tạo sau đại học khóa 20 
năm 2015 của Trường Đại học TDTT TPHCM 
liên kết với Trường ĐHCT.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT đánh giá cao sự 
hỗ trợ, hợp tác trong đào tạo liên kết từ phía 

Trường Đại học TDTT TPHCM và gửi lời cảm 
ơn chân thành đến Nhà trường đã tạo điều kiện 
mở lớp cao học Giáo dục thể chất liên kết với 
Trường ĐHCT nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long phục vụ công cuộc 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế 
của đất nước. Qua đó, Trường ĐHCT cam kết 
sẽ tăng cường mối liên kết chặt chẽ với Trường 
Đại học TDTT TPHCM nhằm tạo mọi điều kiện 
thuận lợi cho cán bộ, giảng viên, học viên để 
quá trình dạy và học được diễn ra suôn sẻ và 
đạt được mục tiêu đề ra. PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn cũng gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến 
các tân học viên đã vượt qua những trở ngại 
về thời gian, công việc để tham gia khóa học và 
hy vọng rằng tinh thần đó sẽ theo suốt các học 
viên trong quá trình học tập và nghiên cứu, để 
hoàn thành xuất sắc chương trình học và gặt 
hái những thành công mới.



11BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC 
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KỸ THUẬT CẦN THƠ 

NĂM HỌC 2015-2016
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 28/5/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp với Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ 
thuật Cần Thơ tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ vừa làm vừa học tại Trường Cao 
đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ.

Trong Lễ Trao bằng đợt này, có 183 sinh 
viên hệ vừa làm vừa học được nhận 
bằng, trong đó có 87 cử nhân và 96 kỹ sư 

thuộc các ngành: Tài chính ngân hàng, Quản trị 
kinh doanh, Kế toán, Thú y, Chăn nuôi, và Công 
nghệ thông tin. Bên cạnh đó, tại Lễ Trao bằng 
tốt nghiệp có 12 Tân khoa vinh dự nhận Giấy 
khen vì có thành tích cao trong học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Trung 
Tính, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT đã gửi lời 
chúc mừng đến các tân sinh viên vừa tốt nghiệp 
và có lời khen ngợi cho những nỗ lực trong học 

tập để vừa hoàn thành tốt chương trình học vừa 
đáp ứng yêu cầu công việc nơi công tác. Phó 
Hiệu trưởng tin tưởng rằng, trên cơ sở những 
thành công mang lại bằng sự hợp tác trong 
nhiều năm qua, Trường ĐHCT và Trường Cao 
đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ sẽ phối hợp 
ngày càng chặt chẽ trong liên kết đào tạo giữa 
hai trường nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu học 
tập nâng cao trình độ của người lao động, đồng 
thời, góp phần cho sự phát triển chung của hai 
trường trong tương lai. 

PGS.TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT trao bằng tốt nghiệp cho Tân khoa.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TỔNG KẾT DỰ ÁN XÂY DỰNG TRANG TRẠI NUÔI CÁ TRA 
TRÌNH DIỄN CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN BỀN VỮNG 

TẠI VIỆT NAM 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Cá tra là một sản phẩm thế mạnh của 
ngành thủy sản Việt Nam, để giữ vững 
thế mạnh của ngành cá tra thì việc phát 

triển sản phẩm theo hướng bền vững là vấn đề 
được quan tâm. Dưới sự tài trợ của Đại sứ quán 
Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam, sự quản lý 
của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản 
Việt Nam (VASEP), Khoa Thủy sản-Trường Đại 
học Cần Thơ (ĐHCT) thực hiện Dự án “Xây 
dựng trang trại nuôi cá tra trình diễn công nghệ 
tiên tiến bền vững tại Việt Nam” do Trung tâm 
Chuyển giao công nghệ nuôi trồng Thủy sản 
Việt Nam (VIDATEC) tư vấn kỹ thuật, công nghệ 
cùng sự hỗ trợ trực tiếp từ Công ty TNHH Thuận 
Hưng (THUFICO).

