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MÙA XUÂN BIÊN GIỚI
VỚI CÁC CHIẾN SĨ SƯ ĐOÀN 330

Ngày 27/01/2013, đoàn cán bộ và sinh 
viên Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 
đã đến thăm, chúc Tết và giao lưu với 

các chiến sĩ Sư đoàn 330 huyện Tịnh Biên, tỉnh 
An Giang. Đoàn công tác Trường ĐHCT gồm 
PGS.TS. Lê Việt Dũng, Thường vụ Đảng ủy, 
Phó Hiệu trưởng; TS. Trần Trung Tính, Phó 
Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi 
nhánh Cần Thơ và Công ty Cổ phần Vemedim; 
đại diện lãnh đạo, cán bộ các đơn vị và sinh viên 
của Trường. Tại Sư đoàn 330, Đại tá Nguyễn 
Văn Lèo, Phó sư đoàn trưởng và các chiến sĩ đã 
vui mừng đón tiếp đoàn công tác.

Chuyến thăm là dịp để cán bộ và sinh viên 
Trường ĐHCT bày tỏ tình thương mến và lời 
cảm ơn sâu sắc đến các chiến sĩ đã cống hiến vì 
sự nghiệp bảo vệ tổ quốc, mang lại sự an toàn 
và hạnh phúc cho toàn thể nhân dân. Đồng thời, 
lãnh đạo Trường ĐHCT đã gửi lời chúc xuân 
nồng ấm, chia sẻ niềm vui với các chiến sĩ xa 
quê nhân dịp xuân về, động viên các chiến sĩ-bộ 
đội biên giới hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong buổi gặp mặt, đoàn công tác của Trường 
đã giúp tư vấn hướng nghiệp cho các chiến sĩ Sư 
đoàn 330, giới thiệu các chương trình đào tạo và 

loại hình đào tạo đa dạng giúp các chiến sĩ có 
định hướng chọn nghề cho bản thân sau khi xuất 
ngũ trở về hòa nhập với cuộc sống, tạo sinh kế 
vững chắc cho bản thân, chăm lo gia đình, đóng 
góp xây dựng và phát triển xã hội. Với nhiều loại 
hình đào tạo, bộ đội xuất ngũ có thể lựa chọn thi 
tuyển vào đại học hệ chính quy, hệ đào tạo vừa 
làm vừa học với thời gian linh hoạt hơn hoặc có 
thể nộp hồ sơ xét tuyển bậc đại học hệ đào tạo 
từ xa khi đã tốt nghiệp chương trình phổ thông 
hoặc tương đương. Đồng thời, Trường ĐHCT sẽ 
xem xét các điều kiện ưu tiên cho các thí sinh 
là bộ đội xuất ngũ khi tham gia các kỳ thi tuyển 
sinh đại học - cao đẳng.

Bên cạnh việc tư vấn hướng nghiệp, cán bộ 
Trường ĐHCT cũng đã tổ chức buổi tập huấn, 
hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho cán bộ hậu 
cần Sư đoàn 330, hướng dẫn phương pháp phòng 
bệnh cho gia súc, giúp chăn nuôi hiệu quả, đồng 
thời nâng cao chất lượng bữa ăn cho các chiến 
sĩ biên giới, góp phần gia tăng sản xuất và tự lực 
về nguồn thực phẩm tại đơn vị.

Vào buổi tối cùng ngày, với chủ đề “Tuổi trẻ 
với mùa xuân biên giới”, Đoàn văn công Quân 
Khu 9, Đội văn nghệ Trường ĐHCT và Đội văn 
nghệ Trường Đại học An Giang đã phối hợp biểu 
diễn các tiết mục văn nghệ sôi động, mang khí 
xuân thân tình, ấm áp đến với các chiến sĩ Sư 
Đoàn 330.

Nhân dịp này, Ngân hàng Agribank tặng 01 
tivi cho các chiến sĩ Sư đoàn 330, Trung tâm 
Công nghệ Phần mềm Trường ĐHCT đã gửi 
tặng 01 máy tính xách tay cho Trung đoàn 1-Sư 
đoàn 330 và Công ty Cổ phần Vemedim hỗ trợ 
các loại thuốc thú y cho hoạt động chăn nuôi tại 
Sư đoàn. Đây là nguồn động viên lớn về vật chất 
và tinh thần để các chiến sĩ vui xuân đón tết, 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.

