
ÑAÏI HOÏC CAÀN THÔ
SỐ 6 (06-2016) http://sj.ctu.edu.vn

BẢ
N

 T
IN

 Đ
ẠI

 H
Ọ

C
 C

ẦN
 T

H
Ơ

 - 
C

TU
 N

EW
SL

ET
TE

R



CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN
Nguyễn Thanh Phương

TỔ CHỨC NỘI DUNG
Trần Thanh Điện

Lưu Trùng Dương
Dương Thanh Long

Trần Thiện Bình

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

BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Tạp chí Khoa học

ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Lầu 4, Nhà Điều hành
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trình tiếp sức mùa thi năm 2016 2

Xếp hạng QS World University Rankings - Asia và 
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500 trường đại học hàng đầu khu vực Châu Á

5

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ ở Trường Đại học 
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SẴN SÀNG CHO KỲ THI 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Năm 2016 là năm thứ hai thực hiện cải cách thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) và tuyển 
sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Kỳ thi THPT quốc gia luôn 
nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội, vì vậy, sự chuẩn bị phải hết sức chu đáo để kỳ thi năm 
nay được diễn ra an toàn, đúng quy chế. Năm 2016 có một số điểm mới so với kỳ thi THPT quốc 
gia năm 2015, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi với sự 
chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Nhà trường cùng với sự nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của từng đơn 
vị, cán bộ.

Tại Kỳ thi THPT quốc gia năm nay, Trường 
ĐHCT được Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ 
chủ trì 03 cụm thi đại học gồm: Cần Thơ, 

Hậu Giang và Bạc Liêu. Số lượng thí sinh tham 
dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại 03 cụm 
thi do Trường ĐHCT chủ trì là 12.152, trong đó, 
tại cụm Cần Thơ có 6.413, Hậu Giang là 3.134 
và Bạc Liêu là 2.605 thí sinh. 

Về công tác chuẩn bị điểm thi, tại cụm thi Cần 
Thơ có 07 điểm thi với 181 phòng thi, đặc biệt, 
các điểm thi được bố trí toàn bộ trong Khu II của 
Trường ĐHCT. Cụm thi Bạc Liêu có 04 điểm thi 
với 91 phòng thi đặt tại thành phố Bạc Liêu; cụm 

thi Hậu Giang được bố trí 03 điểm 
thi tại thành phố Vị Thanh và số 
lượng phòng thi là 76.

Để chuẩn bị cho công tác coi 
thi, Hội đồng thi đã huy động 
1.265 cán bộ, viên chức tham 
gia kỳ thi gồm các viên chức từ 
Trường ĐHCT, Đại học Y Dược 
Cần Thơ, các trường phối hợp tại 
các cụm thi, viên chức đang công 
tác tại các điểm thi, cơ sở y tế địa 
phương và Công an bảo vệ kỳ thi. 

Trong ngày 16/6/2016, Trường 
đã tổ chức họp Hội đồng tuyển 
sinh, Đoàn giám sát, Trưởng điểm 
thi, Phó Trưởng điểm thi, lãnh 
đạo các phòng ban chức năng để 
triển khai nhiệm vụ phục vụ cho 

kỳ thi và tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi kỳ 
thi THPT quốc gia năm 2016 cho toàn thể cán 
bộ, viên chức tham gia thực hiện công tác coi 
thi nhằm phổ biến những nhiệm vụ được phân 
công để kỳ thi đạt hiệu quả cao.

Mặc dù lượng thí sinh năm nay ít hơn các 
năm trước, tuy nhiên, Hội đồng thi THPT quốc 
gia các cụm thi do Trường ĐHCT chủ trì đã triển 
khai các kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi một cách 
cụ thể và sâu sát, sẵn sàng cho Kỳ thi THPT 
quốc gia 2016 được diễn ra an toàn, nghiêm 
túc, công bằng và đúng quy chế.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT, Trưởng 
Ban coi thi cụm thi Hậu Giang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Hội đồng 
tuyển sinh, Đoàn giám sát, Trưởng điểm thi, Phó Trưởng điểm thi, lãnh 
đạo các phòng ban chức năng.
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Sáng ngày 26/6/2016, Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) tưng bừng  tổ chức Lễ ra quân 
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và 
chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, PGS.TS. Trần 
Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT chia sẻ, năm 2016 

là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với 
Trường ĐHCT, đánh dấu 50 năm xây dựng và 
phát triển của Nhà trường; đánh dấu sự đóng 
góp cho việc đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao, phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long và cả nước. Là một trong 
những trường có số lượng sinh viên lớn nhất 
cả nước với hơn 34.000 sinh viên chính quy, 
Trường ĐHCT tập trung mọi nguồn lực tạo điều 
kiện cho sinh viên học tập, rèn luyện, nâng cao 
kỹ năng và sự hiểu biết đáp ứng nhu cầu nguồn 
nhân lực cho xã hội. Thông qua Chiến dịch 
Thanh niên tình nguyện hè và Chương trình 
Tiếp sức mùa thi năm 2016, Phó Hiệu trưởng 
mong rằng các nhóm tham gia sẽ phát huy tốt 
khả năng, đoàn kết, hoàn thành mục tiêu một 

cách an toàn, hiệu quả, để lại dấu ấn và tình 
cảm tốt đẹp. Thay mặt lãnh đạo Trường ĐHCT, 
Phó Hiệu trưởng đã gửi lời cảm ơn đến các 
doanh nghiệp, công ty đã đồng hành cùng Nhà 
trường triển khai các hoạt động tình nguyện hè 
và tiếp sức mùa thi năm nay.

Với tinh thần “Tuổi trẻ Đại học Cần Thơ 
hành động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng 
đồng”, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 
và Chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2016 đã 
quy tụ hơn 2.000 sinh viên sẽ diễn ra từ ngày 
26/6 đến 31/7/2016 ở các tỉnh, thành vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long với nhiều hoạt động.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè với 
các đội hình chuyên:

Đội hình tình nguyện vì cuộc sống cộng 
đồng, vì an sinh xã hội, xây dựng nông thôn 
mới: Cán bộ trẻ và sinh viên các khoa Công 
nghệ, Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Môi 
trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Thủy sản, 
Đoàn khối Phòng ban và Liên Chi hội Sinh viên 
Kiên Giang thực hiện các nội dung: Xây dựng 

LỄ RA QUÂN CHIẾN DỊCH THANH NIÊN 
TÌNH NGUYỆN HÈ VÀ CHƯƠNG TRÌNH TIẾP 

SỨC MÙA THI NĂM 2016 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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đường giao thông nông thôn; bể ủ phân hữu 
cơ; tuyên truyền vệ sinh môi trường; sinh hoạt, 
ôn tập hè cho học sinh; giao lưu văn thể; thăm, 
tặng quà cho gia đình chính sách, học sinh khó 
khăn tại 02 xã đảo An Sơn và Nam Du, huyện 
Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang. Song song đó là các 
hoạt động chuyển giao công nghệ, xây dựng 
nông thôn mới và các hoạt động an sinh xã  
hội khác.

Đội hình giao lưu với thanh niên quốc 
tế: Phối hợp với Trường Đại học Incheon, Hàn 
Quốc tổ chức các hoạt động tình nguyện hè 
năm 2016 như: Biểu diễn, giao lưu văn nghệ, 
tặng quà cho trẻ em khó khăn; giao lưu và giúp 
đỡ trẻ em ở Trung tâm Công tác xã hội thành 
phố Cần Thơ; hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình 
nghèo ở huyện Phong Điền; giao lưu giữa sinh 
viên hai trường; tham quan các di tích lịch sử, 
điểm du lịch của thành phố Cần Thơ.