Nhằm đánh giá kết quả Dự án và khả năng áp 
dụng kết quả vào điều kiện nuôi thực tế, ngày 
20/5/2016, Hội thảo Tổng kết Dự án Xây dựng 

trang trại nuôi cá tra trình diễn công nghệ tiên 
tiến bền vững tại Việt Nam đã được tổ chức tại 
Trường ĐHCT. Hội thảo vinh dự đón tiếp Đại 
sứ Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam, Thứ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
các cơ quan ban, ngành từ Trung ương đến địa 
phương, các doanh nghiệp, chuyên gia đến từ 
Đan Mạch, cùng đại diện Ban Giám hiệu và các 
đơn vị trong Trường ĐHCT.

Mục tiêu của Dự án là trình diễn các công 
nghệ tiên tiến của Đan Mạch trong thực hiện 
nuôi trồng thủy sản thương phẩm chất lượng, 
bền vững, thân thiện với môi trường, thích ứng 
với điều kiện địa lý, khí hậu, cùng với khả năng 
truy xuất nguồn gốc từ vùng nuôi đến chế biến.

Dự án đã tiến hành xây dựng trang trại nuôi 
trình diễn, tổ chức 02 vụ nuôi liên tiếp, thiết kế 
ao nuôi cá tra ứng dụng công nghệ tiên tiến. 
Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên tham 
gia, qua hơn 02 năm thực hiện từ năm 2013, 
Dự án đã có kết quả bước đầu và đang tiếp tục 
được triển khai ứng dụng. Cụ thể, kết quả tăng 
trưởng, tỷ lệ sống, năng suất và hệ số chuyển 
đổi thức ăn cải thiện hơn so với ao nuôi truyền 
thống. Kết quả Dự án cũng cho thấy triển vọng 
cho việc mở rộng ứng dụng công nghệ cao: 
“Hệ thống nuôi thủy sản tuần hoàn nước trong 
nhà và hệ thống nuôi cá nước chảy ứng dụng 
công nghệ tiên tiến”. Phát biểu tại Hội thảo,  
GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT kỳ vọng thông qua Hội 
thảo “Các công nghệ mới sẽ được người nuôi 
cá tra quan tâm ứng dụng và sẽ được các cơ 
quan quản lý hỗ trợ triển khai góp phần phát 
triển ngành hàng cá tra ngày càng hiệu quả và 
bền vững”.

Hoäi Thaûo

Bà Charlotte Laursen, Đại sứ Vương quốc Đan Mạch tại Việt Nam, 
đánh giá cao sự hợp tác giữa các đơn vị, đồng thời, nhấn mạnh 
sự thành công của Dự án sẽ là nền tảng để xây dựng mối quan hệ 
thương mại tốt đẹp trong các lĩnh vực giữa hai quốc gia.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Sáng ngày 23/4/2016, 
Hiệp hội Phần mềm 
và Dịch vụ Công nghệ 

thông tin (VINASA) đã tổ 
chức buổi Lễ Công bố và Trao 
Danh hiệu Sao Khuê 2016 tại 
Hội trường Cung trí thức, Hà 
Nội. Đây là hoạt động thường 
niên của VINASA kể từ năm 
2003 dưới sự bảo trợ của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 
Giải thưởng Sao Khuê được 
VINASA chính thức triển khai 
nhằm mục đích tôn vinh, biểu 
dương, khích lệ kịp thời các 
doanh nghiệp, cơ quan, tập thể 
và cá nhân có thành tích xuất 
sắc trong đóng góp và thúc 
đẩy nhanh chóng cho sự phát 
triển ngành công nghiệp phần 
mềm và công nghệ thông tin  
Việt Nam.

Danh hiệu Sao Khuê năm 
2016 được trao cho 73 sản 
phẩm xuất sắc được Hội đồng 
nhất trí bình chọn, gồm 56 sản 
phẩm phần mềm và 17 dịch vụ 

công nghệ thông tin. Đặc biệt, 
trong 73 Danh hiệu Sao Khuê, 
Hội đồng cũng bình chọn TOP 
10 Sao Khuê 2016. Phần mềm 
ISO Điện tử (CUSC-ISOO) của 
Trung tâm Công nghệ phần 
mềm Đại học Cần Thơ (CUSC) 
vinh dự được bình chọn là sản 
phẩm phần mềm tiêu biểu và 
được trao danh hiệu Sao Khuê 
2016.

