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Chí Minh”
18. Trường Đại học Cần Thơ trồng 
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Cần Thơ đạt giải Nhì toàn đoàn 
tại hội thao liên kết công đoàn sáu 
trường đại học năm 2013
21. Cán bộ và sinh viên Khoa Thủy 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ SẴN SÀNG
CHO KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Công tác tuyển sinh là một trong những 
khâu quan trọng trong quá trình đào tạo 
nguồn nhân lực cho đất nước. Kỳ thi 

tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 sắp bắt 
đầu, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã hoàn 
thành công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho mùa thi 
tuyển.

Trong các buổi chỉ đạo thực hiện việc chuẩn bị 
công tác tuyển sinh năm 2013, lãnh đạo Trường 
ĐHCT luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ 
thi tuyển sinh, vai trò và trách nhiệm của nhà 
trường đối với công tác tuyển sinh và coi thi liên 
trường tại cụm thi Cần Thơ. Đảng ủy, Ban Giám 
hiệu Trường ĐHCT đã chỉ đạo tất cả cán bộ viên 
chức của Trường chuẩn bị và tham gia công tác 
tuyển sinh năm 2013, nêu cao tinh thần trách 
nhiệm đối với từng cán bộ và sinh viên tham gia 
thực hiện công tác này, tăng cường kiểm tra, đôn 
đốc, giám sát để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm 
túc.

Năm nay, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi tại 
cụm thi Cần Thơ là 105.513 (dự thi vào Trường 
ĐHCT, 35 viện/trường Thành phố Hồ Chí Minh, 
Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Đại 
học Tây Đô), so với năm 2012 tăng 5.426 hồ sơ, 
đạt tỉ lệ 105,4%. Trong đó, số hồ sơ đăng ký dự 
thi vào Trường ĐHCT là 73.115, đạt tỉ lệ 99,5% 
so với năm 2012.

Đối với công tác chuẩn bị tổ chức thi, có tất 
cả 59 địa điểm (trong đó có 17 địa điểm thuộc 
Trường ĐHCT). Ðợt 1 có 47 điểm thi với 1.254 
phòng thi; Ðợt 2 có 64 điểm thi với 1.630 phòng 
thi. Địa bàn tổ chức thi từ Bình Thủy (xa nhất là 
Trường THCS Bình Thủy) đến Cái Răng và 01 
điểm tại Huyện Châu Thành, Hậu Giang (Đại 
học Võ Trường Toản). 

Về công tác tiếp sức mùa thi, hằng năm 
Trường ĐHCT đều rất quan tâm đến công tác tư 
vấn, hỗ trợ cho các thí sinh và gia đình trong các 

đợt thi, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí 
sinh hoàn thành tốt kỳ thi của mình. Nhà trường 
đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh Trường kết hợp với Đoàn Thanh niên các 
trường bạn, quận đoàn 03 quận Ninh Kiều, Bình 
Thuỷ, Cái Răng và Công an, huy động khoảng 
1.000 lượt đoàn viên, hội viên tổ chức tiếp sức 
mùa thi. Các công tác chuẩn bị thực hiện gồm: 
Tư vấn, hỗ trợ qua điện thoại và trực tiếp tại Văn 
phòng Đoàn trường từ ngày 01/6/2013; Tư vấn 
và hỗ trợ theo địa phương, đoàn thể: Hội sinh 
viên sẽ phối hợp với các trường phổ thông trung 
học trong khu vực để đưa, đón thí sinh từ các 
huyện, tỉnh đến TPCT dự thi; Tư vấn và hỗ trợ 
cho thí sinh đi tự túc: Tổ chức 15 điểm tư vấn bố 
trí tại các tuyến đường chính thuộc 03 quận và 
01 đội tư vấn lưu động. Lễ ra quân sẽ diễn ra vào 
ngày 29/6 và tư vấn tập trung từ ngày 30/6/2013 
đến 10/7/1013; Thành lập Đội xe ôm giá rẻ để 
đưa và đón thí sinh theo yêu cầu.

Đặc biệt, Ký túc xá Trường ĐHCT chuẩn bị 
6.000 chỗ trọ/1 đợt thi, với phí ưu đãi 70.000 
đồng/đợt thi. Trong đó có 2.000 chỗ trọ tại Ký 
túc xá Trường do Báo Lao động đặt chỗ và hỗ 
trợ chi phí cho thí sinh. Điểm thi Trường Đại học 
Võ Trường Toản cũng hỗ trợ 1.000 chỗ trọ miễn 
phí/1đợt.

Kỳ thi ngày càng đến gần, lãnh đạo Trường 
ĐHCT đang tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị 
tuyển sinh và tăng cường công tác kiểm tra, 
đôn đốc việc thực hiện những công việc theo kế 
hoạch để tổ chức kỳ thi đạt kết quả tốt: kiểm tra 
các địa điểm tổ chức thi; phân công cán bộ coi 
thi; hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyển sinh cho 
cán bộ viên chức; tiến hành họp Hội đồng tuyển 
sinh, Trưởng điểm, Thư ký điểm thi, Thanh tra 
và các phòng ban để triển khai việc thực hiện 
công tác tuyển sinh; hướng dẫn công tác bảo vệ 
Tuyển sinh... Hiện tại, tất cả đã sẵn sàng cho kỳ 
thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013.

TIN NỔI BẬT
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HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ LẦN THỨ X (2010-2015) 
CỦA ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 07/6/2013, Hội nghị Sơ kết giữa 
nhiệm kỳ lần thứ X (nhiệm kỳ 2010-
2015) của Đảng bộ Trường Đại học Cần 

Thơ (ĐHCT) đã được tiến hành tại Hội trường 
II. Tham dự Hội nghị là Đ/c Bùi Hữu Nhơn, Ủy 
viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức 
Thành ủy Cần Thơ; các đồng chí trong Ban Chấp 
hành Đảng bộ Thành phố Cần Thơ (TPCT), Ủy 
ban Kiểm tra, Ban Dân vận và Ban Tuyên giáo 
Thành ủy. 

Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết việc thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHCT 
giữa nhiệm kỳ 2010-2015, báo cáo kiểm điểm 
về công tác lãnh đạo và chỉ đạo của Ban Thường 
vụ Đảng ủy. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích 
cực đóng góp ý kiến nhằm góp phần thực hiện 
hiệu quả nhiệm vụ công tác của Trường trong 
thời gian tới, phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2010-2015. 
Thông qua những ý kiến đóng góp tích cực từ 
Hội nghị, Đảng ủy Trường ĐHCT thực hiện điều 
chỉnh và bổ sung nội dung Nghị quyết, làm cơ sở 

hoạt động trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Hội nghị đã nhận được sự chỉ đạo sâu sát của 
Thành ủy Cần Thơ. Thay mặt Thành ủy, Đ/c Bùi 
Hữu Nhơn đánh giá cao những kết quả đạt được 
của nhà trường trong thời gian nửa nhiệm kỳ 
vừa qua, sự đồng thuận và nhất trí cao của cán 
bộ viên chức trong toàn Trường, việc trao quyền 
tự chủ và tự chịu trách nhiệm, nâng cao tinh 
thần trách nhiệm và nêu gương trong toàn thể 
cán bộ viên chức. Trường cũng đã nỗ lực thực 
hiện đồng bộ các mặt công tác, phản ảnh trung 
thực và kịp thời những điểm hạn chế và có biện 
pháp khắc phục, tháo gỡ khó khăn, kịp thời điều 
chỉnh, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế 
nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã 
đề ra. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đạt 
được rất đáng trân trọng và biểu dương Trường 
ĐHCT đã đóng góp tích cực cho sự phát triển 
của vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), 
đặc biệt là TPCT. Song song đó, đồng chí cũng 
chỉ đạo công tác kiểm tra và giám sát chặt chẽ 
để kịp thời phát hiện và tìm rõ nguyên nhân tồn 

TIN NỔI BẬT

2 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ



3BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TIN NỔI BẬT

tại, những hạn chế và giải pháp khắc phục; phân 
công trách nhiệm, trao quyền tự chủ đi đôi với 
việc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để 
việc thực hiện nhiệm vụ công tác trong Trường 
đạt hiệu quả cao.

Trong giai đoạn mới, Trường ĐHCT phải đối 
mặt với không ít khó khăn và thách thức trong 
việc thực hiện đào tạo theo tín chỉ, hướng đến 
đào tạo đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực chất 
lượng cao theo nhu cầu lao động của xã hội, đặc 
biệt là xu thế hội nhập và thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong nửa nhiệm 
kỳ qua, được sự quan tâm hỗ trợ và chỉ đạo sâu 
sát của các cấp lãnh đạo, toàn thể cán bộ viên 
chức Trường ĐHCT đã tích cực nỗ lực, không 
ngừng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 
để nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trên 
chặng đường phát triển, nhà trường luôn nhận 
được sự quan tâm, tin tưởng, hỗ trợ và tạo điều 
kiện thuận lợi của các bộ, ngành Trung ương, 
Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, lãnh đạo và nhân dân 
các tỉnh ĐBSCL, đặc biệt là TPCT. 

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17/2/2005 của 
Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPCT 
trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước đã khẳng định: “Nâng cấp Trường Đại 
học Cần Thơ thành trường đại học trọng điểm 
quốc gia theo hướng phát triển đa ngành”. Đồng 

thời, Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại 
buổi làm việc với lãnh đạo Trường ĐHCT ngày 
20/3/2013 tiếp tục khẳng định chủ trương “Xây 
dựng Trường Đại học Cần Thơ thành trường đại 
học xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ; có chức năng đào tạo 
đa ngành đa lĩnh vực”, cùng với việc cụ thể hóa 
công tác hỗ trợ đầu tư phát triển nhà trường đã 
tạo điều kiện và động lực cho toàn thể cán bộ 
viên chức của Trường tích cực phấn đấu, tiếp 
nhận và nắm bắt các cơ hội đầu tư để từng bước 
phát triển, đưa vị thế của trường lên tầm cao mới 
về chất lượng, tích cực hội nhập, hướng đến đạt 
tiêu chuẩn quốc tế, trước hết là ngang tầm với 
các trường đại học tiên tiến khu vực Đông Nam 
Á.