Nồng ấm
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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TRAO HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT CHO 
Đ/C PHẠM SƠN KHAI NGUYÊN HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ NHIỆM KỲ 1976-1989

Ngày 02/02/2013, tại nhà riêng của Đ/c 
Phạm Sơn Khai, nguyên Hiệu trưởng 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 

nhiệm kỳ 1976-1989, Trường ĐHCT đã tổ chức 
Lễ Trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất 
theo Quyết định của Chủ tịch nước cho đồng 
chí. Đến dự có Đ/c Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí 
thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ; 
Đ/c Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính 
trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; 
GS.TS Trần Hồng Quân, Nguyên UV Trung 
ương Đảng, nguyên Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các 
sở, ban, ngành tại TP. Cần Thơ và các đồng chí 
lão thành cách mạng. Phía Trường ĐHCT có Ban 
Giám hiệu và đại diện lãnh đạo các đơn vị của 
Trường đã đến chúc mừng Đ/c Phạm Sơn Khai.

Đ/c Phạm Sơn Khai sinh ngày 20/7/1920 
tại xã Thạch Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên           
Giang. Sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước 
và nhân dân bị đô hộ, áp bức bởi giặc ngoại xâm, 
đồng chí đã sớm ý thức được tinh thần đấu tranh 
giành độc lập-tự chủ của dân tộc và tự nguyện 
hăng hái tham gia cách mạng từ tháng 8/1945, 

góp phần cùng với Đảng và 
nhân dân đấu tranh chống 
giặc ngoại xâm để đem lại hòa 
bình, độc lập dân tộc và chủ 
quyền toàn vẹn lãnh thổ. Từ 
khi tham gia cách mạng, đồng 
chí được Đảng và Nhà nước 
tin tưởng giao nhiều nhiệm vụ 
khác nhau như: Trưởng ban 
kháng chiến xã Thạnh Đông 
tỉnh Rạch Giá; Bí thư chi bộ, 
Chủ tịch UBND các xã Thổ 
Sơn, Vĩnh Thạnh Vân tỉnh 
Rạch Giá; Bí thư huyện ủy, 

Phó Chủ tịch Ủy ban kháng chiến, Chủ nhiệm 
Ủy ban Mặt trận Việt Minh huyện Châu Thành 
tỉnh Rạch Giá; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 
Ủy ban kháng chiến hành chính huyện Gò Quao 
tỉnh Rạch Giá; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 
Ủy ban kháng chiến hành chính huyện Châu 
Thành, tỉnh Cần Thơ.

Từ năm 1954, sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, 
đồng chí tập kết ra miền Bắc, lần lượt giữ các 
chức vụ: Bí thư chi bộ và trong Ban lãnh đạo 
xây dựng Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL); 
Thường trực Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức 
Cán bộ Trường ĐHNL; Trưởng phòng Quản 
trị tài vụ Học viện Nông Lâm; Bí thư Đảng ủy, 
Hiệu trưởng Trường Cơ khí nghiệp vụ thuộc Bộ 
Nông nghiệp; Thường vụ Đảng ủy Ban Nghiên 
cứu lịch sử Đảng Trung ương.

Đầu năm 1973, Đ/c Phạm Sơn Khai được 
Trung ương giao nhiệm vụ về công tác tại Khu 
ủy Tây Nam Bộ, được Khu ủy giao nhiệm vụ 
làm phái viên của Khu ủy, sau đó được bổ nhiệm 
là Ủy viên Ban Tổ chức Khu ủy phụ trách lịch 
sử Đảng khu Tây Nam Bộ đến ngày miền Nam 
hoàn toàn giải phóng.

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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Tháng 5/1975, Đ/c Phạm Sơn Khai được 
Đảng và Nhà nước giao chức vụ Bí thư Đảng ủy, 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT. Trong những ngày 
đầu khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, Trường 
ĐHCT gặp rất nhiều khó khăn, gian khổ trong 
bối cảnh chung của đất nước bị bao vây, cấm 
vận. Tuy vậy, cùng với các vị lãnh đạo tiền bối 
đương thời, đồng chí đã không ngại khó khăn 
cùng chèo chống, quyết tâm đưa Trường ĐHCT 
vượt qua cam go, thử thách, vững bước đi lên, 
xây dựng Trường ĐHCT phát triển theo hướng 
đa ngành, đa lĩnh vực, ngày càng lớn mạnh, có 
uy tín và được nhân dân tin tưởng, yêu mến.  