CUSC-ISOO cho phép 
người dùng quản lý và truy 
cập thông tin mọi lúc, mọi nơi 
tại bất cứ nơi đâu; tiết kiệm và 
rút ngắn thời gian, chi phí lưu 
trữ, quản lý giấy tờ tài liệu; tìm 
kiếm, tra cứu, trích lọc thông tin 
dễ dàng, nhanh chóng và linh 
hoạt trên từng chức năng, theo 
nhiều tiêu chí; có thể tự động 
gửi e-mail thông tin, văn bản 
đến từng phòng ban, người 
dùng. Bên cạnh đó, ISO điện 
tử có khả năng tùy biến linh 
hoạt khi các tiêu chuẩn TCVN 
ISO thay đổi, từ đó sẽ mang 

đến hiệu quả tối ưu trong việc 
áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng, nâng cao chất lượng và 
hiệu suất công việc tại các cơ 
quan hành chính Nhà nước.

Đây là lần thứ 06 liên tiếp 
CUSC nhận được giải thưởng 
Sao Khuê cho các sản phẩm 
phần mềm và dịch vụ công 
nghệ thông tin. Thông qua 
giải thưởng Sao Khuê, CUSC 
khẳng định được giá trị và hiệu 
quả của các sản phẩm phần 
mềm. Hơn 15 năm hoạt động 
và phát triển, CUSC đã nhận 
được sự quan tâm, tin tưởng 
và hợp tác của các đơn vị sở, 
ban, ngành khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long nói riêng và cả 
nước nói chung. Những thành 
tựu mà CUSC đạt được như 
lời tri ân trân trọng đến các đối 
tác đã luôn tin tưởng và đồng 
hành cùng CUSC trong suốt 
thời gian qua.

CUSC 

VINH DỰ 

NHẬN GIẢI 

THƯỞNG 

SAO KHUÊ 

2016

Trung tâm Công nghệ Phần mềm
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

SƠ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA 
CÔNG AN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ NĂM 2015 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 12/5/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp với Công an thành phố Cần Thơ 
(TPCT) tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp giữa Công an thành phố Cần Thơ và Trường Đại 
học Cần Thơ về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2015. Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc 
Công an TPCT và PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, hai đơn vị đã nghe báo cáo 
kết quả một năm thực hiện Quy chế 
phối hợp giữa Công an TPCT và Trường 

ĐHCT về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại 
Trường ĐHCT và thông qua Quy chế phối hợp 
theo Thông tư Liên tịch số 06/2015/TTLT-BCA-
BGDĐT giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ 
bảo vệ anh ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an 
toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, 

vi phạm pháp luật 
khác trong ngành 
Giáo dục.

Nhằm tiếp tục 
phối hợp, hỗ trợ, 
giúp đỡ nhau để 
phục vụ tốt các mặt 
công tác chuyên 
môn, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ chính 
trị được giao; chủ 
động thống nhất 
trong công tác giữa 
hai đơn vị, xử lý 
nhanh chóng, kịp 
thời các tình huống 
phức tạp mới nảy 
sinh, đảm bảo ổn 
định về an ninh trật 

tự tại Trường ĐHCT, hai đơn vị đã ký kết Quy 
chế phối hợp mới theo Thông tư Liên tịch số 
06/2015 giữa Bộ Công an và Bộ Giáo dục và 
Đào tạo.

Nhân dịp này, Trường ĐHCT và Công an 
TPCT đã tiến hành khen thưởng cho 03 tập 
thể và 16 cá nhân đã có nhiều thành tích trong 
thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an thành 
phố và Nhà trường về đảm bảo trật tự trong  
năm qua. 