Để đạt những mục tiêu trên, Trường ĐHCT 
không ngừng phấn đấu vượt qua những khó khăn 
thách thức, nâng cao trình độ và chất lượng phục 
vụ của đội ngũ cán bộ viên chức, đảm bảo chất 
lượng và nâng cao hiệu quả mọi mặt công tác, 
thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức cán bộ và sinh 
viên Trường, học tập và làm theo tấm gương đạo 
đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực chăm 
lo đời sống cán bộ viên chức, tạo điều kiện học 
tập tốt cho sinh viên,… hướng đến hoàn thành 
tốt nhiệm vụ chính trị và nâng cao hình ảnh của 
Trường, xứng đáng là một trong những trường 
đại học trọng điểm của cả nước.

TIN NỔI BẬT
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HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU GIỚI THIỆU NGUỒN QUY HOẠCH
LẦN ĐẦU CHỨC DANH HIỆU TRƯỞNG, PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2017-2022
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Thực hiện các hướng dẫn của cấp trên, đặc 
biệt là Ban Thường vụ Thành ủy Cần 
Thơ và Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, ngày 20/6/2013, Đảng ủy và Ban Giám 
hiệu Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tiến 
hành tổ chức lấy phiếu giới thiệu quy hoạch lần 
đầu chức danh Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT giai đoạn 2017-2022.

Quy trình thực hiện gồm 04 bước thông qua 
04 lần Hội nghị: (1) Hội nghị cán bộ chủ chốt 
mở rộng, nhằm lấy phiếu giới thiệu nguồn quy 
hoạch các chức danh Hiệu trưởng và Phó Hiệu 
trưởng; (2) Hội nghị tập thể lãnh đạo Trường, 
tiến hành thảo luận, bỏ phiếu giới thiệu nguồn 
quy hoạch các chức danh Hiệu trưởng và Phó 
Hiệu trưởng trên cơ sở kết quả phiếu giới thiệu 
từ Hội nghị cán bộ chủ chốt mở rộng; (3) Hội 
nghị cán bộ chủ chốt, thông qua báo cáo kết quả 
lấy phiếu giới thiệu từ 02 Hội nghị trước, tiến 

hành lấy phiếu giới thiệu của các cán bộ chủ chốt 
cho nguồn quy hoạch chức doanh Hiệu trưởng 
và Phó Hiệu trưởng; và (4) Hội nghị tập thể lãnh 
đạo Trường (lần 2), trên cơ sở kết quả giới thiệu 
các lần Hội nghị trước, Ban Chấp hành Đảng bộ 
và Ban Giám hiệu Trường tiến hành thảo luận 
và bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch chức 
danh Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng giai đoạn 
2017-2022.

Công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy 
hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong 
Trường có vai trò rất quan trọng đối với sự phát 
triển bền vững của Trường ĐHCT. Do đó, Đảng 
ủy, Ban Giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ 
viên chức của Trường rất quan tâm và cân nhắc 
lựa chọn thật nghiêm túc nhằm giới thiệu những 
người đủ đức, đủ tài, góp phần xây dựng và phát 
triển nhà trường ngày càng lớn mạnh trong thời 
gian tới.
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LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP TIẾN SĨ, THẠC SĨ 2013, ĐỢT 1
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 15/6/2013, tại Hội trường Lớn, 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã 
tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp tiến sĩ, 

thạc sĩ 2013, Đợt 1. Tham dự buổi Lễ có lãnh 
đạo các đơn vị, tổ chức gồm: Viện lúa đồng bằng 
sông Cửu Long; Trường Đại học Kỹ thuật Công 
nghệ Cần Thơ; Kiểm toán Nhà nước Khu vực 5; 
Trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Cần Thơ. Về 
phía Trường ĐHCT có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trường gồm: PGS.
TS. Trần Thị Thanh Hiền, PGS.TS. Nguyễn 
Thanh Phương, PGS.TS. Đỗ Văn Xê; cùng lãnh 
đạo các Khoa, các thầy cô giáo và các tân tiến sĩ, 
thạc sĩ được trao bằng tốt nghiệp.

Nhiệm vụ đào tạo sau đại học luôn được 
Trường ĐHCT đặc biệt quan tâm và được xem 
là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay, 
nhằm nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, 
giảng viên của các trường đại học. Nhà trường 
không ngừng mở rộng các ngành nghề sau đại 
học và hiện nay Trường ĐHCT được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo 29 ngành 
thạc sĩ và 12 ngành tiến sĩ; sắp tới Trường sẽ đề 
nghị Bộ mở thêm 2 chuyên ngành tiến sĩ và 2 

ngành thạc sĩ. Ngoài ra Trường 
ĐHCT đã phối hợp với nhiều 
trường đại học khác như: Đại 
học Kiến trúc Hà Nội, Đại 
học Sư phạm Hà Nội, Đại học 
Xây dựng Hà Nội, Đại học 
Bách Khoa Thành phố Hồ Chí 
Minh… để mở đào tạo những 
ngành mà Trường chưa có điều 
kiện mở. Hiện nay, quy mô 
học viên cao học của Trường 
là 3.573 cao học và 185 nghiên 
cứu sinh. Trong buổi Lễ này, 
có 9 tân tiến sĩ và 523 tân thạc 
sĩ được trao bằng tốt nghiệp.

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.
TS. Hà Thanh Toàn đã gửi lời chúc mừng nồng 
nhiệt nhất đến các tân tiến sĩ và thạc sĩ, đồng thời 
thể hiện niềm tin với khối lượng kiến thức mà 
nhà trường đã trang bị cùng với sự năng động, 
sáng tạo của tuổi trẻ, các tân tiến sĩ, thạc sĩ sẽ 
mang đến nhiều lợi ích cho gia đình và xã hội.

Đại diện các tân thạc sĩ và tiến sĩ đã bày tỏ 
cảm xúc, lòng biết ơn chân thành đến các giáo 
sư, phó giáo sư, cán bộ, giảng viên nhà trường 
đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo để hôm nay được 
nhận tấm bằng vinh dự này, bên cạnh đó, gửi 
lời cảm ơn nhà trường đã không ngừng quan 
tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các học 
viên cao học và nghiên cứu sinh hoàn thành tốt 
quá trình học tập và nghiên cứu. Việc học tập 
tại Trường chỉ là một chặng đường trong quá 
trình học tập suốt đời, các tân thạc sĩ và tiến sĩ sẽ 
không ngừng nỗ lực phấn đấu trên những chặng 
đường tiếp theo, vận dụng những kiến thức đã 
học vào công tác chuyên môn, đồng thời tiếp 
tục tìm tòi và sáng tạo để có thể đáp ứng, thích 
nghi và phát triển hơn nữa trong một xã hội ngày 
càng hiện đại.
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KHAI GIẢNG BẬC ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC NĂM 2013, ĐỢT 1
CHO 808 HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ 32 NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 20

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 25/5/2013, Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) đã long trọng tổ chức 
Lễ khai giảng bậc đào tạo sau đại học 

năm 2013 đợt 1 cho 808 học viên cao học và 32 
nghiên cứu sinh Khóa 20. Tham dự buổi Lễ có 
đại diện lãnh đạo, các trưởng chuyên ngành và 
trợ lý đào tạo sau đại học của các đơn vị tham 
gia đào tạo cùng lãnh đạo các phòng ban của nhà 
trường.

Trong buổi lễ khai giảng, Khoa Sau đại học đã 
báo cáo tổng quan tình hình đào tạo sau đại học 
của Trường, đồng thời sinh hoạt một số điểm cần 
lưu ý về quy định đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ, điều 
kiện đầu ra ngoại ngữ trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, 
về thời gian học tập và tạm hoãn học tập,… 

Đặc biệt, bắt đầu từ năm 2013 học 
viên cao học sẽ nhập kế hoạch học tập 
và đăng ký học phần trực tuyến bằng 
hệ thống quản lý đào tạo sau đại học 
của Trường. Vì đây là năm đầu tiên áp 
dụng nên Khoa Sau đại học chú trọng 
hướng dẫn chi tiết cho các tân học viên 
cao học và tân nghiên cứu sinh. Khoa 
Sau đại học cũng đã trao đổi và giải đáp 
thắc mắc của các học viên cao học và 
nghiên cứu sinh, giúp họ hiểu rõ hơn 
quá trình đào tạo cũng như những quy 
định của nhà trường và thực hiện tốt 

trong thời gian tham gia học tập tại Trường.

Năm 2013, Trường ĐHCT được Bộ Giáo 
dục và Đào tạo giao 920 chỉ tiêu thạc sĩ và 130 
chỉ tiêu tiến sĩ. Trong đợt 1, Trường đã tuyển 
được 808 thạc sĩ (đạt tỷ lệ 87,8%), trong đó 780 
thí sinh trúng tuyển chính thức, 03 trường hợp 
phúc khảo trúng tuyển và 25 trường hợp chuyển 
ngành; đồng thời, Trường cũng đã tuyển được 
32 nghiên cứu sinh (đạt tỷ lệ 24,6%). Trường 
ĐHCT đang tiếp tục thông báo tuyển sinh trình 
độ thạc sĩ và tiến sĩ năm 2013 cho đợt 2 đối với 
các ngành chưa đủ chỉ tiêu, dự kiến tổ chức thi 
tuyển vào 02 ngày 24/8/2013 và 25/8/2013.

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

LỄ TỔNG KẾT NĂM HỌC ĐẦU TIÊN CỦA TRƯỜNG THPT 
THỰC HÀNH SƯ PHẠM-TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Sáng ngày 27/5/2013, Trường Trung học 
Phổ thông Thực hành Sư phạm (THPT 
THSP)-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 

đã long trọng tổ chức Lễ tổng kết năm học 2012-
2013, năm học đầu tiên của Trường. Đến dự buổi 
lễ có lãnh đạo Phòng Giáo dục Trung học-Sở 
Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ; PGS.

TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT 
và đại diện lãnh đạo các đơn vị của Trường 
ĐHCT; đại diện Hội Cha mẹ học sinh Trường 
THPT THSP.