Trong các nhiệm kỳ hiệu trưởng, Đ/c Phạm 
Sơn Khai đã tập hợp và đẩy mạnh tình đoàn kết 
với các lực lượng tri thức, cùng đóng góp phát 
triển nhà trường và xã hội, kiên trì nỗ lực vượt 
qua những điều kiện khó khăn, khắc nghiệt. 
Dưới sự lãnh đạo của đồng chí, tập thể Trường 
ĐHCT đã nỗ lực đóng góp to lớn cho thành tựu 
về nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản, góp 
phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL) như: sản xuất giống 
lúa mới ngắn ngày với năng suất cao, giống 
đậu nành, đay và các loại cây trồng, men thức 
ăn gia súc, nem bánh nổi, phân vi sinh, các loại 
nấm mèo, nấm rơm, giữ và chọn giống heo tốt 
cho chăn nuôi v.v. Đặc biệt, dù điều kiện khó 
khăn nhưng trong năm học 1979-1980, Trường 
ĐHCT đã thành lập Khoa Y-Nha-Dược (tiền 
thân của Đại học Y dược Cần Thơ sau này) để 
đào tạo đội ngũ bác sĩ, dược sĩ phục vụ nhu cầu 
y tế, khám chữa bệnh của người dân trong vùng. 
Hay trong những năm 1977-1978, dịch rầy nâu 
bùng phát trên diện rộng gây hại nghiêm trọng 
đến sản xuất nông nghiệp ở vùng ĐBSCL, Đ/c 
Phạm Sơn Khai đã sát cánh cùng với các đồng 
chí trong Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường 
ĐHCT lãnh đạo và chỉ đạo cán bộ, sinh viên 
của Trường ngừng giảng dạy và học tập để ra 
quân đẩy lùi dịch rầy nâu. Cũng từ những hoạt 
động này, Trường ĐHCT ngày càng gần gũi với 
nhân dân và được nhân dân tin yêu, đã xây dựng 
truyền thống của Trường là gắn kết hoạt động 

của nhà trường với đời sống sản xuất của nhân 
dân, tập trung đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu 
khoa học gắn với sản xuất, sát cánh với nhân 
dân trong vùng giải quyết các vấn đề trong đời 
sống sản xuất cho đến ngày nay.

Với những thành tích và cống hiến cho sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ 
quốc, Đ/c Phạm Sơn Khai đã được Nhà nước 
tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng 
Nhì, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và 
Huân chương Lao động hạng Ba. Với tất cả 
những đóng góp của Đ/c Phạm Sơn Khai, ngày 
13/12/2012, Chủ tịch nước đã ký Quyết định 
tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất 
cho đồng chí.

Đây thực sự là niềm vinh dự và hãnh diện lớn 
lao cho tập thể Trường ĐHCT qua các thế hệ. 
Tập thể Trường ĐHCT luôn tự hào về những 
tấm gương sáng của các bậc tiền bối, các thế hệ 
cha-anh đã soi đường cho thế hệ sau tiếp bước. 
Toàn thể cán bộ Trường ĐHCT sẽ tiếp nối và 
noi gương các thế hệ trước, không ngừng phấn 
đấu, từng bước xây dựng nhà trường lớn mạnh 
và có uy tín không chỉ trong khu vực mà còn 
khẳng định uy tín trên trường quốc tế về đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, 
đặc biệt là thế mạnh về nông nghiệp và thủy 
sản. Cụ thể, từ khi khai giảng năm học 1976-
1977, năm học đầu tiên sau giải phóng, Trường 
ĐHCT chỉ có 3.000 sinh viên với 07 đơn vị đào 
tạo; đến nay, Trường đã có trên 48.000 sinh viên 
với 15 đơn vị đào tạo, đội ngũ cán bộ viên chức 
khoảng 2000 với trên 70% cán bộ giảng dạy có 
học vị thạc sĩ, tiến sĩ trở lên, nhiều cán bộ được 
nhà nước công nhận chức danh Giáo sư và Phó 
Giáo sư vì có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo 
dục, đào tạo và góp phần phát triển kinh tế xã 
hội. Trong chiến lược phát triển sắp tới, tập thể 
Trường ĐHCT tiếp tục xây dựng và phát triển 
nhà trường xứng đáng là một trong các trường 
đại học trọng điểm của quốc gia cũng như của 
khu vực ĐBSCL, nỗ lực phấn đấu trở thành 
trường đại học xuất sắc với chất lượng đào tạo, 
nghiên cứu khoa học ngang tầm quốc tế.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
           THĂM VÀ CHÚC TẾT CÁN BỘ HƯU TRÍ