Hoäi nghò

Đại tá Bùi Trọng Thế, Phó Giám đốc Công an TPCT (bên trái) và  PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT, ký kết Quy chế phối hợp mới giữa hai đơn vị.
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Roän raøng ngaøy hoäi baàu cöû taïi Tröôøng Ñaïi hoïc Caàn Thô
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hòa chung không khí nhân dân cả nước 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại 
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2016-2021, ngày 22/5/2016, cử tri Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã nô nức thực hiện 
quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân từ 
rất sớm. 

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử được diễn 
ra thuận lợi, Trường ĐHCT đã tiến hành việc 
tổ chức, triển khai thực hiện công tác bầu cử 
đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân 
dân tại Trường theo đúng quy định và tiến độ từ 
tháng 3/2016. Trường đã tổ chức tuyên truyền 
qua nhiều hình thức như: Băng rôn, áp phích, 
khẩu hiệu tuyên truyền; niêm yết danh sách 
cử tri tại các khoa, viện, nhà học; 
kiểm tra cơ sở vật chất (phòng, 
bàn, ghế,...) phục vụ công tác bầu 
cử. Bên cạnh đó, Nhà trường còn 
phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam thành phố Cần 
Thơ tổ chức Hội nghị Gặp gỡ và 
Tiếp xúc cử tri giữa những người 
ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 
XIV và người ứng cử Đại biểu Hội 
đồng nhân dân thành phố Cần 
Thơ nhiệm kỳ 2016-2021 với cử 
tri của Trường ĐHCT để trình bày 
chương trình hành động và lắng 
nghe tâm tư, nguyện vọng, đề đạt 
của cử tri.

Theo kết quả thống kê đến hết ngày 21/5/2016, 
Trường ĐHCT có tổng số 25.176 cử tri, trong đó 
có 601 cử tri là cán bộ, viên chức và 24.575 cử 
tri là sinh viên đang theo học tại Trường. Với 
số lượng cử tri đông đảo, Nhà trường đã bố trí 
nhiều điểm bầu cử, tận dụng các phòng học để 
quá trình bầu cử được diễn ra an toàn, thuận lợi 
và nhanh chóng. Cụ thể, Trường đã tổ chức 14 
điểm bầu cử, trong đó tại khu I có 01 điểm bầu 
cử với 601 cử tri và khu II có 13 điểm bầu cử để 
tiếp nhận 24.575 cử tri đi bỏ phiếu.

Tất cả cử tri Trường ĐHCT đều thể hiện niềm 
vui mừng, kỳ vọng với lá phiếu trên tay sẽ lựa 
chọn được những người có đủ năng lực, xứng 
đáng là đại biểu của nhân dân.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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Toång keát thi ñua chaøo möøng Ñaïi hoäi thi ñua yeâu nöôùc, 
Ñaïi hoäi Ñaûng caùc caáp vaø 

kyû nieäm 50 naêm thaønh laäp Tröôøng 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm chào mừng Đại hội thi đua yêu 
nước, Đại hội Đảng các cấp và Kỷ niệm 
50 năm ngày thành lập Trường Đại học 

Cần Thơ (ĐHCT) (31/3/1966-31/3/2016), từ 
tháng 3/2015, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng 
của Trường đã phát động thi đua đề xuất, áp 
dụng các sáng kiến, quy trình, giải pháp hữu 
ích nhằm giải quyết các vấn đề khó khăn, thách 
thức của Trường.

Nội dung cuộc thi gồm: (1) đề xuất các sáng 
kiến, quy trình, giải pháp tập trung vào các 
vấn đề như: đổi mới phương pháp giảng dạy, 
phương pháp đánh giá; chống tiêu cực trong 
giảng dạy, kiểm tra, thi cử; nâng cao hiệu quả 
sử dụng các phòng thí nghiệm, các trang thiết 
bị; đưa tiến bộ khoa học công nghệ, các kết quả 
nghiên cứu vào áp dụng trong cuộc sống; nâng 