Đội hình tình nguyện của 11 Liên Chi hội 
Sinh viên và các Câu lạc bộ, đội, nhóm về 
thực hiện tại các xã nghèo của các huyện với 
các nội dung: Tổ chức các phiên tòa giả định; 
phối hợp với địa phương làm mới, sữa chữa 

các tuyến đường giao thông nông thôn, nhà tình 
nghĩa, trường học; phổ cập tin học; sinh hoạt hè 
cho học sinh; thăm và tặng quà cho người có 
công, gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh 
khó khăn; phối hợp cấp phát thuốc miễn phí cho 
người dân; vận động và tham gia Hiến máu tình 
nguyện; giao lưu với thanh niên địa phương…

Chương trình Tiếp sức mùa thi luôn nhận 
được sự quan tâm sâu rộng của xã hội trong 
việc phối hợp và chăm lo cho sĩ tử với sự đồng 
hành của Công ty TNHH Hồng Đức, nhãn 
hàng kẹo cà phê Kopiko thuộc Công ty Sun 
Resourcse và Công ty Pepsico Việt Nam với 
các nội dung công việc như: Tư vấn, hỗ trợ cho 
thí sinh và phụ huynh về quy chế thi, lịch thi, 
điểm thi, thông tin tuyển sinh của Trường ĐHCT; 
cung cấp thông tin về chỗ trọ, hỗ trợ thí sinh khó 
khăn tìm chỗ trọ miễn phí, suất ăn miễn phí; hỗ 
trợ thí sinh tìm điểm thi, phòng thi; hỗ trợ việc 

giữ gìn vệ sinh, an ninh trật tự, hướng dẫn giao 
thông trong trường; đội xe của Công ty TNHH 
Hồng Đức nhận đưa rước thí sinh miễn phí…

Hoạt động hiến máu tình nguyện: Hỗ trợ 
nguồn máu dự phòng cho cấp cứu và cứu chữa 

Trao thư cảm ơn đến các đơn vị đồng hành.
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bệnh nhân là một trong những hoạt động nhân 
đạo tiêu biểu được duy trì thường xuyên của 
cán bộ và sinh viên Trường ĐHCT. Các câu 
lạc bộ tiếp tục vận động cán bộ, sinh viên tham 
gia hiến máu để dự trữ cho hoạt động cấp cứu 
trong thời gian hè.

Trong những năm qua, sinh viên Trường 
ĐHCT ngày càng ý thức rõ trách nhiệm của mình 
thông qua Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 
hè, Chương trình Tiếp sức mùa thi và Hiến máu 

tình nguyện. Để khẳng định sức 
mạnh của tuổi trẻ, nhiều sinh 
viên đã hăng hái xung phong đi 
xây dựng những vùng nông thôn 
mới, vun đắp những ước mơ, 
hoài bão tươi đẹp của các em 
nhỏ; chỉ dẫn tận tình cho các sĩ 
tử vững bước vào kỳ thi Trung 
học phổ thông Quốc gia đầy cam 
go và thử thách; cũng như kịp 
thời cho đi những giọt máu cứu 
người ngập tràn yêu thương với 
phương châm “Một giọt máu cho 
đi, một cuộc đời ở lại”. Đại diện 
các chiến sĩ tham gia Chiến dịch 
tình nguyện hè năm 2016, sinh 
viên Lê Thị Họa Mi, lớp Sư phạm 

Tiếng Anh khóa 39 hứa quyết tâm: “Cống hiến 
hết mình, nhiệt tình, không ngại khó; Hướng dẫn 
tận tình đồng hành cùng thí sinh; Đoàn kết, nhất 
trí, hết lòng vì xã hội”.

Tin rằng bằng sức trẻ và lòng nhiệt huyết của 
người thanh niên thế hệ mới, sinh viên Trường 
ĐHCT sẽ thực hiện trọn vẹn những lời hứa, để 
lại những hình ảnh, dấu ấn đẹp trong cộng đồng, 
để luôn xứng đáng và tự hào là sinh viên ĐHCT.

Cán bộ, sinh viên Trường ĐHCT tham gia hiến máu tình nguyện

Sinh viên Lê Thị Họa Mi, lớp Sư phạm Tiếng Anh khóa 39, đại diện các 
chiến sĩ tình nguyện ĐHCT chia sẻ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tại 
lễ ra quân.
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XẾP HẠNG QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS - ASIA VÀ WEBOMETRICS: 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐƯỢC XẾP TRONG NHÓM 500 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU KHU VỰC CHÂU Á
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Bảng xếp hạng đại học thế giới của QS World University Rankings là bảng xếp hạng thường 
niên về thứ hạng các trường đại học trên thế giới của tổ chức giáo dục QS (Quacquarelli Symonds) 
thuộc Anh Quốc.

Năm 2016, QS công bố 350 trường đại học khu vực Châu Á được lọt vào danh sách xếp hạng 
(QS University Rankings Asia). Theo đó, Việt Nam có 5 trường lọt vào danh sách được xếp hạng. 
Cụ thể, Đại học Quốc gia Hà Nội xếp vị trí 139, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xếp vị trí 
150 trong top 150 đại học hàng đầu Châu Á. Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đứng trong nhóm 
251-300, trong khi Đại học Huế và Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đứng trong nhóm 301-350.

Theo đánh giá của các chuyên gia, các tiêu chí xếp hạng của QS được xem là khá công bằng, 
không thiên vị các trường đại học nghiên cứu. Đồng thời, các tiêu chí này phản ánh được xu thế 
quốc tế hóa trong giáo dục đại học và quan điểm tiếp cận về chất lượng giáo dục nhìn từ góc độ 
các nhà tuyển dụng.

QS University Rankings Asia có 10 tiêu chí xếp hạng các trường đại học. Đáng chú ý, tiêu chí 
Số lượng trích dẫn trên bài báo khoa học (citations per paper), một tiêu chí rất có ý nghĩa về công 
bố bài báo khoa học của đội ngũ nhà giáo thì Trường ĐHCT được 82 điểm, đứng hạng 59 khu vực 
Châu Á (thứ 1 trong 5 trường đại học Việt Nam), tiếp theo là Đại học Huế với 51,2 điểm. Trường 
Đại học Công nghệ Nanyang (Nanyang Technological University, Singapore - NTU) đứng thứ 1 khu 
vực Châu Á với 100 điểm. 

Xếp hạng 59 khu vực Châu Á ở tiêu chí Số lượng trích dẫn trên bài báo khoa học.
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10 tiêu chí xếp hạng của QS University Rankings Asia gồm:

Stt Tiêu chí Trọng 
số (%)

1 Danh tiếng trong học thuật và đào tạo (Academic reputation) 30
2 Danh tiếng về sinh viên tốt nghiệp được tuyển dụng (Employer reputation) 20
3 Tỉ lệ giảng viên/sinh viên (Faculty/student ratio) 15
4 Số lượng trích dẫn/bài báo khoa học (Citations per paper) 10
5 Số bài báo khoa học công bố/giảng viên (Papers per faculty) 10
6 Số giảng viên có học vị Tiến sĩ (Staff with a PhD) 5
7 Tỉ lệ giảng viên quốc tế (Proportion of international faculty) 2.5
8 Tỉ lệ sinh viên nước ngoài (Proportion of international students) 2.5
9 Tỉ lệ sinh viên trao đổi trong nước (Proportion of inbound exchange students) 2.5

10 Tỉ lệ sinh viên trao đổi ngoài nước (Proportion of outbound exchange students) 2.5

Đối với tiêu chí Danh tiếng trong học thuật và đào tạo (Academic Repulation) thì Trường ĐHCT 
được xếp hạng 114 khu vực Châu Á (với 40.9 điểm), sau Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 
(70.3 điểm) và Đại học Quốc gia Hà Nội (với 63.3 điểm). 

Trước đó, vào tháng 01 năm 2016, bảng xếp hạng trang web các trường đại học trên toàn thế 
giới (Webometrics Ranking of Universities) đã xếp Trường ĐHCT hạng 39 khu vực Đông Nam Á, 
hạng 2 ở Việt Nam (sau Đại học Quốc gia Hà Nội), hạng 454 Châu Á và hạng 1.653 trong các 
trường đại học trên thế giới.

Webometrics Ranking of Universities là sáng kiến của phòng nghiên cứu Cybermetrics, thuộc 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) của Tây Ban Nha. Bảng xếp hạng 
Webometrics được công bố từ năm 2004 và được cập nhật định kỳ mỗi năm hai lần vào tháng 1 
và tháng 7.