Nhân dịp Tết Quý Tỵ 2013, đại diện cán 
bộ Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 
gồm Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo 

Công đoàn, đại diện lãnh đạo các đơn vị và cán 
bộ của Trường đã tổ chức các đoàn đến thăm, 
chúc Tết và tặng quà cho đội ngũ cán bộ hưu trí.

Các đoàn công tác của Trường ĐHCT đã đến 
nhà riêng của cán bộ hưu trí, ân cần hỏi thăm sức 
khỏe, chúc Tết, bày tỏ sự quan tâm sâu sắc của 
nhà trường đối với các cán bộ đã có nhiều đóng 
góp thiết thực vì sự phát triển của Trường trong 
thời gian qua. 

Trong không khí mừng xuân, lãnh đạo nhà 
trường đã chia sẻ niềm vui và gửi lời chúc xuân 
nồng ấm, thân tình đến cán bộ hưu trí. Cán bộ 
hưu trí của Trường đã rất xúc động ôn lại những 
kỷ niệm vui buồn khi còn công tác, đã cùng tập 
thể xây dựng và đưa Trường ĐHCT ngày một 
phát triển, vượt qua biết bao khó khăn, thử thách. 
Dù đã cao tuổi nhưng các đồng chí vẫn thể hiện 

sự quan tâm sâu sắc đến sự phát triển của nhà 
trường. Các đồng chí cũng ân cần hỏi thăm về 
tình hình phát triển của Trường, chân thành gửi 
gắm niềm tin yêu và động viên các cán bộ đương 
nhiệm nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, tiếp tục 
cố gắng đóng góp xây dựng nhà trường ngày 
càng phát triển, vững bước đi lên. Các đồng chí 
vẫn dõi theo bước phát triển của nhà trường và 
thể hiện niềm tin vào các thế sau sẽ đem hết trí 
tuệ và khả năng của mình để đào tạo, giáo dục 
các thế hệ sinh viên, xây dựng nhà trường ngày 
càng vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển của 
xã hội.

Đây cũng là dịp để cán bộ đương nhiệm của 
Trường ĐHCT nhận “lửa” từ các thế hệ đi trước, 
lắng nghe ý kiến đóng góp, chỉ dẫn và tiếp bước 
các bậc tiền bối, kế thừa và phát triển những 
thành quả của các thế hệ đi trước để từ đó có 
thêm sức mạnh, cùng nhau đưa Trường ĐHCT 
phát triển lên một tầm cao mới.

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
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BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ TỔ CHỨC KIỂM TRA 
NHẬN THỨC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN NĂM 2012

Kiểm tra nhận thức lý luận chính trị của 
cán bộ, đảng viên là một hình thức nhận 
xét, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện 

của cán bộ, đảng viên và được thực hiện theo 
định kỳ của đảng bộ các cấp. Kết quả kiểm tra 
sẽ giúp cán bộ, đảng viên củng cố thêm kiến 
thức, nâng dần bản lĩnh chính trị, quan điểm lập 
trường; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu 
trong học tập, làm theo nghị quyết của Đảng và 
pháp luật của Nhà nước; góp phần đấu tranh, 
ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính 
trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, 
đảng viên. Thực hiện kế hoạch số 29-KH/BT-
GTU ngày 23/2/2012 và Công văn số 379-CV/
BTGTU ngày 14/5/2012 của Ban Tuyên giáo 
Thành ủy Cần Thơ về việc kiểm tra nhận thức lý 
luận chính trị của cán bộ, đảng viên năm 2012, 
từ tháng 6/2012, Đảng ủy Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) đã xây dựng kế hoạch triển khai 
thực hiện. 