Được chính thức thành lập vào ngày 
12/10/2011, Trường THPT THSP đã được trang 
bị nguồn cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện 

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
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đại, được thụ hưởng từ Dự án phát triển trung 
học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo và từ 
nguồn kinh phí đầu tư của Trường ĐHCT. Sau 
quá trình chuẩn bị chu đáo về nguồn lực cán bộ, 
giáo viên cùng với cơ sở vật chất dạy học cần 
thiết, trong năm học 2012-2013 Trường đã tiến 
hành tuyển sinh lớp 10 khóa đầu tiên với tổng số 
126 học sinh.

Tuy trong năm đầu hoạt động Trường THPT 
THSP đã gặp không ít khó khăn nhưng nhà 
trường luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ và 
chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy và Ban Giám hiệu 
Trường, đặc biệt là sự hỗ trợ trực tiếp của Khoa 
Sư phạm. Bên cạnh đó, các đơn vị khác trong 
Trường ĐHCT như: Khoa Khoa học Chính trị, 
Khoa Khoa học Tự nhiên, Bộ môn Giáo dục Thể 
chất và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng đã tích 
cực hỗ trợ đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm 
và vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, 
sinh động cho Trường THPT THSP. Đội ngũ 
giáo viên cơ hữu của Trường đều là những giáo 
viên giỏi được tuyển chọn từ các tỉnh, thành 
đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), giàu kinh 
nghiệm với lòng yêu nghề đã tận tình giảng dạy, 
dìu dắt các em học sinh trong năm học vừa qua. 
Ngoài ra, những thành quả đạt được trong năm 
học này cũng nhờ sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ 
của quý phụ huynh học sinh, đặc biệt là Hội Cha 
mẹ học sinh của Trường, đã đồng hành cùng với 
nhà trường trong việc giáo dục các em học sinh 
về hoạt động học tập và rèn luyện. 

Kết thúc năm học đầu tiên của Trường THPT 
THSP, sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ 
giáo viên và học sinh của Trường đã mang lại 
những kết quả đáng khích lệ. Về kết quả học tập, 
tỉ lệ học sinh Giỏi đạt 9,5%; 55,6% đạt loại Khá 
và 28,6% loại Trung bình. Về hạnh kiểm, loại 
Tốt đạt 76,2%; loại Khá đạt 15,1% và 6,3% đạt 
loại Trung bình. Đa số các em học sinh điều tự 
ý thức được việc học tập và rèn luyện bản thân 
mình. Nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
biết vươn lên học tập đạt kết quả tốt.

Bên cạnh việc tích cực tạo điều kiện học tập 
và trau dồi đạo đức cho các em học sinh, nhà 

trường cũng tổ chức cho các em tham gia nhiều 
hoạt động thiết thực để rèn luyện kỹ năng và 
nâng cao nhận thức cá nhân như các hoạt động 
ngoại khóa và tham quan thực tế tìm hiểu về 
truyền thống dân tộc, tham gia các phong trào 
văn hóa, văn nghệ và thể thao, các hoạt động làm 
đẹp trường lớp và tăng cường ý thức bảo vệ môi 
trường, nâng cao ý thức về an toàn giao thông 
và đặc biệt hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ 
Trường Đại học Cần Thơ hướng về biển đảo quê 
hương”,...

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh Toàn 
đã nồng nhiệt biểu dương sự nỗ lực của toàn thể 
Trường THPT THSP và động viên nhà trường 
tiếp tục phấn đấu thực hiện hiệu quả công tác 
giảng dạy và học tập, ra sức nỗ lực để trở thành 
một trường trung học phổ thông kiểu mẫu, là một 
địa chỉ tin cậy về chất lượng giáo dục phổ thông 
tại vùng ĐBSCL. Hiệu Trưởng Trường ĐHCT 
cũng ân cần nhắc nhở, động viên các em học 
sinh tận dụng tối đa những điều kiện thuận lợi 
của nhà trường phấn đấu học tốt để xứng đáng là 
con ngoan, trò giỏi.

Hiện tại, Trường THPT THSP-Trường ĐHCT 
có hai dãy nhà học 3 tầng, quy mô tuyển sinh 
hằng năm là 144 học sinh, được chia thành 04 
lớp, mỗi lớp có 36 học sinh. Trong năm học 
tới (năm học 2013-2014), Trường sẽ tiếp tục tổ 
chức thi tuyển vào lớp 10 vào ngày 29/6/2013 và 
30/6/2013, phạm vi tuyển sinh rộng rãi đối với 
tất cả học sinh, đặc biệt là học sinh từ các tỉnh 
ĐBSCL.

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
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KHAI GIẢNG LỚP CAO HỌC KINH TẾ NGÀNH CHÍNH SÁCH CÔNG LIÊN KẾT VỚI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 04/6/2013, Ban Chỉ đạo Tây Nam 
Bộ (TNB), Trường Đại học Kinh tế 
Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHKT TPH-

CM) và Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã 
phối hợp tổ chức Lễ Khai giảng lớp cao học 
Kinh tế ngành Chính sách công cho 52 học viên 
là cán bộ viên chức công tác tại các tỉnh đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Buổi lễ long trọng diễn ra với sự tham dự của 
TS. Tô Minh Giới, Ủy viên Chuyên trách Ban 
Chỉ đạo TNB và đại diện lãnh đạo các đơn vị 
trực thuộc; Ban Giám hiệu và đại diện lãnh đạo 
các đơn vị của Trường ĐHCT và Trường ĐHKT 
TPHCM.

Được sự quan tâm của Ban Chỉ đạo TNB, công 
tác phát triển và nâng cao trình độ nguồn lực cán 
bộ được đặc biệt chú trọng nhằm phục vụ nhu 
cầu phát triển ngày càng cao của vùng ĐBSCL, 
đưa vị thế của vùng lên một tầm cao mới bằng 
những bước chuyển biến đột phá. Sự phát triển 
của ĐBSCL đặt ra yêu cầu cấp thiết phải nâng 
cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý các cơ quan-
ban-ngành các địa phương, từng bước nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực về kỹ năng và nghiệp 
vụ, đặc biệt là công tác hoạch định các chính 
sách công đảm bảo thúc đẩy sự phát triển kinh 
tế-xã hội của vùng, xây dựng các chiến lược đẩy 
mạnh sự phát triển toàn diện vùng ĐBSCL trong 
thời gian tới. 

Với những mục tiêu trên, Trường ĐHCT và 
Trường ĐHKT TPHCM đã cùng phối hợp, liên 
kết mở lớp cao học Kinh tế ngành Chính sách 
công đầu tiên tại vùng ĐBSCL đặt tại Trường 
ĐHCT, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán 
bộ của vùng học tập nâng cao trình độ và đảm 
bảo công tác tốt. Trong mối liên kết này, Trường 
ĐHKT TPHCM phụ trách công tác giảng dạy, 
Trường ĐHCT sẽ hỗ trợ công tác quản lý lớp 
học, hỗ trợ điều kiện học tập và giảng dạy cũng 
như các công tác khác có liên quan, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các học viên tiếp thu tốt kiến thức 
chuyên môn để có thể vận dụng hiệu quả vào 
công tác hoạch định các chính sách công phù 
hợp với điều kiện phát triển vùng ĐBSCL.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Tô Minh Giới nhấn 
mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức lớp cao 
học Kinh tế ngành Chính sách công trong mối 
liên kết giữa Trường ĐHCT và Trường ĐHKT 
TPHCM. Xu thế hội nhập và cuộc cạnh tranh 
toàn cầu khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương 
mại Thế giới (WTO) đòi hỏi phải nâng cao nguồn 
lực cán bộ khoa học kỹ thuật và cán bộ quản lý 
có trình độ cao đồng thời với việc hoạch định 
các chính sách phát triển mang tính chiến lược, 
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh để chiến 
thắng và giữ vững vị thế cạnh tranh trên sân nhà, 
đồng thời đủ sức cạnh tranh trên trường quốc 
tế. Đồng chí yêu cầu các học viên học tập thật 
nghiêm túc, tiếp thu tốt nhất những kiến thức và 
phương pháp hoạch định các chính sách công 



9BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

KHAI MẠC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH 
KINH TẾ NÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN AUN

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Từ ngày 13/6/2013 đến 15/6/2013, Trường Đại 
học Cần Thơ (ĐHCT) đã tiếp đoàn chuyên 
gia đánh giá ngoài AUN-QA (ASEAN Uni-
versity Network-Quality Assurance) đến đánh 
giá chương trình đào tạo ngành Kinh tế nông 
nghiệp theo tiêu chuẩn AUN. Phiên khai mạc 
diễn ra tại Hội trường Khoa Kinh tế và Quản trị 
Kinh doanh.

Với mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã 
hội, quá trình hội nhập và góp phần phát 
triển đất nước, Trường ĐHCT đã tiến 

hành nhiều hoạt động thiết thực để đẩy mạnh 
công tác đảm bảo chất lượng, từng bước nâng 
cao chất lượng đào tạo của Trường lên tầm khu 
vực và quốc tế. Nhà trường đã tiến hành nghiêm 
ngặt các hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ 
cũng như tham gia công tác đánh giá ngoài để 
kịp thời điều chỉnh và nâng cao chất lượng hoạt 
động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ. Đặc biệt, Trường ĐHCT đã 
đăng ký các chương trình đào tạo được kiểm 
định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN. Đến nay, 
Trường đã có 02 chương trình đào tạo được tham 
gia đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN gồm 
Chương trình Kỹ thuật điện-Điện tử và Chương 
trình Kinh tế nông nghiệp.

Phát biểu tại phiên khai mạc, PGS.TS. Tan 
Kay Chuan, Trưởng nhóm đánh giá ngoài đã 
đánh giá cao những mục tiêu và nỗ lực phấn đấu 
của Trường ĐHCT. Chuyến công tác này sẽ là 
dịp để đoàn đánh giá chia sẻ nhiều kinh nghiệm 
thiết thực về công tác đảm bảo chất lượng theo 
tiêu chuẩn khu vực Đông Nam Á, bên cạnh đó 
cung cấp thông tin tạo điều kiện thuận lợi giúp 
nhà trường triển khai hiệu quả công tác đảm bảo 
chất lượng dựa trên tiêu chuẩn AUN trong thời 
gian tới.

phục vụ lợi ích kinh tế-xã hội nhằm nâng cao 
sự phát triển của vùng và đời sống của nhân dân 
ĐBSCL. Để từ đó, sau khi các học viên hoàn 
thành khóa học trở về có thể đóng góp tích cực 
vào việc hoạch định các chính sách phát triển 
tổng thể vùng ĐBSCL trong tương lai. 