Webometrics có 04 tiêu chí xếp hạng website các trường đại học với các trọng số khác nhau:

Stt Tiêu chí Trọng 
số (%)

1 Presence: Tổng số trang web được lưu trữ trên hệ thống website của một trường 
được nhận biết bởi Google, ngoại trừ các file .PDF. 10

2

Visibility (Impact): Dữ liệu về những liên kết trỏ tới hệ thống website của một 
trường (backlinks) được thu thập từ 2 nhà cung cấp Majestic SEO và  ahrefs. Tuy 
nhiên, để đảm bảo sự tin cậy, top 20 tên miền có backlinks nhiều nhất đến hệ 
thống webiste của trường đó sẽ không được tính. Ví dụ: 20 website có số liên kết 
đến hệ thống website Trường ĐHCT nhiều nhất sẽ bị loại bỏ (do Webometrics lo 
ngại các viện/trường sử dụng thủ thuật tạo backlinks từ các website khác).

50

3 Openness: Tổng số file .PDF trên hệ thống website của một trường đại học được 
tìm từ Google. 10

4

Excellence: Top 10% bài báo do đội ngũ nhà giáo của Trường đăng trên các tạp 
chí khoa học được trích dẫn nhiều nhất. Dữ liệu này được Webometrics lấy từ 
nhà cung cấp dữ liệu Scimago thống kê từ hệ thống tạp chí Scopus, giai đoạn 
2009-2013.

30

Có thể nói, hiện nay Webometrics không đơn thuần chỉ là bảng xếp hạng website của các trường 
đại học, mà đang dần dần tiếp cận đến các chỉ báo toàn diện hơn ở mức toàn cầu của đại học, tập 
trung vào hai yếu tố: mức độ số hoá và xuất bản quốc tế.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TIẾN SĨ 
Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 07/6/2016, Hội thảo Nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ ở Trường Đại học Cần Thơ đã 
được tổ chức nhằm đánh giá lại tình hình đào tạo tiến sĩ của Trường trong thời gian qua và đưa ra 
giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, giúp đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cao, cung 
cấp nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cho sự phát triển của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 
và cả nước.

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng 
định Trường ĐHCT đang phấn đấu để trở 

thành trường đại học nghiên cứu. Do đó, nhiệm 
vụ đào tạo sau đại học là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng trong thời điểm hiện tại. 
Tuy nhiên, công tác đào tạo tiến sĩ đang gặp 
phải những khó khăn, hạn chế. Quy mô đào tạo 
sau đại học còn chiếm tỷ lệ thấp so với yêu cầu 
20-30% học viên cao học và nghiên cứu sinh 
(NCS) so với tổng số sinh viên đang theo học đối 
với một trường đại học nghiên cứu. Hằng năm, 

chỉ tiêu đầu vào NCS của Trường là khoảng 150 
nhưng không đáp ứng đủ chỉ tiêu đặt ra. Thực 
trạng đầu vào khó khăn cùng với việc đảm bảo 
chất lượng đào tạo sau đại học, đặc biệt là đào 
tạo tiến sĩ là một thách thức lớn Trường ĐHCT 
đang phải đối mặt nếu muốn phấn đấu trở thành 
trường đại học nghiên cứu.

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được 
nghe báo cáo tình hình đào tạo tiến sĩ của 
Trường giai đoạn từ năm 2012 đến nay. Tính 
đến năm 2016, Trường có 16 chuyên ngành 

Hoäi thaûo

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu khai mạc Hội thảo.
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đào tạo trình độ tiến sĩ với tổng số 382 NCS 
đang theo học, trong đó, 27 NCS tham gia Đề án 
911, số NCS đã tốt nghiệp là 38. Tỷ lệ tốt nghiệp 
đúng hạn còn hạn chế, trong 5 năm kể từ năm 
2010 tỷ lệ này khoảng 18% cho thấy đa số NCS 
không hoàn thành đúng tiến độ học tập. NCS là 
cán bộ, công chức, viên chức chiếm 65%, NCS 
đến từ các viện, trường chỉ khoảng 35%. Do đó, 
thời gian tập trung 12 tháng theo Quy chế của 
Bộ còn gặp khó khăn, NCS không thể thực hiện 
thời gian tập trung một cách nghiêm túc.

Từ năm 2013, Trường có 14 luận án được Bộ 
thẩm định quá trình đào tạo và chất lượng luận 
án, kết quả tất cả luận án đều thực hiện đúng 
quy chế và đạt yêu cầu. Công tác quản lý đào 
tạo tiến sĩ của Trường đã từng bước đi vào nề 
nếp. Được sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu, từ 
năm 2016, công tác quản lý đào tạo NCS được 
thực hiên trên phần mềm và được các đơn vị 
thực hiện tốt.

Bên cạnh đánh giá 
thực trạng đào tạo, 
những thuận lợi, khó 
khăn, Hội thảo còn 
trao đổi về đào tạo 
tiến sĩ ở các nước 
tiêu biểu về các vấn 
đề như: yêu cầu đầu 
vào, chương trình đào 
tạo, cách đánh giá 
quá trình học và luận 
án, các hoạt động học 
thuật khác của NCS,... 
trên cơ sở đó, các đại 
biểu đã thảo luận và 
đưa ra những đề xuất, 
giải pháp nâng cao 
chất lượng đào tạo 
tiến sĩ trong thời gian 
tới. Theo đó, các ý 
kiến đề xuất tập trung 
vào các vấn đề như: 

xây dựng bộ tiêu chí, thang đo đánh giá đầu 
vào phù hợp; bổ sung môn thi viết cùng với hình 
thức thi vấn đáp như hiện nay; NCS phải có kế 
hoạch học tập chi tiết, giáo viên hướng dẫn và 
bộ môn quản lý chuyên môn phối hợp chặt chẽ 
kiểm tra tiến độ thực hiện; tuân thủ đúng thời 
gian đánh giá và lên điểm; tính chủ động và sự 
đầu tư nghiêm túc của NCS; tăng cường các 
hoạt động học thuật cho NCS như hội thảo khoa 
học, seminar, trợ giảng, tham gia hướng dẫn 
luận văn đại học...

Qua Hội thảo, Ban Giám hiệu Nhà trường 
đánh giá cao những ý kiến đóng góp của đại 
biểu tham dự, dựa vào đó công tác đào tạo 
sau đại học, đặc biệt là đào tạo NCS sẽ được 
chấn chỉnh để nâng cao chất lượng NCS khi ra 
trường, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, 
bắt kịp với các nền giáo dục tiên tiến trên thế 
giới và khẳng định vị trí của Nhà trường. 

PGS.TS. Mai Văn Nam, Trưởng Khoa Sau đại học báo cáo tình hình đào tạo tiến sĩ 
của Trường giai đoạn 2012 đến nay.
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LẤY Ý KIẾN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DỰ KIẾN
 NGÀNH VI SINH VẬT HỌC, TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 04/6/2016, Viện Nghiên cứu và Phát 
triển Công nghệ Sinh học (NC&PT CNSH) tổ 
chức Hội thảo Lấy ý kiến giảng viên, nhà khoa 
học, người sử dụng lao động, cựu sinh viên và 
sinh viên về chương trình đào tạo dự kiến ngành 
Vi sinh vật học, trình độ thạc sĩ.

Nằm trong định hướng phát triển Trường 
Đại học Cần Thơ đến năm 2016 tầm 
nhìn đến năm 2020, việc đầu tư giảng 

dạy nghiên cứu về vi sinh vật sẽ góp phần phát 
triển kinh tế-xã hội, đáp ứng nhu cầu nhân lực 
chuyên môn sâu cho vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long. Đó cũng là nhu cầu cấp bách trong 
bối cảnh hiện tại ở vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long khi chưa có cơ sở đào tạo trình độ thạc 

sĩ ngành Vi sinh vật học. Trên cơ sở đó, Viện 
NC&PT CNSH đã tiến hành xây dựng chương 
trình đào tạo ngành Vi sinh vật học, trình độ  
thạc sĩ. 