Nội dung kiểm tra: Tập trung vào nhận thức 
của cán bộ, đảng viên về những vấn đề “cốt 
lõi” trong văn kiện Đại hội XI của Đảng, chủ 
yếu là hai văn kiện quan trọng gồm Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) 
và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-
2020. Nội dung chuyên đề học tập và làm theo 
tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của 
năm 2012 “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận 
tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, 
cuộc sống riêng giản dị”. Quy định số 47-QĐ/
TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa XI) “Về những điều đảng viên 
không được làm” và nội dung cơ bản của Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ Trường ĐHCT nhiệm kỳ 
2010-2015.

Công tác chuẩn bị và tổ chức kiểm tra được 

Thường trực Đảng ủy và Văn phòng Đảng ủy 
tiến hành chu đáo và nghiêm túc từ việc hướng 
dẫn ôn tập, ra đề, tổ chức xem thi, chấm thi và 
công bố kết quả. Do lần đầu tổ chức kiểm tra 
nên Ban Thường vụ chủ trương tổ chức thành 
các đợt:

Đợt 1: Thực hiện thí điểm, bao gồm tất cả các 
đồng chí trong cấp ủy cơ sở kiểm tra với hình 
thức tự luận, các đảng viên thuộc Đảng bộ Khoa 
Khoa học Chính trị kiểm tra với hình thức trắc 
nghiệm. Kết quả cho thấy với cấp ủy đã có 99 
đồng chí kiểm tra và 100% đạt yêu cầu; đảng 
viên đã có 36 đồng chí kiểm tra và 100% đạt 
yêu cầu.

Đợt 2: Thực hiện kiểm tra cho tất cả đảng 
viên còn lại với hình thức trắc nghiệm với 975 
trong tổng số 1.037 đồng chí đã tham gia kiểm 
tra, đạt tỉ lệ 94,0%. 

Đợt 3: Thực hiện cho các đảng viên vắng 
trong 2 đợt, có 44/62 đồng chí tham gia, đạt tỉ 
lệ 70,9%. 

Kết quả 3 đợt kiểm tra cho thấy 100% đồng 
chí là cấp ủy đạt yêu cầu và 99,5% đảng viên 
đạt yêu cầu. 

Sau các đợt kiểm tra thì nhận thức lý luận 
chính trị của cán bộ, đảng viên có sự chuyển 
biến tích cực. Cán bộ, đảng viên nắm rõ và sâu 
sắc hơn Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 
thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, hiểu được 
những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ 
nghĩa mà nhân dân ta xây dựng; quán triệt sâu 
sắc 4 bài học kinh nghiệm của Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001-2010 với 
những mục tiêu tổng quát và 3 chiến lược đột 
phá của chiến lược; đặc biệt các đồng chí đảng 
viên đã quán triệt sâu sắc nội dung của 19 điều 
đảng viên không được làm; những chỉ tiêu chủ 
yếu và 3 khâu đột phá mà Đảng bộ trường cần 
phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Văn phòng Đảng ủy

TIN NỔI BẬT
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LỄ KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 
CHO CÁN BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ, KHÓA III/2013

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 18/01/2013, tại Hội trường Khoa 
Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng-
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), 

Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản 
lý hành chính nhà nước, Chương trình Chuyên 
viên chính, Khóa III/2013 được diễn ra.

Đến tham dự buổi lễ có sự góp mặt của Đ/c 
Phùng Minh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường 
Chính trị TP. Cần Thơ và đại diện lãnh đạo các 
khoa, phòng của Trường. Phía Trường ĐHCT có 
PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Thành ủy viên, 
Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường, đại 
diện lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tổ chức 
cán bộ cùng với 47 chuyên viên của Trường là 
học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý hành 
chính nhà nước, Chương trình Chuyên viên 
chính, Khóa III/2013.

Nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ hành 
chính chuyên nghiệp, có đủ năng lực xây dựng 
nền quản lý hành chính tiên tiến tại Trường, 
Trường ĐHCT đã phối hợp với Trường Chính trị 
TP. Cần Thơ để mở lớp Bồi dưỡng kiến thức quản 
lý hành chính nhà nước, Chương trình Chuyên 
viên chính cho cán bộ hành chính của Trường.