cao hiệu quả các hoạt động hợp tác trong và 
ngoài nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 
trong sử dụng điện, nước, nguyên nhiên liệu,… 
và các vấn đề khác trong Trường; (2) xây dựng 
các công trình tại các đơn vị nhằm chào mừng 
kỷ niệm ngày thành lập Trường, định hướng xây 
dựng truyền thống của đơn vị, tạo môi trường 
cảnh quan xanh-sạch-đẹp, môi trường làm việc 
thuận lợi, môi trường nghỉ ngơi phục hồi sức 

khỏe sau giờ làm việc và có ý nghĩa giáo dục. 
Các nhóm công trình gồm: công trình kiến trúc, 
môi trường cảnh quan, môi trường phục hồi sức 
khỏe, lưu giữ truyền thống,...

Qua hơn một năm phát động thi đua, nhận 
được sự nhiệt tình hưởng ứng, tham gia của 
công đoàn viên và công đoàn các đơn vị, ngày 
27/5/2016, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng đã 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng trao thưởng cho 05 sáng kiến đạt giải.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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phối hợp với Công đoàn Trường tổ chức Hội 
nghị tổng kết thi đua và trao giải thưởng cho các 
cá nhân và tập thể đạt giải. Ban Tổ chức cuộc thi 
đã nhận được 16 sáng kiến, ý kiến đề xuất của 
các cá nhân và tập thể, trong đó sáng kiến xây 
dựng hệ thống giám sát học tập SUPERVICON 
phục vụ quản lý và đánh giá học tập theo quá 
trình của tác giả Nguyễn 
Minh Quang thuộc Khoa 
Sư phạm đạt giải Nhất. Bên 
cạnh đó, Ban Tổ chức còn 
trao 01 giải Nhì, 01 giải Ba 
và 02 giải Khuyến khích. 
Đối với các công trình thi 
đua tại đơn vị nhằm chào 
mừng kỷ niệm ngày thành 
lập Trường, Ban Tổ chức 
đã trao 04 giải Nhất, 05 giải 
Nhì và 03 giải Ba.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng, đánh giá cao 
các sáng kiến và sự đóng 
góp của toàn thể cán bộ, 
viên chức và người lao 
động trong đợt thi đua này 

và đề xuất xem xét, đưa vào ứng dụng trong 
điều kiện thực tế của Nhà trường, để các hoạt 
động của các đơn vị ngày càng đạt hiệu quả 
cao, góp phần cho sự phát triển chung của 
Trường ĐHCT trong thời gian tới. 

Công trình "Công viên mini" đạt giải Nhất của Khoa Sư phạm.

Phòng trưng bày văn hóa truyền 
thống các dân tộc - Công trình 
của Khoa Dự bị Dân tộc đạt giải 
Nhất.
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TRAO HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN XUẤT SẮC 
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm tuyên dương và hỗ trợ sinh viên 
nghèo vượt khó học giỏi, đồng thời chia 
sẻ, giúp đỡ các em vượt lên khó khăn 

trong cuộc sống, ngày 26/4/2016, Văn phòng 
Hessen tại Việt Nam phối hợp với Trường Đại 
học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Lễ trao học bổng 
của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen 
và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới Cộng hòa 
Liên bang (CHLB) Đức cho sinh viên xuất sắc 
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm học 
2015-2016.

Bộ Khoa học và Nghệ 
thuật bang Hessen, CHLB 
Đức thông qua Tổ chức Hỗ 
trợ Đại học Thế giới luôn 
luôn giúp đỡ và hợp tác 
về giáo dục và đào tạo với 
Việt Nam, đặc biệt là công 
tác hỗ trợ sinh viên thông 
qua các chương trình học 
bổng tại Việt Nam. Học 
bổng Hessen nhằm hỗ trợ 
các sinh viên có kết quả 
học tập loại khá, giỏi; có hoàn cảnh khó khăn 
ở các trường đại học và cao đẳng; có tham gia 
các hoạt động xã hội như: hiến máu nhân đạo, 
thanh niên tình nguyện, hỗ trợ đồng bào lũ lụt, 
thiên tai,... 