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Vi sinh 
vật học được xây dựng theo 
định hướng nghiên cứu 
nhằm giúp cho học viên: bổ 
sung, cập nhật và nâng cao 
kiến thức cơ bản và kiến 
thức hiện đại của chuyên 
ngành Vi sinh vật học; tăng 
cường kiến thức liên ngành 
trong lĩnh vực Vi sinh vật 
học và khoa học về sự 
sống có liên quan; có kiến 
thức chuyên sâu trong lĩnh 
vực khoa học của chuyên 
ngành Vi sinh vật học, tập 
trung vào các lĩnh vực liên 
quan đến Vi sinh vật học cơ 
bản, ứng dụng của Vi sinh 
vật vào Công nghệ sinh 
học, Công nghệ thực phẩm, 
Khoa học môi trường, Nông 
nghiệp và Y học; có kỹ năng 
vận dụng kiến thức đã học 

vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả 
năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có 
năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề 
thuộc chuyên ngành Vi sinh vật học.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo 
luận, khẳng định sự cần thiết của chương trình 
đào tạo cao học ngành Vi sinh vật học và đóng 
góp sôi nổi và tích cực vào chương trình đào tạo 
dự kiến, góp phần hoàn thiện đề án mở ngành. 

Hoäi thaûo

Toàn cảnh Hội thảo lấy ý kiến về chương trình đào tạo dự kiến ngành Vi sinh vật học, 
trình độ thạc sĩ
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Chương trình đào tạo 
ngành Kỹ thật môi 
trường, trình độ thạc 

sĩ được xây dựng nhằm mục 
tiêu đào tạo nguồn nhân lực 
trình độ cao ngành Kỹ thuật 
môi trường có đạo đức nghề 
nghiệp, có đủ năng lực và kiến 
thức chuyên sâu để giải quyết 
những vấn đề môi trường cụ 
thể, có khả năng làm việc độc 
lập, sáng tạo và tự học tập 

nâng cao trình độ.

Học viên sau khi tốt nghiệp 
có khả năng vận dụng kiến 
thức và phân tích được các 
cơ chế lý, hóa, sinh học, sự 
lan truyền và chuyển hóa 
các chất ô nhiễm trong môi 
trường; áp dụng kiến thức 
để bố trí và xử lý kết quả thí 
nghiệm trong chuyên ngành 
Kỹ thuật môi trường; tính toán 

và thiết kế các công trình xử lý 
môi trường có liên quan (nước 
cấp, nước thải, chất thải rắn, ô 
nhiễm không khí và tiếng ồn, 
ô nhiễm đất); tổng hợp, đánh 
giá và có khả năng thẩm định 
các quy trình xử lý môi trường 
có liên quan; nắm vững và vận 
dụng kiến thức về tiết kiệm và 
sử dụng hiệu quả năng lượng, 
công nghệ xanh và lồng ghép 
tác động của biến đổi khí hậu 
trong thiết kế và lập dự án; am 
hiểu và vận dụng kiến thức 
an toàn lao động trong quá 
trình thiết lập và triển khai dự 
án (đô thị, công nghiệp, nông 
nghiệp,...).

Tại Hội thảo, các đại biểu 
tham dự đều khẳng định sự 
cần thiết của chương trình đào 
tạo bậc thạc sĩ ngành Kỹ thuật 
môi trường và đóng góp nhiều 
ý kiến vào chương trình đào 
tạo dự kiến, góp phần hoàn 
thiện xây dựng chương trình 
đào tạo, đáp ứng yêu cầu xã 
hội, người sử dụng lao động 
đặt ra đối với học viên sau khi 
tốt nghiệp.

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

HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN VỀ 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ 
NGÀNH KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 24/6/2016, Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên-Trường Đại học Cần Thơ 
tổ chức Hội thảo Lấy ý kiến giảng viên, nhà khoa học, cán bộ quản lý, người sử dụng lao 
động và cựu sinh viên về chương trình đào tạo bậc thạc sĩ ngành Kỹ thuật môi trường.

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
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HỘI THẢO 
CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CĂN BẢN BẬC 2 

HƯỚNG TỚI ĐẠT CHUẨN ĐẦU RA NGOẠI NGỮ BẬC 3 CHO SINH VIÊN TRƯỜNG 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 22/6/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội thảo Cải tiến chương trình 
tiếng Anh căn bản bậc 2 (cấp độ A2) hướng tới đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ bậc 3 (cấp độ B1) 
cho sinh viên Trường ĐHCT. Hội thảo có sự tham dự của đại diện các tổ chức quốc tế như: 
British Council Vietnam, National Geographic Learning, Knowledge Transmission, Cengage 
Learning, Information and Education Group cùng với các trường đại học, cao đẳng trong khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Tại Hội thảo, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT chia sẻ, là 
một trường đại học đa ngành, đa lĩnh 

vực của vùng ĐBSCL với quy mô đào tạo 
hiện nay khoảng trên 52.000 sinh viên thuộc 
98 chuyên ngành đào tạo kỹ sư và cử nhân, 
ngoài ra có khoảng 3.000 học viên sau đại 
học với 40 ngành thạc sĩ và 16 chuyên ngành 
tiến sĩ, Trường ĐHCT đang đối mặt với thách 
thức làm thế nào để nâng cao chất lượng đào 

tạo trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập 
quốc tế. Trường đã xác định tiếng Anh là một 
trong những trọng tâm trong định hướng phát 
triển của Nhà trường trong thời gian tới.

Trường đã xây dựng lộ trình nâng cao chất 
lượng dạy và học ngoại ngữ cho sinh viên và 
nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cho 
khu vực ĐBSCL. Trong đó, Trường chú trọng 
công tác tổ chức và phát triển chuyên môn đội 
ngũ giảng viên ngoại ngữ. Năm 2015, Khoa 

Hội thảo Cải tiến chương trình Tiếng Anh căn bản bậc 2 hướng tới đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ bậc 3 cho sinh viên 
Trường ĐHCT.
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Ngoại ngữ được thành lập với chức năng đào 
tạo bậc đại học và sau đại học các ngành, 
chuyên ngành ngoại ngữ, phụ trách giảng dạy 
chương trình ngoại ngữ căn bản (bậc 2) và 
tăng cường (bậc 3) cho sinh viên.

Từ năm 2011, thông qua Đề án ngoại ngữ 
quốc gia 2020, Trường cử hơn 1.000 lượt 
giảng viên tham dự các khóa tập huấn chuyên 
môn, hội thảo khoa học trong và ngoài nước 
nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ giảng viên thực 
hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy học 
ngoại ngữ của Trường và đóng góp cho công 
cuộc phát triển chung của đất nước.

Bên cạnh đó, Trường cũng thành lập Trung 
tâm Đánh giá Năng lực Ngoại ngữ với chức 
năng, nhiệm vụ tổ chức các kỳ thi đánh giá 
năng lực ngoại ngữ và cấp chứng chỉ, chứng 
nhận cho người học các trình độ theo khung 
năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Trường đã cải tiến chương trình tiếng Anh 

căn bản bậc 2 và xây dựng chương trình tiếng 
Anh tăng cường bậc 3 cho sinh viên. Sắp tới, 
Trường ĐHCT sẽ ban hành chuẩn đầu ra 
ngoại ngữ bậc 3 dành cho sinh viên tốt nghiệp 
ra trường. Dự kiến đến năm 2020, sinh viên 
Trường ĐHCT tốt nghiệp sẽ có trình độ ngoại 
ngữ cấp độ B1 theo khung ngoại ngữ 6 bậc 
dùng cho Việt Nam.

Trên cơ sở những trao đổi, thảo luận, chia 
sẻ kinh nghiệm từ các tổ chức quốc tế, nhà 
khoa học, chuyên gia, giảng viên, cán bộ quản 
lý nhằm xác định những khó khăn, thách thức 
và tìm ra các giải pháp nâng cao chất lượng 
dạy và học tiếng Anh cho sinh viên không 
chuyên ngữ, Nhà trường sẽ tiếp tục rà soát lại 
việc triển khai chương trình giảng dạy tiếng 
Anh căn bản và tiếng Anh tăng cường, từ đó, 
chỉ đạo và xây dựng kế hoạch đẩy nhanh lộ 
trình đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ bậc 3 cho 
sinh viên của Trường trong thời gian tới.