Cũng tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh Toàn, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT gửi lời cảm ơn trân 
trọng đến Ban Chỉ đạo TNB đã tích cực ủng 
hộ và trợ giúp nhà trường thực hiện tốt nhiệm 
vụ đào tạo nguồn nhân lực cho vùng. Trường 
ĐHCT sẽ tiếp tục phối hợp và tham gia các hoạt 
động trong chương trình phát triển vùng ĐBSCL 

theo chiến lược liên kết vùng của Ban Chỉ đạo 
TNB, trong đó có chương trình “Tam Nông” 
và phát triển nông nghiệp bền vững thân thiện 
với môi trường, tích cực thực hiện công tác đào 
tạo nhân lực chất lượng phục vụ sự phát triển 
của vùng. Hiệu trưởng cũng gửi lời cảm ơn đến 
Trường ĐHKT TPHCM đã phối hợp và hỗ trợ để 
Trường ĐHCT thực hiện tốt nhiệm vụ. Qua đó, 
PGS.TS. Hà Thanh Toàn đã động viên các học 
viên phấn đấu cao nhất để hoàn thành tốt khóa 
học, đem kiến thức tiếp thu được vận dụng vào 
việc xây dựng các chính sách đặc thù cho sự phát 
triển vượt bậc và bền vững của vùng ĐBSCL.
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“THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP SAU THU HOẠCH 
LÚA GẠO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 07/6/2013, trong khuôn khổ Dự án Sau 
thu hoạch lúa gạo ADB-IRRI-Việt Nam, Hội 
thảo “Thực trạng và giải pháp sau thu hoạch 
lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long” đã được 
tổ chức tại Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). 
Tham dự Hội thảo là đại biểu đến từ các cơ quan 
quản lý ngành thuộc các tỉnh, thành đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL), doanh nghiệp, nông 
hộ và các nhà khoa học từ các viện, trường.

Thực trạng sản xuất nông nghiệp theo quy 
mô nhỏ lẻ làm ảnh hưởng đến chất lượng nông 
sản nói chung và tình hình sản xuất lúa gạo nói 
riêng. Bên cạnh đó, giá cả bấp bênh gây không 
ít khó khăn cho đời sống của bà con nông dân. 
Công tác thu hoạch và bảo quản theo cách làm 
truyền thống chưa được cải tiến cũng đã làm suy 
giảm đáng kể năng suất và chất lượng lúa gạo. 
Do đó, vấn đề cấp thiết đặt ra là phải tìm ra biện 
pháp giúp nâng cao năng suất và chất lượng lúa 
gạo nhằm đảm bảo lợi ích, gia tăng thu nhập và 
cải thiện đời sống cho người nông dân cũng như 
nâng cao tính cạnh tranh của lúa gạo Việt Nam 
trên thị trường quốc tế.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tích cực chia 
sẻ tham luận của mình về kết quả nghiên cứu 
ứng dụng nhằm giúp cho công tác sau thu hoạch 
tại vùng ĐBSCL đạt hiệu quả cao. Các đại biểu 

nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải tiến công 
tác sau thu hoạch, tiến hành cơ giới hóa các công 
đoạn bằng các loại máy móc chuyên dụng kỹ 
thuật cao với chức năng sấy, gặt đập liên hợp, 
công nghệ san phẳng laser,… Đồng thời, việc thí 
nghiệm thành công công nghệ sau thu hoạch tại 
những cánh đồng mẫu lớn liên kết với các doanh 
nghiệp cũng cho thấy lợi ích thiết thực của mô 
hình này. 

Để gia tăng lợi ích kinh tế và nâng cao thu nhập 
cho bà con nông dân, cần tiến hành đa dạng hóa 
các loại sản phẩm từ lúa gạo và tận dụng các phụ 
phẩm nông nghiệp làm nguyên liệu cho việc sản 
xuất phân bón, nhiên liệu sinh học, trồng nấm,... 
Các đại biểu cũng khẳng định, sự phát triển của 
ngành cơ khí nông nghiệp cho các giải pháp hạn 
chế tổn thất sau thu hoạch cũng đóng vai trò rất 
quan trọng. Tuy nhiên, cần có các chính sách hỗ 
trợ thiết thực, riêng biệt giúp người nông dân 
tiếp cận được các tiến bộ kỹ thuật công nghệ trên 
thế giới; ngành công nghiệp cơ khí trong nước 
phải nỗ lực lớn để đáp ứng nhu cầu ứng dụng kỹ 
thuật công nghệ hiện đại của người nông dân để 
phát triển nông nghiệp. 

Đặc biệt, vai trò quản lý của Nhà nước hỗ 
trợ công tác sau thu hoạch và việc ban hành 
các chính sách phát triển nông nghiệp, thúc đẩy 

Hội thảo
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sự hợp tác tích cực và hiệu quả giữa các doanh 
nghiệp với nhà nông để giảm tổn thất sau thu 
hoạch và đảm bảo sự công bằng về phân phối lợi 
ích trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Song 
song đó, cần có những ràng buộc về khía cạnh 
chính sách, đảm bảo lợi ích cho nông dân, đảm 
bảo sự phát triển công bằng giữa nông dân và 
các bên liên quan cũng như tăng cường mối liên 
kết giữa nông dân và các doanh nghiệp mà hiện 
tại được đánh giá là chưa mạnh. Để góp phần 
phát triển nông nghiệp bền vững, các đại biểu 
nhất trí rằng, cần xây dựng mối liên kết chặt 
chẽ giữa nhà nước-nhà nông-nhà khoa học-nhà 
doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp cung ứng 

vật tư đầu vào và doanh nghiệp thu mua lúa gạo 
đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân). Bên cạnh 
đó, cần có những gói hỗ trợ đặc thù về thu mua, 
tạm trữ trong những trường hợp cần thiết giúp 
nông dân ổn định đời sống,…

Thông qua Hội thảo, các đại biểu đã cùng chia 
sẻ và nắm bắt nhiều thông tin hữu ích về công 
tác sau thu hoạch để có hướng đi tiếp theo phù 
hợp nhằm tạo ra những bước đột phá về giải 
pháp sau thu hoạch, góp phần đảm bảo lợi ích 
của bà con nông dân vùng ĐBSCL nói riêng và 
cả nước nói chung.

ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÁC MÔ HÌNH NUÔI
TÔM CÀNG XANH Ở CÁC TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Khoa Thủy sản
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu 

trong nghiên cứu xây dựng các mô hình nuôi 
tôm càng xanh ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu 
Long (ĐBSCL) của Khoa Thủy sản (KTS)-
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), trong các 
ngày 16/4/2013, tại Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh An Giang, ngày 10/5/2013, tại Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang và ngày 
29/5/2013, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Bạc Liêu, Bộ môn Kỹ thuật nuôi Thủy sản nước 
ngọt KTS-Trường ĐHCT đã phối hợp với các 
cơ quan địa phương lần lượt bảo vệ thành công 
các dự án: “Thử nghiệm xây dựng mô hình nuôi 
tôm càng xanh tăng vụ trên nền đất trồng lúa 
ở huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang”, “Phát triển 
mô hình nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium 
rosenbergii de Man, 1879) thâm canh trong ao 
đất và luân canh trong ruộng lúa ở tỉnh Hậu 
Giang” và “Xây dựng mô hình Lúa-Tôm trong ô 
đê bao khép kín ở huyện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu” 
do PGS.TS. Dương Nhựt Long làm chủ nhiệm. 

Đối với dự án nuôi tôm càng xanh trên ruộng 
ở tỉnh An Giang, mục tiêu của Dự án là: (1) xây 
dựng, vận hành thành công và đạt hiệu quả mô 
hình “2 vụ tôm-1 vụ lúa” với năng suất trên 
2.000 kg/ha/năm (dao động từ 2.200-2.400 kg/

ha/năm); (2) lợi nhuận mang lại từ mô hình sản 
xuất đạt trên 150 triệu đồng/ha/năm. Dự án do 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang chủ 
quản và cơ quan phối hợp là Trung tâm giống 
thủy sản An Giang. Thời gian thực hiện từ tháng 
6/2013 đến tháng 6/2015.

Đối với dự án nuôi tôm càng xanh ở Hậu 
Giang, mục tiêu của Dự án là xây dựng thành 
công mô hình nuôi tôm càng xanh thâm canh 
trong ao đất và luân canh trong ruộng lúa, góp 
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phần đa dạng mô hình nuôi, nâng cao thu nhập, 
cải thiện cuộc sống cho người dân ở tỉnh Hậu 
Giang. Dự án dự kiến (1) tổ chức được 4 lớp 
tập huấn kỹ thuật, đào tạo cho nông dân và kỹ 
thuật viên hiểu biết về kỹ thuật nuôi tôm càng 
xanh thâm canh trong ao đất và luân canh trong 
ruộng lúa trong điều kiện ở tỉnh Hậu Giang; (2) 
xây dựng thành công được 6 mô hình nuôi tôm 
càng xanh thâm canh trong ao đất và 6 mô hình 
nuôi tôm càng xanh luân canh trong ruộng lúa ở 
các huyện: Châu Thành A, huyện Phụng Hiệp, 
Vị Thủy, Long Mỹ và TX. Ngã Bảy tỉnh Hậu 
Giang. Dự án do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 
Hậu Giang chủ quản, cơ quan phối hợp là Chi 
cục Thủy sản tỉnh Hậu Giang. Thời gian thực 
hiện dự án từ tháng 5/2013-7/2014.