Quỹ học bổng bang Hessen-CHLB Đức đã 
được triển khai tại Việt Nam trên 20 năm kể từ 
năm học 1991-1992. Trong cả nước, mỗi năm, 
có khoảng 200 suất học bổng được trao đến 
sinh viên tại 54 trường đại học và cao đẳng. 

Tại Lễ trao học bổng năm nay, có tổng số 10 
trường đại học, cao đẳng tại Đồng bằng sông 
Cửu Long có sinh viên được nhận học bổng, 
gồm 04 trường đại học (Cần Thơ, Tiền Giang, 
Đồng Tháp, Trà Vinh) và 06 trường cao đẳng 

(Cà Mau, Bến Tre, Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc 
Trăng, Cần Thơ). Trong tổng số 33 sinh viên, 
Trường ĐHCT có 06 em được nhận học bổng 
với trị giá mỗi suất là 5.200.000 đồng. 

Trưởng đại diện văn phòng Hessen tại Việt 
Nam, TS. Bùi Công Thọ chia sẻ việc có tên trong 
danh sách được nhận học bổng, các em đã 
phần nào chứng tỏ sự xuất sắc, tiến bộ, sự cố 
gắng liên tục của mình trong học tập, rèn luyện, 
bên cạnh đó, Giấy Chứng nhận học bổng là một 

ưu tiên cho các em trên con đường tìm kiếm 
việc làm và tăng cơ hội học tập tại các quốc gia, 
đặc biệt tại CHLB Đức.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT bày tỏ lòng cảm kích đối với sự 
hỗ trợ của Quỹ học bổng bang Hessen, CHLB 
Đức cho sinh viên Việt Nam nói chung và sinh 
viên vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, 
đồng thời, nhắn nhủ đến các em sinh viên sử 
dụng học bổng đúng mục đích để phát huy hơn 
nữa thành tích học tập của bản thân, xứng đáng 
với sự tin tưởng và ưu ái của những nhà hảo 
tâm. Phó Hiệu trưởng cũng mong muốn rằng 
Quỹ học bổng Hesen sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của vùng trong 
thời gian tới.

Trao học bổng cho sinh viên.
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Sôi động, mới lạ và bổ ích 
cùng Lớp Tập huấn Cán bộ Đoàn 

và Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi tại Quân khu 9 
Nguyễn Thị Kim Quế, Khoa Khoa học Chính trị

Vào những ngày cuối tháng năm, khi những cánh hoa phượng nở rực trên sân trường báo 
hiệu một mùa hè đã đến cũng là lúc những hoạt động sôi nổi, tươi trẻ của sinh viên sau 
những tháng ngày học tập bắt đầu. Mùa hè năm nay, cán bộ Đoàn của Trường Đại học 

Cần Thơ (ĐHCT), đặc biệt là nữ cán bộ Đoàn có dịp tham gia Lớp Tập huấn Cán bộ Đoàn về kỹ 
năng nghiệp vụ công tác thanh niên và Hội thi Cán bộ Đoàn giỏi năm 2016 do Cục Chính trị Quân 
khu 9 tổ chức tại Nhà Văn hóa Đa năng Quân khu 9.

Lớp Tập huấn diễn ra trong 3 ngày 24-26/5/2016 và thu hút đông đảo cán bộ thanh niên, cán bộ 
Đoàn từ nhiều đơn vị tham gia như: cán bộ, chiến sĩ đến từ các Trung đoàn, Lữ đoàn, Bộ Chỉ huy 
quân sự các tỉnh thành... trực thuộc Quân khu 9, cán bộ Đoàn đến từ các quận, huyện đoàn trực 
thuộc Thành đoàn thành phố Cần Thơ và hơn 40 nữ cán bộ Đoàn đến từ Trường ĐHCT.