Trao đổi của các tổ chức nước ngoài về giảng dạy tiếng Anh.
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TẬP HUẤN NÂNG CAO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM 
CHO GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 21/6/2016, Chương trình khai mạc khóa tập huấn nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho giáo 
viên tiểu học thành phố Cần Thơ đã diễn ra tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). Đây là hoạt động 
nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường ĐHCT và Trường Đại học Sư phạm Daegu, cùng với 
Tòa Thị chính Daegu, Hàn Quốc.

Khóa đào tạo này nằm trong Dự án ODA 
giáo dục đầu tiên của thành phố Daegu 
và được tiến hành khởi điểm tại Việt Nam. 

Đây là điểm sơ khởi cho sự giao lưu giáo dục 
của khu vực ASEAN và trong tương lai nó được 
mong đợi trở thành hình mẫu cho dự án hỗ trợ 
giáo dục trong khu vực. Khóa tập huấn được kỳ 
vọng sẽ cải thiện huấn luyện giáo dục, tìm kiếm 
phương pháp giảng dạy thích hợp, hỗ trợ giảm 
thiểu sự khác biệt trong giáo dục, thu hút sự 
quan tâm và cải thiện chính sách góp phần tăng 
cường hiệu quả giáo dục.

Đoàn công tác gồm 16 giảng viên đến từ Hàn 
Quốc sẽ làm việc tại Trường ĐHCT từ ngày 20/6 
đến ngày 02/7/2016. Hoạt động chính trong đợt 
làm việc là tập huấn cho sinh viên Sư phạm 
Tiểu học và giáo viên tiểu học của thành phố 
Cần Thơ về giảng dạy Toán học, tiếng mẹ đẻ và 
kỹ năng sống. Bên cạnh các hoạt động chuyên 
môn, đoàn sẽ cùng phía Việt Nam tổ chức và 
tham gia các hoạt động giao lưu đẩy mạnh sự 
hiểu biết văn hóa giữa hai quốc gia.

13BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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HỘI NGHỊ “NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRẺ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ” 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 15/6/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội nghị “Nghiên cứu khoa học trẻ 
Trường Đại học Cần Thơ” năm 2016 nhằm báo cáo tổng quan về thực trạng nghiên cứu khoa học 
(NCKH) trong cán bộ trẻ và sinh viên trong thời gian qua, tôn vinh các công trình NCKH tiểu biểu, 
đồng thời thúc đẩy phong trào NCKH trong cán bộ trẻ và sinh viên của Trường trong thời gian tới.

Hằng năm, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GD&ĐT) tổ chức giải thưởng “Sinh viên 
nghiên cứu khoa học”. Từ năm 2011, giải 

thưởng được đổi tên thành “Tài năng khoa học 
trẻ Việt Nam” do 06 cơ quan đồng tổ chức gồm: 
Bộ GD&ĐT, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Trong những năm qua, sự quan tâm của lãnh 
đạo Nhà trường; lãnh đạo các đơn vị, phòng, 
ban chức năng; sự hỗ trợ tích cực của cán bộ 
hướng dẫn, trợ lý NCKH đơn vị đã tạo điều kiện 
thuận lợi và đẩy mạnh hoạt động NCKH trong 
sinh viên. Sinh viên đã nắm bắt và khai thác 

các hoạt động NCKH để thực 
hiện những ý tưởng của mình, 
đồng thời đó cũng là cơ hội để 
học hỏi, trau dồi, nâng cao trình 
độ góp phần đạt thành tích cao 
trong học tập. 

Với những nỗ lực đó, sinh 
viên Trường ĐHCT đã đạt được 
những thành tích đáng khích lệ 
từ giải thưởng “Tài năng khoa 
học trẻ Việt Nam” như: 03 giải 
ba, 04 giải khuyến khích (năm 
2012); 03 giải nhì, 03 giải ba, 02 
giải khuyến khích (năm 2013); 
07 giải ba, 04 giải khuyến khích 
(năm 2014). Với thành tích như 
trên, từ năm 2012 đến 2014 
Trường ĐHCT đã vinh dự được 
Bộ tặng Bằng khen với danh 

hiệu đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong hoạt 
động NCKH của sinh viên. Tuy nhiên, do có sự 
thay đổi trong quy định thời hạn tổ chức xét tặng 
giải thưởng, Bộ GD&ĐT đã tạm dừng tổ chức 
giải thưởng Tài năng khoa học trẻ trong năm 
2015.

Bên cạnh giải thưởng Tài năng khoa học trẻ, 
sinh viên Trường ĐHCT cũng nhận được các 
giải thưởng từ Cuộc thi Holcim Prize như: giải 
đặc biệt, giải ứng dụng và giải khuyến khích 
(năm 2011), giải môi trường (năm 2012), giải 
khuyến khích (năm 2013), giải khuyến khích 
(năm 2014), và giải phát triển cộng đồng (năm 
2015). Giải thưởng Kova được trao cho 27 sinh 
viên có thành tích học tập xuất sắc và có đề tài 
NCKH đạt kết quả tốt. 

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT, phát biểu khai mạc 
Hội nghị.
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Giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam 
cũng dành cho đối tượng là giảng viên trẻ được 
tổ chức hai năm một lần từ năm 2012. Kết quả 
Trường ĐHCT đạt 01 giải ba và 03 giải khuyến 
khích (năm 2012) và 03 giải ba (năm 2014).

Để chuẩn bị tham gia giải thưởng Tài năng 

khoa học trẻ Việt Nam 
năm 2016, Trường ĐHCT 
đã tiếp nhận đăng ký công 
trình NCKH trong sinh viên 
và cán bộ trẻ của Trường. 
Qua thẩm định của các tiểu 
ban chuyên môn, kết quả 
đã chọn được 26 công trình 
NCKH có giá trị cao, gồm 
14 đề tài của sinh viên và 
12 đề tài của cán bộ trẻ. Tại 
Hội nghị, Trường đã tiến 
hành trao giải cho các công 
trình NCKH trên gồm 04 
giải nhất, 08 giải nhì, 11 giải 
ba, 03 giải khuyến khích.

Hội nghị đã cho thấy hiệu 
quả của phong trào NCKH 
trong sinh viên và giảng 

viên trẻ của Trường trong thời gian qua, từ đó, 
khích lệ tinh thần, giúp sinh viên ngày càng có 
nhiều ý tưởng, sáng kiến mới, góp phần phát 
triển mạnh mẽ phong trào NCKH của Trường, 
xứng tầm là trường đại học trọng điểm của vùng 
và cả nước.

Chủ nhiệm các đề tài tiêu biểu báo cáo tại Hội nghị.

PGS.TS. Lê Văn Khoa, Trưởng Phòng Quản lý Khoa học, trao thưởng cho các giảng viên trẻ.
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LỄ KÝ KẾT TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THUỘC DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Với mục tiêu hỗ trợ thực hiện Dự án “Nâng 
cấp Trường Đại học Cần Thơ” thành 
trường đại 

học xuất sắc, được 
quốc tế công nhận 
trong lĩnh nông 
nghiệp, thủy sản, 
môi trường và các 
lĩnh vực liên quan, 
Dự án Hỗ trợ Kỹ 
thuật “Tăng cường 
năng lực Trường Đại 
học Cần Thơ thành 

trường xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ” sử dụng viện trợ 
không hoàn lại của Chính phủ Nhật Bản được 
triển khai thực hiện từ tháng 3 năm 2016. 

Một trong những hoạt động quan trọng của 
Dự án Hỗ trợ kỹ thuật là thực hiện dự án nghiên 
cứu chung kiểu mẫu giữa các nhà nghiên cứu 
của Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) và các 
trường đối tác Nhật Bản. Ngày 21/6/2016, 
Trường ĐHCT đã tổ chức Lễ Ký kết Hợp đồng 
triển khai thực hiện Đề tài nghiên cứu khoa học 
thuộc Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật. 