Đối với dự án nuôi tôm càng xanh ở tỉnh Bạc 
Liêu, mục tiêu của Dự án là xây dựng thành 
công mô hình Lúa-Tôm trong ô đê bao khép kín 
ở huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu làm cơ sở khoa 
học cho việc phát triển qui trình kỹ thuật thích 
hợp với điều kiện của địa phương, góp phần nâng 
cao năng suất, sản lượng và lợi nhuận cho nông 
dân ở vùng nông thôn huyện Giá Rai, tỉnh Bạc 
Liêu. Dự án có kế hoạch: (1) tổ chức 4 lớp tập 
huấn kỹ thuật, đào tạo cho nông dân và kỹ thuật 
viên về kỹ thuật nuôi tôm sú và tôm càng xanh 
xen canh và luân canh trong ruộng lúa; (2) xây 
dựng thành công 4 mô hình nuôi tôm sú trong 
mùa nắng và lúa kết hợp với tôm càng xanh 
trong mùa mưa, 4 mô hình nuôi tôm càng xanh 
xen canh với nuôi tôm sú (mùa nắng) và lúa kết 
hợp tôm càng xanh trong mùa mưa và 4 mô hình 
nuôi tôm càng xanh luân canh trong ruộng lúa. 
Dự án do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc 
Liêu chủ quản và cơ quan phối hợp là Phòng 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Giá 
Rai. Thời gian thực hiện từ tháng 5/2013 đến 
tháng 12/2014.

Trong thời gian qua, KTS-Trường ĐHCT đã 
luôn tích cực thực hiện nhiều hoạt động nghiên 
cứu khoa học phát triển các mô hình nuôi tôm 
càng xanh và tập huấn, chuyển giao công nghệ 
cho các địa phương. Các công trình quan trọng 

đã triển khai như: (i) nghiên cứu xây dựng mô 
hình nuôi tôm càng xanh thâm canh trong ao 
đất ở Long An, mật độ nuôi 40 con/m2 và năng 
suất đạt 3.250 kg/ha, lợi nhuận đạt 115.000.000 
đồng/ha; (ii) nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi 
tôm càng xanh thâm canh trong ao đất ở Bến Tre, 
với mật độ thả nuôi 40 con post/m2, cho năng 
suất nuôi đến 3,53 tấn/ha; (iii) nghiên cứu thực 
nghiệm nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa với 
các mật độ khác nhau ở huyện Tam Nông tỉnh 
Đồng Tháp, cho kết quả mật độ nuôi tốt nhất là 
12 con/m2 với năng suất bình quân 2.043 kg/ha, 
lợi nhuận 83,6 triệu đồng/ha; (iv) thực nghiệm 
nuôi tôm càng xanh (Macrobrachium rosenber-
gii) trong mương vườn dừa tại huyện Bình Đại, 
tỉnh Bến Tre, cho năng suất đạt từ 502-705 kg/
ha, lợi nhuận đạt từ 10.265.000-38.022.000đ/ha; 
(v) thực nghiệm xây dựng mô hình nuôi tôm sú 
(Penaeus monodon) và tôm càng xanh (Macro-
brachium rosenbergii de man) trong ruộng lúa 
theo tiêu chuẩn GAP tại huyện Hồng Dân, tỉnh 
Bạc Liêu, với nhiều nông hộ, cho kết quả năng 
suất dao động 32-230 kg/ha, lợi nhuận dao động 
từ 1,27-24,3 triệu đồng/ha; (vi) thực nghiệm 
xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh thương 
phẩm trong ao đất (ao cá tra đã bỏ) ở tỉnh An 
Giang, cho năng suất đạt 2,85-3,53 tấn/ha, lợi 
nhuận dao động từ 195-297 triệu đồng/ha; (vii) 
xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm tôm càng 
xanh trong ruộng lúa nâng cao năng suất và lợi 
nhuận ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, đạt 
năng suất tôm dao động từ 1.340-1.633 tấn/ha, 
lợi nhuận trên 1 vụ tôm đạt dao động từ 79,2-
110,7 triệu đồng/ha/năm.

Các kết quả nghiên cứu trên vừa làm cơ sở 
quan trọng cho xây dựng các quy trình nuôi, vừa 
là mô hình trình diễn thiết thực cho tập huấn, mở 
rộng phát triển nghề nuôi tôm càng xanh trong 
thời gian qua ở cả vùng nước ngọt và nước lợ 
theo mùa ở ĐBSCL mà theo thống kê năm 2013 
đã đạt trên 17.200 ha và sản lượng trên 5.500 
tấn, góp phần quan trọng vào phát triển đa dạng 
đối tượng nuôi, mô hình nuôi và phát triển bền 
vững nghề nuôi trồng thủy sản trong vùng. 
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ THỐNG KÊ
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hưởng ứng năm quốc tế Thống 
kê 2013, trong khuôn khổ 
Hội nghị quốc tế International 

Conference on Statistics and its Interactions 
with Other Disciplines (SIOD 2013), Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) kết hợp với Trường 
Đại học Moncton-Canada và Trường Đại học 
Tôn Đức Thắng-Thành phố Hồ Chí Minh  
tổ chức các workshop: Statistical modeling, 
Nonparametric optimal strategies for commod-
ity trading, Data mining và khóa tập huấn phần 
mềm thống kê Minitab. Các hoạt động diễn 
ra trong hai ngày 8 và 9/6/2013 tại Trung tâm 
Học liệu Trường ĐHCT. Tham dự Hội nghị có 
hơn 160 nhà nghiên cứu, nhà giáo dục, nghiên 
cứu sinh, học viên, sinh viên của các trường 
trong khu vực và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo 
của các giáo sư hàng đầu trong lĩnh vực thống kê 

đến từ đại học Indiana, Bentley của Mỹ và viện 
toán học Toulouse của Pháp. Trong đó, giáo sư 
Phạm Gia Thụ, chủ tịch của SIOD 2013 đến từ 
Trường Đại học Moncton, Canada đã tập huấn 
phần mềm thống kê Minitab.

Thống kê có vai trò rất quan trọng không thể 
thiếu trong các nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực 
khác nhau. Trường ĐHCT là Trường đa ngành, 
đa lĩnh vực, vì vậy sự phát triển của ngành thống 
kê sẽ đóng một vai trò rất quan trọng trong đào 
tạo và nghiên cứu của Trường. Các workshop 
đã cung cấp cho các đại biểu tham dự những kết 
quả mới về lý thuyết cũng như ứng dụng liên 
quan đến các lĩnh vực trên, bên cạnh đó Hội nghị 
cũng là cơ hội để các đại biểu gặp mặt và trao 
đổi kinh nghiệm. Các giáo sư của viện toán học 
Toulouse đã có kế hoạch giúp đỡ Khoa Khoa 
học Tự nhiên-Trường ĐHCT phát triển ngành 
thống kê trong tương lai.
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NGÀI YASUAKI TANIZAKI, ĐẠI SỨ NHẬT BẢN TẠI 
VIỆT NAM ĐẾN THĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 31/5/2013, trong 
chuyến thăm và làm 
việc tại các tỉnh đồng 

bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), 
ngài Yasuaki Tanizaki, Đại sứ 
Nhật Bản tại Việt Nam đã đến 
thăm Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT). Tiếp đón Đại sứ có 
PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó 
Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các 
đơn vị và cán bộ chuyên trách 
của Trường.

Tại buổi đón tiếp, PGS.TS. 
Lê Việt Dũng thay mặt lãnh 
đạo nhà trường gửi lời chào 
mừng đến Đại sứ, đồng thời 
giới thiệu về các hoạt động 
và những thành tựu nổi bật 
của Trường. Phó Hiệu trưởng 
cũng chia sẻ thông tin về Dự 
án “Nâng cấp Trường Đại học 
Cần Thơ trở thành trường đại 
học xuất sắc” từ nguồn vốn 
ODA của Chính phủ Nhật Bản. 
Trường ĐHCT đã nhận được 

sự ủng hộ, chỉ đạo và hỗ trợ của 
Thủ tướng Chính phủ và các cơ 
quan ban ngành có liên quan, 
giúp Trường xúc tiến thực hiện 
Dự án với mục tiêu đưa Trường 
ĐHCT phát triển lên một tầm 
cao mới được bạn bè quốc tế 
công nhận về chất lượng đào 
tạo đạt chuẩn quốc tế. 

Trong khuôn khổ Dự án, nhà 
trường sẽ đẩy mạnh nâng cấp 
phát triển các lĩnh vực trọng 
điểm có vai trò quan trọng đối 
với sự phát triển kinh tế xã hội 
vùng ĐBSCL, như phát triển 
nông nghiệp và thủy sản bền 
vững song song với việc bảo 
vệ môi trường. Để hỗ trợ phát 
triển mạnh các lĩnh vực trọng 
tâm này, Trường sẽ đầu tư phát 
triển các nguồn lực hỗ trợ liên 
quan, gồm: nâng cấp hệ thống 
quản lý, nguồn nhân lực, cơ sở 
vật chất trang thiết bị dạy học, 
phòng thí nghiệm thực hành,... 

Bên cạnh đó, Trường ĐHCT 
cũng đẩy mạnh hợp tác nghiên 
cứu khoa học với các trường 
đại học trọng điểm của Nhật 
Bản để từng bước thực hiện 
hiệu quả mục tiêu của Dự án.

Đại sứ Yasuaki Tanizaki 
đánh giá rất cao những nỗ lực 
và thành tựu mà nhà trường đã 
đạt được. Ông tin tưởng Trường 
ĐHCT sẽ phát triển vượt bậc 
hơn nữa trong thời gian tới và 
ủng hộ mối quan hệ hợp tác 
đào tạo, nghiên cứu khoa học 
giữa nhà trường với các viện, 
trường đại học Nhật Bản. Nhân 
dịp này, lãnh đạo nhà trường 
đã bố trí đưa ngài Yasuaki 
Tanizaki đến thăm Viện Nghiên 
cứu Nông nghiệp Yanmar 
đặt tại Trường ĐHCT trong 
khuôn khổ hợp tác giữa nhà 
trường với Tập đoàn Yanmar.
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ÔNG AUDRI MUKHOPADHYAY, TỔNG LÃNH SỰ CANADA
ĐẾN THĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Sáng ngày 11/6/2013, Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) đã đón tiếp ông Audri Mukhopadhyay, 
Tổng Lãnh sự Canada và phái đoàn đến thăm và 
làm việc tại Trường. PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó 
Hiệu trưởng cùng lãnh đạo và cán bộ Trường đã 
đón tiếp ông Audri Mukhopadhyay và phái đoàn 
Lãnh sự Canada. 