Tuy thời gian Lớp Tập huấn diễn ra không nhiều nhưng đủ để các thành viên học được nhiều 
điều hay từ các báo cáo viên nhiệt tình và giàu kinh nghiệm như: Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc 
Hiếu chia sẻ về Phương pháp giáo dục kỹ năng sống hết sức thiết thực và gần gũi đối với đoàn 
viên, thanh niên; được nâng cao hiểu biết hơn về Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ với Nghệ sĩ Ưu 
tú Trúc Linh. Nhiều cán bộ Đoàn của Trường cùng các chiến sĩ đã mạnh dạn thể hiện niềm đam 
mê của mình đối với môn nghệ thuật truyền thống này qua những trích đoạn cải lương, những bài 
ca cổ du dương, tha thiết. Bên cạnh đó, qua sự hướng dẫn của báo cáo viên Nguyễn Quang Xuân, 
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chúng tôi có dịp được học hỏi 
các kĩ năng sinh hoạt tập thể, 
thực hành các bài hát, múa 
tập thể, cùng nhau học hỏi và 
thực hành kĩ năng lều trại với 
phần làm mô hình cổng trại từ 
đũa tre. Đặc biệt, với chương 
trình Giao lưu Gala cùng 
chiến sĩ, mỗi nhóm chúng tôi 
sẽ biểu diễn 01 tiết mục dân 
vũ, 01 tiết mục múa dân gian 
và 01 tiết mục khiêu vũ. Tuy 
không chuyên nghiệp, nhưng 
qua việc lên ý tưởng, tập 
luyện và biểu diễn, chúng tôi 

học được kĩ năng hợp tác, nhảy múa và khiêu vũ… 

Trong Lớp Tập huấn, chúng tôi được chia thành 07 nhóm và ngồi xen lẫn nhau, màu áo xanh 
của thanh niên tình nguyện và màu áo xanh của các anh bộ đội cụ Hồ hòa quyện cùng chiếc áo 
trắng tinh khôi của thanh niên Trường ĐHCT trông thật đẹp và ý nghĩa làm sao! Sự sắp xếp tinh tế 
đó đã giúp chúng tôi biết tên và có cơ hội tìm hiểu những người bạn ngồi kế bên mình. Đặc biệt, 
chúng tôi được hiểu thêm về công việc và cuộc sống của các anh chiến sĩ. 

Có thể nói rằng, từng phút giây trôi qua là những khoảnh khắc đáng nhớ của chúng tôi về Lớp 
Tập huấn. Đặc biệt là phần thi Cán bộ Đoàn giỏi của cán bộ, chiến sĩ. Chúng tôi thấy được chất 
trẻ, khỏe, sáng tạo của các anh qua 
phần thi thuyết trình, năng khiếu và kỹ 
năng tổ chức hoạt động tập thể. Chính 
điều này sẽ tiếp lửa thêm cho chúng tôi 
trong hoạt động Đoàn tại đơn vị. 

Trong ngày tổng kết Lớp Tập huấn, 
chúng tôi tiễn các anh lên xe trở về 
đơn vị mà trong lòng ai nấy cũng mang 
một nỗi niềm lưu luyến. Chúng tôi thiết 
nghĩ những kĩ năng học được qua lớp 
tập huấn sẽ giúp chúng tôi bản lĩnh và 
thành công hơn trong công tác Đoàn, 
tuy nhiên, những tình cảm, sự thấu 
hiểu giữa quân và dân sẽ là động lực 
để chúng tôi hoàn thành tốt hơn nhiệm 
vụ học tập, giảng dạy tại Trường ĐHCT 
và các anh sẽ vững tin hơn, mạnh mẽ 
hơn để hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn 
sự bình yên cho Tổ quốc. Hy vọng rằng sẽ có nhiều chương trình giao lưu hơn nữa giữa cán bộ, 
sinh viên Trường ĐHCT với các đơn vị lực lượng vũ trang Quân khu 9 và các quận, huyện Đoàn. 

Rộn ràng các điệu múa Khmer quen thuộc.