Bốn đề tài nghiên cứu khoa học được thực 
hiện trong khuôn khổ Dự án gồm: 02 đề tài 

thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, 01 đề tài thuộc lĩnh 
vực Thủy sản và 01 đề tài thuộc lĩnh vực Môi 

trường. Thời gian thực hiện 
các đề tài sẽ kéo dài trong 
vòng hai năm với kinh phí 
1 tỷ đồng/dự án. Đặc biệt, 
các đề tài nghiên cứu này sẽ 
được hỗ trợ bởi 09 trường 
đại học Nhật Bản với những 
ý tưởng và công nghệ mới 
được áp dụng. Kết quả của 
các đề tài nghiên cứu khoa 

học được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết một 
số vấn đề do biến đổi khí hậu gây ra đối với 
ngành nông nghiệp và thủy sản, thích ứng với 
biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, gia tăng giá 
trị nông nghiệp và thủy sản ở vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long.

Với sự hợp tác tốt đẹp từ các trường đối tác 
phía Nhật Bản, lãnh đạo Trường Đại học Cần 
Thơ tin tưởng các đề tài nghiên cứu sẽ đạt 
được những kết quả quan trọng, đáp ứng các 
mục tiêu đề ra, đồng thời, tăng cường kết nối 
và khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Trường 
ĐHCT và các đối tác Nhật Bản. 

Ký kết giữa Giám đốc Ban Quản lý Dự án, Cố vấn trưởng Dự án   
và các Chủ nhiệm đề tài.
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Ngày 12/7/1976, Việt Nam và Philipines đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trải qua 40 
năm hợp tác, tình hữu nghị giữa hai nước không ngừng được vun đắp và phát triển trên các lĩnh 
vực: chính trị, an ninh quốc phòng, đầu tư, du lịch, thương mại, nông nghiệp, giáo dục và giao lưu 
nhân dân.

Ngày 16/6/2016, tại Hội trường Lớn, 
Trường Đại học Cần Thơ, Lễ kỷ niệm và 
Chương trình nghệ thuật chào mừng 40 

năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - 
Philippines (1976-2016) và Quốc khánh lần thứ 
118 nước Cộng hòa Philippines (12/6/1898-
12/6/2016) đã được long trọng tổ chức. Với chủ 
đề “Kề vai sát cánh”, buổi lễ là biểu tượng cho 
sự đoàn kết mạnh mẽ và bền vững giữa hai 
nước Việt Nam - Philippines cho một tình hữu 

nghị lâu dài. Buổi lễ vinh dự đón tiếp Đại sứ, 
Nguyên Đại sứ Philippines tại Hà Nội, Tổng lãnh 
sự, Nguyên Tổng lãnh sự Philippines tại thành 
phố Hồ Chí Minh, Tùy viên Quân sự Philippines 
tại Việt Nam và Giám đốc Du lịch Philippines tại 
Việt Nam.

Lễ kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật chào 
mừng 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt 
Nam - Philippines và 118 năm quốc khánh nước 
Cộng hòa Philippines có ý nghĩa đặc biệt sâu 

CHÀO MỪNG 
40 NĂM THIẾT LẬP QUAN HỆ NGOẠI GIAO 
VIỆT NAM VÀ PHILIPPINES

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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sắc. Đây là hoạt động giao lưu hữu nghị nhằm 
quảng bá, giới thiệu nét văn hoá của Philippines 
và Việt Nam, góp phần tăng cường sự hiểu biết 
lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân 
Philippines và bạn bè quốc tế, từ đó, thúc đẩy 
hơn nữa tình hữu nghị giữa hai nước trong hiện 
tại và tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, 
Đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền Philippines tại Hà 
Nội, ông Noel Servigon 
chia sẻ “Việc thiết lập 
Quan hệ Đối tác chiến 
lược trong năm vừa 
qua đã đẩy mạnh mối 
quan hệ hợp tác kinh tế 
chặt chẽ của hai nước. 
Chúng tôi mong muốn 
tăng cường các dự án 
hợp tác hiện tại cũng 
như mở rộng thêm các 
hoạt động chung giữa 
hai quốc gia”. Đại sứ 
nhấn mạnh “Quan hệ 

Đối tác chiến lược trong năm 
2016 càng có ý nghĩa hơn vì 
cả hai nước đều có những 
vị lãnh đạo mới. Chúng tôi 
mong chờ các cuộc viếng 
thăm chính thức giữa các vị 
lãnh đạo hai nước. Chúng 
tôi mong rằng sự hợp tác 
trên nhiều lĩnh vực giữa hai 
nước sẽ ngày càng phát triển 
và những nỗ lực nhằm thúc 
đẩy hợp tác của hai nước 
sẽ được ghi nhận một cách 
xứng đáng”.

Trong không khí vui tươi, 
ấm áp tình hữu nghị, Lễ kỷ 
niệm và Chương trình nghệ 
thuật đã mang những cảm 
xúc khó tả cho người xem 
khi trải nghiệm về văn hóa 
của đất nước Philippines 

xinh đẹp được thể hiện một cách chân thật qua 
những điệu múa, hòa quyện vào đó là không 
gian hữu tình về miền quê sông nước, phù sa 
màu mỡ với nhiều hoa thơm trái ngọt của miền 
quê Việt Nam.

Ông Noel Servigon, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Hà Nội, phát 
biểu tại buổi lễ.

Lãnh đạo TPCT trao tặng những đóa hoa tươi đẹp, thắm đượm tình hữu nghị đến 
đoàn Đại sứ.
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HỌP MẶT NHÂN NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 20/6/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức buổi họp mặt nhân dịp kỷ niệm 91 
năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2016) với sự góp mặt đông đủ của đại 
diện lãnh đạo, phóng viên, nhà báo công tác tại các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương 
có trụ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Buổi họp mặt đã trở thành thông lệ hằng 
năm của Trường ĐHCT với mong muốn 
gặp gỡ, giao lưu giữa những người 

làm trong ngành báo chí với lãnh đạo, cán bộ 
Trường. Tại đây, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu 
trưởng Nhà trường đã gửi lời chúc mừng và lời 
cảm ơn chân thành đến những người làm trong 
ngành báo chí nói chung và các cơ quan báo, 
đài đã đồng hành cùng Trường ĐHCT trong 
suốt thời gian qua nói riêng. Đồng thời, Hiệu 
trưởng cũng thông tin về các hoạt động giáo 
dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao 
công nghệ, những thành quả mà Nhà trường đã 
đạt được và định hướng phát triển của Trường 
trong thời gian tới, nổi bật là công tác kiểm định 
chất lượng.  

Năm 2016, theo xếp hạng về đảm bảo chất 
lượng các trường đại học khu vực châu Á của 
QS World University Rankings Asia, trong số 

350 trường đại học khu vực 
Châu Á được lọt vào danh 
sách xếp hạng của QS 
University Rankings Asia 
đợt này, Trường ĐHCT nằm 
trong nhóm 251-300 trường 
hàng đầu. Với những thành 
tựu đã đạt được, Trường 
ĐHCT đang tiến gần đến 
mục tiêu là nằm trong top  
200 trường hàng đầu của 
Châu Á vào năm 2022. 

Trước đó, vào tháng 
01/2016, bảng xếp hạng 
trang web các trường 
đại học trên toàn thế giới 
(Webometrics Ranking of 

Universities) đã xếp Trường ĐHCT hạng 39 khu 
vực Đông Nam Á, hạng 02 ở Việt Nam (sau Đại 
học Quốc gia Hà Nội), hạng 454 châu Á và hạng 
1.653 trong các trường đại học trên thế giới.

Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tiếp tục 
thực hiện Dự án “Nâng cấp Trường Đại học Cần 
Thơ” thành trường đại học xuất sắc để đạt mục 
tiêu trở thành trường đại học đẳng cấp quốc tế. 

Cùng với những lời chúc mừng cho những 
thành quả mà Trường ĐHCT đã gặt hái được 
trong thời gian qua, đại diện các cơ quan báo, 
đài cũng gửi lời cảm ơn đến Nhà trường đã tạo 
điều kiện tốt, cung cấp thông tin kịp thời cho các 
cơ quan báo chí tác nghiệp trong quá trình thu 
thập, đưa tin liên quan đến Trường; đồng thời, 
mong muốn mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 
Nhà trường và các cơ quan báo, đài sẽ ngày 
càng phát triển và gắn bó.

Buổi họp mặt thân tình kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.