Tại buổi đón tiếp, PGS.TS. Lê Việt Dũng 
đã gửi lời chào mừng của nhà trường đến 
ngài Tổng Lãnh sự và phái đoàn, qua đó 

chia sẻ đôi nét chính về hoạt động đào tạo của 
Trường cũng như các hoạt động hợp tác quốc tế 
về đào tạo và nghiên cứu khoa học với các trường 
đại học Canada. Đặc biệt, Trường 
ĐHCT đã cử một số cán bộ và gửi 
ứng viên Chương trình Mekong 
1000 sang học tập các chương trình 
đào tạo sau đại học tại các trường 
đại học Canada. Trong thời gian tới, 
nhà trường mong muốn tiếp tục mở 
rộng mối quan hệ hợp tác sâu rộng 
hơn với các viện, trường Canada và 
nhận được sự hỗ trợ của Tổng Lãnh 
sự Canada đối với mối quan hệ hợp 
tác này.

Ông Audri Mukhopadhyay 
bày tỏ sự ủng hộ và niềm vui 
mừng vì sự hợp tác tốt đẹp giữa 
Trường ĐHCT với các trường 
đại học Canada. Ông mong 
muốn Trường ĐHCT sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh hơn nữa những mối 
quan hệ hợp tác này. Tổng Lãnh 
sự cũng đánh giá cao việc tiếp 
nhận các học viên từ Trường 
ĐHCT cũng như vùng đồng 
bằng sông Cửu Long sang học 
tập tại Canada, đó cũng là dịp 
để nhân dân hai nước Canada 
và Việt Nam có điều kiện tìm 

hiểu thêm về nền văn hóa và tăng cường mối 
giao lưu hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 40 năm quan hệ 
ngoại giao giữa Việt Nam và Canada, ngài Tổng 
Lãnh sự Canada đã tổ chức buổi giới thiệu về đất 
nước, con người, giáo dục và văn hóa Canada 
đến với cán bộ và sinh viên Trường ĐHCT.

Ông Audri Mukhopadhyay cũng gửi lời cảm 
ơn trân trọng đối với sự đón tiếp nồng nhiệt của 
nhà trường và tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng 
lãnh sự có buổi tiếp xúc với sinh viên và cán bộ 
Trường.
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KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KÝ KẾT GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI 

KHOA KHOA HỌC NHÂN VĂN-ĐẠI HỌC MAHIDOL (THÁI LAN)
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 04/6/2013, Lễ ký kết Ghi nhớ 
hợp tác giữa Khoa Khoa học Xã hội 
và Nhân văn (KHXH&NV)-Trường 

Đại học Cần Thơ (ĐHCT) và Khoa Khoa học 
Nhân văn (KHNV)-Đại học Mahidol (ĐH.  
Mahidol), Thái Lan đã long trọng diễn ra tại 
Trường ĐHCT. Đoàn ĐH. Mahidol do TS. 
Aphilak Kasempholkoon, Trưởng Khoa KHNV 
dẫn đầu. Về phía Trường ĐHCT có PGS.TS. 
Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng cùng lãnh đạo và 
cán bộ chuyên trách Khoa KHXH&NV và các 
phòng ban chức năng của Trường.

Tại buổi lễ, TS. Thái Công Dân, Trưởng 
khoa Khoa KHXH&NV và TS. Aphilak  
Kasempholkoon đại diện hai đơn vị ký kết Ghi 
nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của PGS.TS. 
Hà Thanh Toàn cùng đại diện lãnh đạo và cán 
bộ của hai trường. Bản Ghi nhớ hợp tác đã được 
ký kết là cơ sở cho việc tiếp tục thảo luận và xúc 
tiến triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể, thắt 
chặt mối liên kết hợp tác trong thời gian tới và 
đánh dấu bước phát triển mới về quan hệ hợp tác 
quốc tế của hai đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn bày tỏ niềm vui khi được hợp tác với  
ĐH. Mahidol để cùng phát triển. Lần hợp tác 

này sẽ là cơ sở cho việc thiết lập mối quan hệ 
hợp tác sâu rộng giữa hai trường trong tương lai. 
Đặc biệt, những điểm tương đồng về địa lý và 
văn hóa của Việt Nam và Thái Lan cũng như 
mục tiêu phát triển với tư cách là thành viên của 
cộng đồng ASEAN sẽ tạo điều kiện thuận lợi lớn 
cho việc thúc đẩy hợp tác về đào tạo, nghiên cứu 
khoa học giữa hai trường.

Theo kết quả thảo luận giữa Khoa  
KHXH&NV-Trường ĐHCT và Khoa KHNV- 
ĐH. Mahidol, hướng hợp tác sắp tới giữa hai 
khoa gồm: chia sẻ và trao đổi các nguồn lực giữa 
hai bên; tăng cường hoạt động giao lưu, học hỏi, 
chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa cán bộ và 
sinh viên giữa hai đơn vị; hợp tác nghiên cứu 
khoa học và tổ chức hội nghị, hội thảo về những 
vấn đề liên quan đến các lĩnh vực khoa học xã hội 
như ngôn ngữ học, ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng 
Thái, văn học phương Đông và phương Tây, xã 
hội học, khoa học về giáo dục và ngôn ngữ học, 
tâm lý học ngôn ngữ, mô hình học tập qua mạng, 
giao lưu văn hóa,… Đặc biệt, hai khoa sẽ tiến 
hành trao đổi giảng viên, hỗ trợ chuyên gia và 
công tác cố vấn chuyên môn, hướng dẫn nghiên 
cứu, chia sẻ nguồn học liệu đặc biệt là ấn phẩm 
xuất bản khoa học khi hai bên có nhu cầu.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TỔ CHỨC BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU ngày 
22/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy 
về việc học tập chuyên đề năm 2013 và 

Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU ngày 19/3/2013 
của Ban Tuyên giáo Thành ủy về “Tổ chức học 
tập chuyên đề năm 2013 học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt 
chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị”, ngày 
08/6/2013, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại 
học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức báo cáo chuyên 
đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, 
nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của 
cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ 
chốt các cấp”.

Tại buổi báo cáo, công chức viên chức Trường 
ĐHCT được nghe ThS. Ngô Văn Minh, Trưởng 
Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính 
trị-Hành chính Khu vực II truyền đạt nội dung 
của chuyên đề. Đây là dịp để mọi người cùng 
nhau ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh qua những mẫu chuyện về Bác. 
Trải qua hơn 60 năm đấu tranh cách mạng bất 
khuất đầy gian khổ và hi 
sinh, chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã dành trọn cuộc đời mình 
cho sự nghiệp giải phóng 
dân tộc, mang lại cuộc sống 
hòa bình, ấm no, hạnh phúc 
cho nhân dân. Người không 
chỉ là vị anh hùng của dân 
tộc mà còn là vĩ nhân của 
thời đại, danh nhân văn hóa 
thế giới. Nhắc đến Bác là 
nhắc đến niềm tự hào của 
dân tộc Việt Nam: “Dân tộc 
ta, nhân dân ta, non sông đất 
nước ta, đã sinh ra Hồ Chủ 
tịch, Người anh hùng dân 
tộc vĩ đại và chính Người 

đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non 
sông đất nước ta”. Chủ tịch Hồ Chí Minh không 
chỉ để lại một sự nghiệp cách mạng đầy vẻ vang 
mà còn để lại một tài sản vô giá đó là tư tưởng và 
tấm gương đạo đức trong sáng, cao đẹp. Vì vậy, 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán 
bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam.

Trong xã hội ngày nay, việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một 
trong những biện pháp quan trọng để khắc phục 
sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, 
đảng viên và nhân dân. Cho nên, đối với mỗi cán 
bộ, đảng viên, học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức của Bác là nhiệm vụ rất quan trọng và 
thường xuyên, qua đó cần ý thức tu dưỡng, rèn 
luyện đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm 
của bản thân nhất là tinh thần gương mẫu, đi đầu 
của lãnh đạo chủ chốt các cấp. Thông qua buổi 
báo cáo công chức viên chức Trường ĐHCT đã 
hiểu sâu sắc hơn về tấm gương đạo đức của Bác, 
trên cơ sở đó mỗi người sẽ suy luận điều chỉnh 
bản thân mình, gia đình và đơn vị.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TRỒNG CÂY XANH
HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Sáng ngày 05/6/2013, nhằm tích cực hưởng 
ứng ngày Môi trường thế giới, Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức buổi 

trồng cây xanh tại khu vực đường nội bộ Xưởng 
số 2 Khoa Công nghệ. Buổi trồng cây đã diễn ra 
tốt đẹp trong không khí vui tươi, phấn khởi với 
sự tham gia của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh 
đạo của các đơn vị khoa, viện, 
phòng ban, trung tâm và sinh 
viên của Trường.

Khu vực đường nội bộ Xưởng 
số 2 Khoa Công nghệ mới được 
cải tạo và nâng cấp nhằm tạo lối 
đi thông thoáng cho khu vực nhà 
xưởng, tuy nhiên vẫn còn thiếu 
bóng mát cây xanh so với các 
khu vực khác. Đợt trồng cây này 
sẽ giúp phủ xanh và tạo bóng mát 
cho khu vực xưởng của Khoa.

Phát biểu “ra quân” trồng cây, 
PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu 
trưởng nhà trường đặc biệt nhấn 
mạnh ý nghĩa ngày Môi trường 

thế giới và hoạt động trồng cây 
xanh để góp phần làm đẹp cảnh 
quan khuôn viên Trường, nâng 
cao ý thức và trách nhiệm bảo vệ 
môi trường đối với tất cả cán bộ 
và sinh viên. Hiệu trưởng cũng chỉ 
đạo việc tiếp tục thực hiện các hoạt 
động bảo vệ môi trường, đặc biệt là 
trồng thêm các loại cây cảnh cũng 
như phủ xanh các thảm cỏ, tạo 
bầu không khí trong lành, sạch sẽ, 
thoáng mát giúp hoạt động học tập 
và làm việc đạt hiệu quả cao.