Những mô hình sản phẩm hoàn chỉnh sau bài học về lều trại.
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SINH VIÊN - MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Huỳnh Trang Đài, Lớp Biên Phiên dịch tiếng Anh, Khóa 38

Và rồi bốn năm đại học cứ như thế trôi qua không một lời báo trước. Ngày 
mà chúng tôi thông báo cho nhau «Ê, có điểm hết rồi kìa mày, lên coi lẹ 
lẹ» cũng chính là lúc mỗi đứa sinh viên chúng tôi nhận ra rằng mình đã bên 

nhau bốn năm rồi đấy và đó cũng là lúc chúng tôi sắp phải nói lời tạm biệt với mái 
trường Đại học Cần Thơ-nơi nuôi dưỡng và chắp cánh cho những ước mơ bay cao, 
bay xa. Giờ sắp phải rời xa trường, chia tay thầy cô và bạn bè… biết bao cảm xúc như 
dâng trào trong tôi, tôi tự hỏi mình đã mất gì? và được gì?...

Nhìn lại… quả thật tôi đã mất rất nhiều thứ! Tôi mất đi cái rụt rè của một cô bé 
trung học, ngơ ngác bước vào ngưỡng cửa đại học rộng lớn; mất đi cái tự ti khi bước 
vào một thành phố xa hoa từ một nơi tỉnh lẻ; mất đi cảm giác lo sợ, hoang mang khi lẻ 
bước đi xây dựng ước mơ mà không có ba mẹ bên cạnh che chở, có những lúc nhớ nhà 
đến phát khóc lên như đứa trẻ con... Để rồi ngày hôm nay, tôi đã được gì sau bốn năm 
xa nhà? Tôi đã có thể tự tin, vững bước đến trường mỗi ngày; có thể đứng thuyết trình 
trước bao nhiêu con người đến từ mọi miền đất nước về vẻ đẹp của quê hương tôi-tỉnh 
Vĩnh Long-vườn trái cây mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng và có thể gọi về cho ba mẹ 
để nói «Con yêu nơi này rồi ba mẹ ạ!». Nhưng món quà lớn nhất mà tôi có được chính 
là những người thầy, người cô tận tụy tháng ngày truyền đạt cho chúng tôi những kiến 
thức vô giá và những đứa bạn luôn kề vai sát cánh.

Sống trọn những năm tháng của thời sinh viên, tôi mới nhận ra rằng tình bạn kỳ 
diệu và đáng quý lắm! Đối với tôi, tình bạn thời học sinh đã mang đến nhiều kỉ niệm 
đẹp, còn thời sinh viên, chúng tôi có được những kỉ niệm lẫn trải nghiệm cùng nhau. 
Những cô, cậu học sinh ngô ngố từ những vùng miền khác nhau lên nơi thị thành học 
tập phải tập tự lập và nương tựa vào nhau để sống. Khi khó khăn thì cũng có những 
đứa bạn thân kề bên chăm sóc, cũng chỉ có chúng nó chịu ngồi nghe bạn tỉ tê những nỗi 
buồn và cả những chuyện tầm phào nữa. Nhìn lại… sao tôi thấy thương tụi nó lắm! 
nhớ tụi nó lắm! Nhớ những ngày tan trường mát lạnh dưới những cơn mưa như trút 
nước, nhớ những ngày kho quẹt mà tưởng như sơn hào hải vị, đứa nào cũng quẹt lia 
lịa. Những ngày ấy đạm bạc mà vui làm sao!

Thấm thoát mấy mùa hoa phượng  đã trôi qua, những ngày học cuối cùng là những 
lúc tôi cảm thấy yêu mái trường, yêu lớp học biết bao. Chỉ mong thời gian dừng lại để 
chúng tôi kịp nói lời cảm ơn đến thầy cô-những người đã cung cấp cho chúng tôi hành 
trang kiến thức để có thể vững bước vào đời.

Và như vậy, bốn năm đại học trôi qua, mỗi đứa chúng tôi sẽ mỗi người một nơi để 
tìm bến đỗ cho tương lai phía trước. Nhưng dù có bôn ba trên đường đời đầy sóng gió, 
chúng tôi đã hứa là sẽ dành cho nhau một ngày để cùng ngồi bên nhau, cùng chia sẻ 
và cùng nhìn lại…
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