20 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

HOẠT ĐỘNG KHÁC

TRỒNG CÂY NHÂN NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới với chủ đề năm 2016 là “Tiếng gọi thiên nhiên và hành 
động của chúng ta”, Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức trồng cây xanh tại khuôn viên Ký túc xá A.

Trồng cây là hoạt động thường niên của 
Trường Đại học Cần Thơ không chỉ để 
hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới mà 

còn giữ gìn và tạo sự trong 
lành cho khuôn viên Trường; 
tạo điều kiện thuận lợi phục 
vụ công tác, học tập và nghiên 
cứu; bên cạnh đó nâng cao ý 
thức bảo vệ môi trường trong 
cán bộ và sinh viên. Với ý 
nghĩa thiết thực mà nó mang 
lại, phong trào trồng cây xanh 
đã thu hút đông đảo cán bộ, 
viên chức của các đơn vị trực 
thuộc Trường tham gia.

Trong không khí phấn khởi 
cùng với sự nhiệt tình của cán 
bộ, viên chức, công việc trồng 
cây đã được khẩn trương 
hoàn thành, hứa hẹn sẽ mang 
lại cảnh quan đẹp cho khuôn 

viên Ký túc xá trong thời gian tới, đồng thời, cải 
thiện môi trường sống, góp phần động viên tinh 
thần học tập cho sinh viên.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng chia sẻ ý nghĩa thiết thực của hoạt 
động trồng cây nhân ngày Môi trường Thế giới.

Nhóm sinh viên Việt Nam chụp hình lưu niệm với học sinh Trường Changkum.
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HỌC TẬP NGẮN HẠN Ở NƯỚC NGOÀI 
TỪ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Năm 2016, Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) mở rộng cơ hội trau dồi chuyên 
môn và kỹ năng cho sinh viên thông qua 

Học bổng khuyến khích Đại học Cần Thơ hỗ trợ 
sinh viên tham gia hoạt động trao đổi, học tập 
ngắn hạn ở nước ngoài với trị giá tương đương 
400 USD/ suất.

Nhận lời mời từ GS. Nason 
Phonphok, Giám đốc Trung tâm 
Khoa học Giáo dục của Trường 
Đại học Srinakharinwirot, Thái 
Lan, 06 sinh viên thuộc Khoa Sư 
phạm đã tham gia Chương trình 
Thực tập giữa Trung tâm Khoa 
học Giáo dục của Trường Đại 
học Srinakharinwirot và Khoa Sư 
Phạm, Trường ĐHCT từ ngày 
06/6/2016 đến 17/6/2016. 

Các hoạt động trải nghiệm trên 
đất nước Thái Lan đã giúp sinh 
viên Khoa Sư phạm nâng cao 
kỹ năng làm việc nhóm và học 
cách làm việc với các đối tượng ở 

những quốc gia khác nhau; tìm hiểu 
cách dạy cho học sinh khác nền văn 
hóa và ngôn ngữ; học hỏi và chia 
sẻ kinh nghiệm, quan điểm, cũng 
như những ưu điểm và nhược điểm 
của hệ thống giáo dục hai nước; 
mở rộng hiểu biết về ảnh hưởng 
của văn hóa đến hệ thống giáo dục 
nói chung và kinh nghiệm giảng 
dạy qua hoạt động thực tập giảng 
dạy trực tiếp tại một số trường phổ 
thông của Thái Lan như Changkum 
và Nayao.

Trong quá trình làm việc, bên cạnh 
việc cùng nhau chia sẻ những thông tin về giáo 
dục và phương pháp giảng dạy của hai nước, 
đoàn sinh viên Trường ĐHCT còn có cơ hội 
khám phá văn hóa, con người, những vẻ đẹp 
của đất nước Thái Lan, qua đó, thắt chặt tình 
hữu nghị, hợp tác giữa cán bộ và sinh viên hai 
trường. 

Sinh viên thực hành giảng dạy tại Trường Changkum và Nayao.

Nhóm sinh viên Việt Nam chụp hình lưu niệm với học sinh Trường Changkum.
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“TRÀ VINH YÊU THƯƠNG” 
ĐONG ĐẦY TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG

Lê Nhi, Lớp Văn học 2, Khóa 40

Chương trình“Trà Vinh yêu thương” là hoạt động thường niên của Liên Chi hội Sinh viên Trà Vinh 
thuộc Hội Sinh viên Đại học Cần Thơ tổ chức. Hoạt động ý nghĩa này còn khá mới lạ, tuy nhiên đã 
đem lại một không khí mới mẻ và cực kỳ ý nghĩa đối với sinh viên. Chương trình là cơ hội để sinh 
viên trải lòng mình hướng về quê hương “yêu thương”.

Ngày 28/5/2016 vừa qua, Chương trình 
“Trà Vinh yêu thương” năm 2016 được tổ 
chức thành công tại nhà học C1, Trường 

Đại học Cần Thơ. Đây là lần thứ hai chương 
trình được diễn ra. Với sự đầu tư kỹ lưỡng về 
cơ cấu tổ chức cũng như chất lượng các đội 
dự thi, chương trình đã 
thu hút nhiều sinh viên 
thuộc các Chi hội và các 
bạn sinh viên trong và 
ngoài trường tham gia 
cổ vũ, tạo cho không khí 
sinh động và hào hứng, 
góp phần làm nên sự 
thành công cho chương 
trình.

Các đội thi đã trải qua 
hai vòng thi kiến thức và 
thuyết trình đầy gây cấn 

và vui nhộn xoay quanh chủ đề về 
lịch sử tỉnh nhà, anh hùng dân tộc, 
giai điệu quê hương… với nhiều 
màu sắc khác nhau. Kết thúc mỗi 
vòng thi, là phần thi dành cho khán 
giả làm cho không khí càng thêm 
sôi động. Mỗi câu hỏi góp phần 
củng cố kiến thức và khơi dậy 
trong lòng mỗi người con quê nhà 
lòng yêu quê hương và khát vọng 
cống hiến của những con người 
trẻ đầy nhiệt huyết. 

Chương trình kết thúc trong 
niềm vui hân hoan với chiến thắng 
của đội Châu Thành- Trà Cú, 

hòa trong không khí tự hào về quê 
hương Trà Vinh. Nơi có một lịch sử hào hùng, 
có những người con anh dũng trong suốt quá 
trình bảo vệ và xây dựng tỉnh nhà. Tin chắc rằng 
hế hệ thanh niên mới sẽ tiếp nối và phát huy 
truyền thống ấy để yêu thương mãi đong đầy.

Các đội tham dự thi.

Suy nghĩ và trả lời.
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TIEÁNG QUEÂ HÖÔNG
Quách Minh Vinh, Lớp Chính trị học, Khóa 41

Tiết trời Cần Thơ dường như trong lành hơn sau khi có một cơn mưa đến gột 
rửa. Ánh nắng nhẹ xuyên qua những đám mây, rồi dần chìm khuất phía chân 
trời, buông lời tạm biệt một ngày. Theo làn gió căng đầy hơi nước, từng loạt 

hoa chò nâu nhẹ nhàng buông mình như chong chóng xoay vòng, như những gót chân 
bé xinh đang khiêu vũ. Rồi chúng rớt xuống đường, vương trên đôi tay của những sinh 
viên giàu mộng mơ, tựa giai điệu diệu kỳ tạo hóa viết trên khuông nhạc của thành phố, 
để rồi ngân cùng bao tâm hồn đa cảm.

Tôi thử đóng vai một thi sĩ, rảo bước trong khuôn viên Trường Đại học Cần Thơ 
để cảm nhận vẻ đẹp nên thơ của đất trời. Đến khi trời đã tối, tôi lại dừng chân nơi bãi 
cỏ Nhà Điều hành và tham gia vào buổi sinh hoạt của các anh chị trong Câu lạc bộ 
Đờn ca tài tử. Tiếng đàn, tiếng hát vang lên thấm đẫm cả không gian, đưa người nghe 
chìm đắm trong sự ngọt ngào, êm đềm đến vô cùng. Nó như một thanh âm trong trẻo 
ru hồn tôi trong hoài niệm, lặng lẽ đưa tôi trở về một thời đã xa...