Trong thời gian tới, Trường 
ĐHCT không những nỗ lực phấn 
đấu thực hiện ngày càng tốt hơn 

nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ mà còn tích cực xây 
dựng cảnh quan nhà trường, phấn đấu trở thành 
“lá phổi xanh” trong lòng Thành phố Cần Thơ 
cũng như là một trong những ngôi trường đại 
học kiểu mẫu với khuôn viên xanh-sạch-đẹp.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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TỔNG KẾT TRAO GIẢI HỘI THAO, CÔNG DIỄN VÀ TRAO GIẢI HỘI DIỄN 
VĂN NGHỆ TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NĂM 2013 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm tích cực hưởng ứng phong trào 
luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe 
để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác, 

học tập và nghiên cứu khoa học, đặc biệt là 
chào mừng các ngày lễ lớn: 82 năm ngày thành 
lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 
38 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất 
đất nước, 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 
Minh và 47 năm ngày thành lập Trường, Trường 
ĐHCT tổ chức Hội thao truyền thống lần thứ 
33 (từ ngày 05/3/2013 đến 19/5/2013) và Hội 
diễn văn nghệ truyền thống năm 2013 (từ ngày 
15/5/2013-18/5/2013) đã thu hút được sự tham 
gia và cổ vũ nhiệt tình của đông đảo cán bộ và 
sinh viên Trường.

Ban Tổ chức Hội thao đã trao 51 giải thưởng 
cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc 
ở các môn thi đấu gồm: bóng đá, bóng chuyền, 

bóng rổ, bóng bàn, cầu lông, đá cầu, 
cầu mây và kéo co. Trong đó, về giải 
toàn đoàn, giải Nhất thuộc về Bộ môn 
Giáo dục Thể chất; Khoa Công nghệ 
đạt giải Nhì; Khoa Kinh tế và Quản trị 
Kinh doanh đạt giải Ba. Về Hội diễn 
văn nghệ, Ban tổ chức đã chọn được 
các tiết mục xuất sắc nhất để tiến hành 
công diễn vào ngày kỷ niệm sinh nhật 
Bác Hồ, đồng thời trao 86 giải thưởng 
cho các tập thể và cá nhân biểu diễn 
xuất sắc, giải Nhất toàn đoàn thuộc về 
Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng 
dụng; Khoa Công nghệ Thông tin và 
Truyền thông, Khoa Kinh tế và Quản 
trị Kinh doanh đạt giải Nhì; Khoa 

Khoa học Xã hội và Nhân văn, Khoa Thủy sản 
và Khoa Luật cùng đạt giải Ba.

Đêm ngày 19/5/2013, tại Hội trường Lớn, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức tổng kết 
trao giải Hội thao truyền thống lần thứ 33, công diễn và trao giải Hội diễn văn nghệ truyền thống 
năm 2013. Tham dự chương trình có PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu 
trưởng; TS. Trần Trung Tính, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị, cán bộ và sinh viên 
Trường ĐHCT. Về phía đơn vị tài trợ có ông Đỗ Minh Khương, Trưởng phòng Phòng Dịch vụ và  
Marketing Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Cần Thơ.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
ĐẠT GIẢI NHÌ TOÀN ĐOÀN TẠI HỘI THAO LIÊN KẾT CÔNG ĐOÀN SÁU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NĂM 2013

Công đoàn Trường

Hàng năm vào dịp kỷ 
niệm ngày miền Nam 
hoàn toàn giải phóng 

30-4 và Quốc tế Lao động 1-5, 
công đoàn của 5 trường đại học 
liên kết gồm: Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT), Đại học Đà Lạt, Đại 
học Sư phạm Thành phố Hồ 
Chí Minh, Đại học Nông Lâm 
Thành phố Hồ Chí Minh và Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật Thành 
phố Hồ Chí Minh tổ chức luân 
phiên Hội thao trong công chức 
viên chức (CCVC) và giao lưu 
trao đổi công tác Công đoàn 
của Ban chấp hành công đoàn 
các trường.

Hội thao và giao lưu công 
tác công đoàn là dịp để cán bộ 
công đoàn các trường gặp gỡ, 
trao đổi kinh nghiệm và thắt 

chặt mối quan hệ đoàn kết, gắn 
bó trong công tác, đồng thời 
góp phần rèn luyện sức khỏe, 
nâng cao thể lực cho CCVC. 
Hội thao không chỉ thu hút sự 
tham gia của công đoàn các 
trường mà còn có các thầy cô 
trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu 
một số trường, góp phần làm 
cho bầu không khí thêm vui 
tươi, phấn khởi. 

Năm nay, Hội thao được tổ 
chức tại Trường Đại học Sư 
phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
từ ngày 10 đến ngày 12-5-2013 
và có thêm thành viên mới là 
Trường Đại học Khoa học Xã 
hội và Nhân văn thuộc Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí 
Minh. Hội thao diễn ra với 5 
môn thi đấu: bóng đá nam 5 

người; bóng chuyền nam; bóng 
bàn nam, nữ; cầu lông nam, nữ 
và quần vợt.

Tại Hội thao, công đoàn 
Trường ĐHCT tham gia đủ 
5 môn với 40 vận động viên. 
Nhờ có sự chuẩn bị chu đáo 
và quyết tâm thi đấu cao, sau 
2 ngày tranh tài, đoàn thể thao 
của công đoàn Trường ĐHCT 
đạt hai huy chương vàng, ba 
huy chương bạc, 6 huy chương 
đồng và đã xuất sắc giành giải 
Nhì toàn đoàn. Đoàn chủ nhà 
giành giải Nhất và đoàn Trường 
Đại học Đà Lạt đạt giải Ba. Hội 
thao năm 2014 sẽ được tổ chức 
tại trường Đại học Nông Lâm 
Thành phố Hồ Chí Minh.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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CÁN BỘ VÀ SINH VIÊN KHOA THỦY SẢN-TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
TÍCH CỰC THAM GIA HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRẺ TOÀN QUỐC 

NGÀNH THỦY SẢN LẦN IV, NĂM 2013
Khoa Thủy sản

Nhằm thúc đẩy phong trào nghiên cứu 
khoa học trong cán bộ trẻ và sinh viên, 
đồng thời tạo điều kiện tăng cường giao 

lưu, trao đổi kinh nghiệm và thông tin trong đào 
tạo và nghiên cứu khoa học giữa các Trường-
Viện trong mạng lưới lưới Trường-Viện Thủy sản 
Việt Nam (ViFINET), từ năm 2010, ba trường 
đại học gồm: Đại học Cần Thơ (ĐHCT), Đại học 
Nha Trang và Đại học Huế đã luân phiên tổ chức 
Hội nghị Khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy 
sản và đã thu được nhiều thành quả quan trọng.

Hội nghị lần thứ IV năm nay được Trường Đại 
học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh đăng 
cai tổ chức trong hai ngày 06-07/6/2013, với nội 
dung gồm báo cáo tại Hội nghị và tham quan 
thực tế. Hội nghị đã quy tụ trên 140 đại biểu 
tham dự từ các Trường-Viện trong cả nước. Đại 
diện cho Trường ĐHCT là PGS.TS. Trần Thị 
Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Trương 
Quốc Phú, Trưởng Khoa Thủy sản và 36 sinh 
viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh 
và cán bộ của Khoa.

Tham gia Hội nghị, đoàn Trường ĐHCT có 24 
bài báo cáo trong tổng số 91 bài của Hội nghị, 
với các chuyên đề: Dinh dưỡng, thức ăn và kỹ 
thuật nuôi trồng thủy sản; Di truyền và sản xuất 
giống thủy sản; Bệnh trên động vật thủy sản; 
Môi trường và nguồn lợi thủy sản; và Kinh tế-xã 
hội thủy sản. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo và báo 
cáo thuyết phục, Đoàn Trường ĐHCT đạt 02 giải 
nhất, trao cho học viên Trương Ngọc Trinh và 
Nguyễn Trung Vẹn; 01 giải nhì thuộc sinh viên 
Nguyễn Vĩnh Tiến và 01 giải nhất báo cáo poster 
dành cho học viên Nguyễn Thị Thúy An. 

Hội nghị Khoa học trẻ lần IV đã diễn ra thành 
công tốt đẹp với nhiều bài báo cáo chất lượng 
tốt, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn cao, đồng 
thời phát triển nhiều ý tưởng mới cho việc đẩy 
mạnh nghiên cứu, ứng dụng trong thời gian tới. 
Hội nghị Khoa học trẻ lần V sẽ do Viện Nghiên 
cứu Nuôi trồng Thủy sản 1 tổ chức vào năm 
2014 tại Hải Phòng.
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SƠ KẾT 2 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW VÀ KẾ HOẠCH 09-KH/TU VỀ 
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH VIỆC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH: 
HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ CỦA ĐẢNG BỘ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Để tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, 
Đảng ủy Khoa Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông (CNTT&TT) đã tiến hành triển 
khai, thực hiện một số công tác như: quán triệt 
mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 03-CT/TW 
của Bộ Chính trị và Kế hoạch 09-KH/TU của 
Thành ủy Cần Thơ; triển khai thực hiện các 
hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Trường 
phù hợp với tình hình và đặc điểm của Khoa; nêu 
cao vai trò gương mẫu của đảng ủy, các chi ủy 
và cán bộ chủ chốt; đưa cuộc vận động học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi 
vào chiều sâu, gắn liền với công tác và sinh hoạt 
hằng ngày, học tập rèn luyện thường xuyên và 
suốt đời; đồng thời kết hợp việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực 
hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (NQTW4) 
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá 
XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 
hiện nay”; kết hợp giữa xây và chống, chỉ đạo 
và nhắc nhở các chi bộ thực hiện công tác tự phê 
bình và phê bình hàng tháng trong các buổi sinh 

hoạt chi bộ. Kết quả, cán bộ viên chức (CBVC), 
đảng viên trong Khoa đã giữ gìn tốt đạo đức, lối 
sống, hòa hợp tốt lợi ích cá nhân với lợi ích tập 
thể, đoàn kết hỗ trợ nhau trong công tác và đời 
sống, gần gũi và thân thiện giúp đỡ lẫn nhau. 

Đảng ủy Khoa đã đưa việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào trong công 
tác chính trị tư tưởng hàng tháng với những việc 
làm cụ thể như: (i) thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí, bảo quản tốt và sử dụng có hiệu quả tài 
sản thiết bị trong Khoa; (ii) tăng cường ý thức tổ 
chức kỷ luật, làm việc đúng giờ, thực hiện đúng 
nghị quyết, chỉ thị cấp trên và các kế hoạch đã 
đề ra; (iii) mỗi giảng viên, CBVC phải là tấm 
gương tốt và tích cực giáo dục đạo đức cho sinh 
viên, đề cao tinh thần trách nhiệm, sự gương 
mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đặc biệt là 
người đứng đầu các cấp; (iv) Đảng ủy Khoa, các 
chi bộ trực thuộc, mỗi đảng viên và CBVC xây 
dựng và tổ chức thực hiện những chuẩn mực đạo 
đức theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh, phù hợp với đặc điểm hoạt động của đơn 
vị, nhiệm vụ công tác của từng cá nhân; (v) vận 
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động CBVC và sinh viên tham gia nghe báo cáo 
chuyên đề và tổ chức báo cáo chuyên đề học tập 
tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh cho đảng viên, cán bộ và sinh viên; 
(vi) trong chương trình giám sát, kiểm tra hằng 
năm, Đảng ủy Khoa cũng đưa vào nội dung công 
tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh dựa 
trên chương trình hành động, chuẩn mực đạo 
đức mà các tập thể và cá nhân đã đăng ký, lấy kết 
quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh 
giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng 
hằng năm. 

Những ưu điểm và hạn chế trong lãnh đạo, chỉ 
đạo và thực hiện Chỉ thị số 03 của Đảng bộ Khoa 
CNTT&TT là: 

Về ưu điểm, Đảng bộ Khoa CNTT&TT đã 
quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc 
cuộc vận động tiếp tục học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Nghị 
quyết Đại hội XI của Đảng và Chỉ thị 03-CT/TW 
của Bộ Chính trị vào điều kiện thực tế của Đảng 
bộ Khoa, đã đem lại hiệu quả cao, góp phần 
hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Khoa. Cấp 
ủy các cấp trong Đảng bộ Khoa đã quán triệt, 
nêu gương thực hiện nghiêm túc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lãnh 
đạo và chỉ đạo mọi hoạt động của đơn vị mình. 
Kết quả Khoa CNTT&TT đã đạt danh hiệu Tập 
thể lao động xuất sắc liên tục nhiều năm, nhận 
Bằng khen của Bộ trưởng năm học 2009-2010, 
Bằng khen Liên hiệp các Hội KH và KT Việt 
Nam năm 2011. Đảng bộ Khoa được đánh giá là 
Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong 
nhiều năm liền, được Ủy ban Nhân dân Thành 
phố Cần Thơ trao tặng bằng khen về thực hiện 
quy chế dân chủ cơ sở năm 2012 và được Thành 
ủy Cần Thơ tặng bằng khen trong đợt sơ kết 2 
năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính 
trị, Kế hoạch số 09-KH/TU của Thành ủy về 
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc tổ 
chức kiểm tra đánh giá trong CBVC quần chúng 

và sinh viên chưa được thực hiện thường xuyên, 
chỉ đạo học tập và rèn luyện đạo đức, nếp sống 
văn hóa học đường trong sinh viên chưa có hiệu 
quả cao. Công tác tự phê bình và phê bình ở một 
vài chi bộ còn mang tính hình thức, nể nang, e 
ngại. Khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 
thực hiện là áp lực công việc của hầu hết đảng 
viên, CBVC khá nặng nề (gánh vác công việc 
cho gần phân nửa số lượng cán bộ trong Khoa 
đi học, kiêm nhiệm nhiều chức vụ, tham gia các 
hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ, sản 
xuất, chuyển giao công nghệ,…), vì vậy không 
có thời gian tổ chức thường xuyên các buổi báo 
cáo chuyên đề, các buổi sinh hoạt về tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh, cũng như việc kiểm tra 
đánh giá. 

Trên cơ sở những ưu và nhược điểm nêu 
trên, Đảng bộ Khoa đã rút ra một số bài học 
kinh nghiệm và giải pháp khắc phục là: kết hợp 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh với các phiên họp thường lệ, lồng ghép 
vào các hoạt động chuyên môn, các hoạt động 
chung trong đơn vị, vừa nâng cao hiệu quả mà 
không làm cho CBVC cảm thấy nặng nề, mất 
nhiều thời gian. Mặt khác, cần phải có chương 
trình hành động cụ thể, dựa trên đó thực hiện tự 
phê và phê bình, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc, 
kết hợp với thực hiện NQTW4, có kiểm tra nhắc 
nhở kịp thời, lấy sự phấn đấu học tập làm tiêu 
chí đánh giá thi đua khen thưởng. Trong đó, việc 
thực hiện vai trò gương mẫu của lãnh đạo, cán 
bộ chủ chốt là điều kiện tiên quyết.

Chỉ thị của Bộ Chính trị đã chỉ ra những vấn 
đề có ý nghĩa thực tế nhằm bảo đảm hiệu quả 
cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh. Yêu cầu học tập và rèn 
luyện “thường xuyên” được chỉ thị nhấn mạnh 
và đề cập xuyên suốt. Chỉ thị cũng nêu rõ ý 
nghĩa học tập và rèn luyện “thường xuyên” là 
kết hợp trong công việc hằng ngày, trong quan 
hệ với nhân dân, đồng chí và đồng nghiệp, trong 
sinh hoạt của các tổ chức đảng, chính quyền, 
đoàn thể.

THAM LUẬN
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SẢN PHẨM MỚI

DỊCH VỤ KHẢO SÁT, THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG MẠNG WiFi DIỆN RỘNG

- Tên sản phẩm: 
Công nghệ phủ sóng 
WiFi diện rộng có 
kiểm soát  
- Tác giả: Trung Tâm 
Điện-Điện tử, Khoa 
Công nghệ, Trường 
Đại học Cần Thơ 
- Địa chỉ liên hệ:
Trung Tâm Điện-Điện 
tử, Khoa Công nghệ, 
Trường Đại học Cần 
Thơ; Điện thoại: (+84) 

918538224; Email: ncngon@ctu.edu.vn.  
- Hình thức chuyển giao: Chuyển giao quy 
trình công nghệ hoặc Hợp đồng kinh tế 
- Mô tả sản phẩm/công nghệ: Hầu hết các      
AccessPoint (AP) phổ biến trên thị trường đều 
sử dụng công nghệ ăn-ten toàn hướng 360o trong 

không gian, nên năng lượng sóng chỉ đảm bảo 
trong một bán cầu có bán kính không quá 30m. 
Trung tâm Điện-Điện tử, Khoa Công nghệ, 
Trường Đại học Cần Thơ đã chế tạo thành công 
ăn-ten định hướng với góc mở phẳng 120o và 
góc mở không gian 5-10o (Hình 1). Ăn-ten này 
cho phép tập trung toàn bộ năng lượng sóng điện 
từ về một hướng, tăng cường công suất từ 8 đến 
10 lần so với ăn-ten toàn hướng (Hình 2). Việc 
chế tạo ăn-ten định hướng đã giúp Trung tâm 
thực hiện thành công dự án phủ sóng WiFi cho 
Khu II Trường Đại học Cần Thơ với diện 87 ha 
chỉ với 60 điểm phát sóng, dùng AP loại thông 
thường. Nhằm chuyển giao công nghệ, hợp tác 
cùng có lợi, Trung tâm nhận khảo sát, thiết kế 
và thi công mạng Wi-Fi tự chủ cường độ bức xạ 
sóng điện từ, cũng như kiểm soát người sử dụng 
theo yêu cầu, cho các đơn vị có diện tích rộng và 
kiến trúc phức tạp.

MÔ TẢ CÁC SẢN PHẨM SIRÔ XUÂN HOA VÀ BỘT XUÂN HOA

- Tên sản phẩm: 
1. Thuốc trị tiêu chảy 
heo con: Sirô Xuân 
hoa
2. Premix phòng 
bệnh cho heo con và 
cá: Bột Xuân hoa    
Tác giả: PGS.TS. 
Huỳnh Kim Diệu 
Địa chỉ liên hệ: Khoa 
Nông nghiệp và Sinh 

học Ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ; Điện 
thoại: (+84) 909780668;
Email: hkdieu@ctu.edu.vn  
- Hình thức chuyển giao: Chuyển giao công 
nghệ hoặc hợp tác sản xuất 
- Mô tả sản phẩm/công nghệ: Lá cây Xuân hoa 
(Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk) 
có tác dụng kháng hai loại vi khuẩn gram âm 
và gram dương, kháng nấm mốc và kháng nấm 
men, đặc biệt là có tác dụng kháng vi khuẩn 

Escherichia coli, chữa rối loạn tiêu hoá, điều trị 
chấn thương, chảy máu. Tác giả PGS.TS. Huỳnh 
Kim Diệu, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng 
dụng, Trường Đại học Cần Thơ đã nghiên cứu 
và ứng dụng các đặc tính của lá cây Xuân hoa 
trong phòng và trị bệnh tiêu chảy heo con và 
nhiễm khuẩn của cá. Sản phẩm là kết quả của đề 
tài nghiên cứu khoa học. Sản phẩm được tạo ra 
từ dược thảo lá cây Xuân hoa, dùng thay thế các 
kháng sinh trong phòng trị bệnh, kích thích tăng 
trọng cho heo và cá giúp người nuôi giảm giá 
thành. Sử dụng sản phẩm giúp tránh được hiện 
tượng kháng sinh và truyền kháng cho vi khuẩn 
gây bệnh cho người; mặt khác, tránh được sự tồn 
dư kháng sinh trong sản phẩm động vật nên bảo 
vệ được sức khỏe người tiêu dùng và môi sinh.
Sử dụng: Phòng, trị bệnh tiêu chảy cho heo con 
và làm premix dạng thức ăn bổ sung khoáng 
giúp cho heo và cá tăng trọng nhanh; Trị bệnh 
xuất huyết và bệnh gan thận mủ cho cá, giảm tỉ 
lệ cá chết. 

Khoa Công nghệ

Trung tâm Dịch vụ & Chuyển giao Công nghệ
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