Tuổi thơ tôi bắt đầu bên những đồng lúa xanh bạt ngàn trải dài đến vô tận, với 
những buổi chiều tà có đám trẻ ngồi trên lưng trâu hát nghêu ngao “Ai bảo chăn trâu 
là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ”, tay cầm sợi dây diều thả tung theo chiều gió, xem 
diều ai bay cao hơn. Đó còn là giây phút bọn trẻ đồng trang lứa quây quần giữa đồng 
đốt rơm nướng cá lóc, khói tỏa lên quyện cùng mùi rơm làm cay khóe mắt mà thấy sao 
nồng nàn mùi vị của quê hương. Và giờ đây, khi nhớ lại, lòng tôi bỗng rung lên từng 
nhịp cảm xúc thiết tha. Rằng mình đã từng bước qua một vùng tuổi thơ hạnh phúc như 
thế! Rằng quê mình bình dị mà thân thương, ngọt ngào đến thế!

Ngày ấy, sau khi thu hoạch xong, bà con trong xóm lại tụ họp trước sân nhà ngoại 
tôi, trải chiếu ngồi nói chuyện, đờn ca. Trong đêm muôn vàn vì sao lấp lánh cùng với 
ánh trăng dát vàng trên mặt sông, đờn ca tài tử được vang lên bằng tất cả niềm thương 
mến. Với chiếc đờn kìm, đờn cò, với từng điệu đờn ca, chúng tôi cũng là những nghệ 
sĩ. Tôi, tuy còn nhỏ nhưng cũng biết vài ba câu ca, góp giọng cùng mọi người, nghe rõ 
sự non nớt. Ấy vậy mà tôi thấy hạnh phúc làm sao! Những tàu lá dừa khẽ đung đưa 
trong gió tựa như cũng muốn tham gia. Tiếng đàn mềm mại khua sóng, đẩy từng giọt 
nước bay lên và nhảy múa trên mặt sông. Tiếng hát xua tan bao phiền muộn ở đời. 
Sự hòa quyện giữa tiếng đàn, tiếng hát với tiếng lòng của con người như đưa tôi lạc 
vào thế giới thần tiên-nhẹ nhàng, du dương, thuần khiết. Tôi yêu Đờn ca tài tử cũng 
chính vì nó nhã nhặn, thanh tao.

Ngoại tôi thường ca “Dạ cổ hoài lang”, nghe buồn não nề:
“Từ là từ phu tướng

Báu kiếm sắc phong lên đàng
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Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng

Em luống trông tin chàng 
Ôi gan vàng quặn đau…”

Đến tận bây giờ, tôi vẫn khắc sâu từng câu ca ấy, đồng thời thực sự hòa nhập vào 
tâm trạng yếu đuối của người phụ nữ khi xa chồng, dẫu xót xa mà vẫn một lòng thuỷ 
chung, nhất là trong những hoàn cảnh bắt buộc phải chia uyên rẽ thúy.

Được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bạc Liêu thanh bình, tôi mới thấm được cái 
hồn và sự chân chất của người dân miền Tây. Nét văn hóa được gìn giữ trong những 
khúc hát đờn ca, cứ thánh thót, nhẹ nhàng như cánh chim rừng sải cánh bay tự do, mà 
lại rất đỗi mặn mà, ấm áp như giọt mồ hôi lấm tấm rơi trên trán những con người cần 
lao. Chợt nhận ra, đối với những đứa con xa quê, Bạc Liêu đẹp đến lạ.

Nhiều người lo sợ Đờn ca tài tử có nguy cơ bị lãng quên. Thiết nghĩ, trường hợp 
ấy sẽ không xảy ra, bởi vẫn còn ở đâu đó những người yêu và gắn bó với Đờn ca tài 
tử, như tôi, như các anh chị trong Câu lạc bộ Đờn ca tài tử ngay dưới ngôi trường 
này. Với riêng tôi, Đờn ca tài tử đã là một phần máu thịt, là tiếng gọi của quê hương.

Trời đã khuya, các anh chị trong Câu lạc bộ cũng đã dừng sinh hoạt, chuẩn bị về 
ký túc xá nghỉ ngơi.

Đêm thanh vắng. Cỏ đẫm sương. Tôi nghe vang vọng đâu đây khúc hát từ quê 
hương mình…

Cây đờn kìm cách điệu (Quảng trường Hùng Vương, tỉnh Bạc Liêu)
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TIẾNG LÁ… BAN TRƯA
Lê Võ Yến Nhi, Lớp Văn học 2, Khóa 40 

Trưa hè tháng sáu nắng mưa bất chợt, có cái nóng gây gắt và cơn gió lạnh đột ngột 
bao trùm cả không gian. Ngoài kia, sinh viên ai cũng bước nhanh tranh thủ nghỉ 
trưa và trốn cái thời tiết mau “dỗi hờn” này. Tôi ngồi nghe tiếng lá xào xạc từng 

đợt, từng đợt... Cái tiếng lá quen thuộc đều đặn vang lên trong yên lặng của sự nghỉ ngơi. 
Tiếng lá lặng thầm ấy là của chú Đào Mạnh Dũng, người làm sạch không gian “ngôi nhà 
chung” cho bao người.

Tôi quyết định gặp chú sau bao ngày lén nhìn chú làm việc cần mẫn và đầy tận tâm 
bên lá bay và rác. Nhìn người đàn ông nhỏ bé này ít ai biết được chú năm nay đã 66 tuổi và 
có hơn 15 năm gắn bó với công việc dọn dẹp vệ sinh. Chú Dũng từng là bộ đội trong những 
năm lửa đạn của thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Trong cuộc sống thời bình, tinh 
thần của một người lính cụ Hồ vẫn cháy trong chú. Giờ đây chiến trường của chú là rác 
thải và người “chiến sĩ” ấy vẫn đang miệt mài làm việc bất kể nắng gió. Đây là công việc đòi 
hỏi sự siêng năng không ngừng nghỉ, bởi chưa bao giờ Ký túc xá hết rác.

“Khi mình bệnh mà nắng quá thì rất mệt mỏi, nhưng mà mình không muốn nghỉ vì rác 
sẽ dồn lại” Chú nói với tôi bằng cả trái tim yêu nghề. Chú quét rác, lượm rác và dọn cỏ mỗi 
ngày công việc cứ đều đặn lặp lại như vậy. Tôi hỏi chú có buồn chán không, chú bảo: “Chú 
quen rồi không thấy chán, làm nhiệm vụ của mình mà ở nhà bức rức lắm”. Người ở Hà 
Nam giọng ngọt chẳng kém gì xứ Huế, chú đã vào Nam và gắn bó với ngôi trường này khi 
bao lớp sinh viên vào trường và ra đi. Chú Dũng vẫn tiếp tục công việc nhẹ nhàng và thầm 
lặng mà có khi ta vô tình lướt qua, rồi bước nhanh và chẳng kịp nghĩ ngợi gì…

Mùa gió là lúc chú Dũng vất vả nhất, lá rụng nhiều rồi bay cùng rác tứ tung khắp 
đường khó mà gom vào bô rác nhanh được. Khi khối lượng công việc nhiều, chú làm thêm 
rồi cố gắng đạp xe về với gia đình. Hoặc khi gom những chai nhựa tái chế được có thêm 
khoản thu nho nhỏ, chú cười hiền. Tạm biệt tôi với câu nói “Lao động là vinh quang, còn 
sức khỏe là vẫn còn làm” rồi chú tiếp tục công việc với cái oi ả 1h trưa bên tiếng lá sau thềm.

Lặng nhìn người đàn ông nhỏ nhắn hòa vào nắng, tận tụy hoàn thành nốt công việc 
của mình tôi ngậm ngùi bước đi. Giá như sinh viên chúng ta cùng chung tay bảo vệ cảnh 
quan cho trường thì chắc chắn sẽ vơi bớt đi giọt mồ hôi cho những người quét dọn rác như chú 
Dũng. Bên cạnh đó, môi trường sống thêm sạch là không gian học tập, sinh hoạt lí tưởng 
cho chính chúng ta. Xử lí rác thải một cách có ý thức là điều hoàn toàn có thể làm được. 
Chúng ta hãy cùng chung tay hành động, bởi làm sạch môi trường là công việc “không chỉ 
của riêng ai”.
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