Lớp học được tổ chức theo hình thức tại chức 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ Trường 
vừa tham gia học tập, vừa đảm bảo tốt nhiệm vụ 
công tác tại đơn vị. Khóa học giúp trang bị cho 
cán bộ viên chức Trường về hệ thống kiến thức 
lý luận chính trị, những kiến thức và kỹ năng cơ 
bản về nhà nước, pháp luật, về công tác quản lý 
hành chính nhà nước, rèn luyện các thao tác tư 
duy về xử lý tình huống trong quá trình quản 
lý hành chính, nâng cao kỹ năng, phương pháp 
thực hiện nhiệm vụ công tác một cách hiệu quả. 

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Đảng ủy và 
Ban Giám hiệu Trường ĐHCT, PGS.TS Trần 

Thị Thanh Hiền cho biết: cán bộ Trường sẽ gặp 
nhiều khó khăn vì khối lượng công việc hành 
chính hiện tại khá nhiều, qua đó đã ân cần động 
viên cán bộ cố gắng thu xếp, bố trí công việc một 
cách hợp lý và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt 
khóa học. Nhà trường sẽ tạo điều kiện thuận lợi 
cho cán bộ hành chính của Trường có điều kiện 
tham gia học tập, nâng cao trình độ lý luận chính 
trị và công tác hành chính, nhằm thực hiện hiệu 
quả công việc theo yêu cầu phát triển đổi mới, 
cải tiến công tác quản lý hành chính tại Trường, 
đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ Trường hoàn 
thành Chương trình Chuyên viên chính. Kiến 
thức khóa học cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi và 
giúp ích cho cán bộ thực hiện tốt công tác tại đơn 
vị và có những sáng kiến tham mưu cho Đảng 
ủy và Ban Giám hiệu Trường trong công tác cải 
cách hành chính. Trường ĐHCT xác định năm 
2013 sẽ là năm tập trung công tác cải cách hành 
chính trong toàn Trường. Đây sẽ là điều kiện 
thuận lợi cho cán bộ vận dụng tốt kiến thức vào 
thực tế, thực hiện tốt chủ trương của nhà trường.



7BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐÀO TẠO

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC 
PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 2011-2020 

VÀ THỰC HIỆN KẾT LUẬN 51-KL/TW HỘI 
NGHỊ LẦN THỨ SÁU BCH TW KHÓA XI

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 23/01/2013, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo 
(GD&ĐT) đã tổ chức 

Hội nghị triển khai Chiến lược 
phát triển giáo dục 2011-2020 
và thực hiện Kết luận 51-KL/
TW Hội nghị lần thứ sáu BCH 
TW Khóa XI. Hội nghị do Phó 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Thiện Nhân chủ trì, được tổ 
chức trực tuyến tại 06 điểm cầu 
là Hà Nội, Thái Nguyên, Nghệ 
An, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh 
và Cần Thơ.

Tại điểm cầu trực tuyến 
Cần Thơ, Hội nghị diễn ra tại 
Hội trường II của Trường Đại 
học Cần Thơ (ĐHCT) với sự 
tham dự của các đại biểu đại 
diện lãnh đạo Ủy ban Nhân 
dân, viện, trường đại học-cao 
đẳng, trường trung cấp chuyên 
nghiệp, sở giáo dục và đào tạo 
và sở ban ngành tại các tỉnh 
vùng đồng bằng sông Cửu 
Long. 

Các đại biểu Hội nghị 
đã lắng nghe lãnh đạo Bộ 
GD&ĐT báo cáo chương trình 
hành động triển khai thực hiện 
Chiến lược phát triển giáo dục 
2011-2020 và chương trình 
hành động thực hiện Kết luận 
51-KL/TW Hội nghị lần thứ 
sáu BCH TW Khóa XI. Sau 
đó, các đại biểu đã tiến hành 
thảo luận, thẳng thắn đóng góp 
nhiều ý thiết thực về thực trạng 
giáo dục cũng như những giải 
pháp kiên quyết cho các vấn 
đề khó khăn còn tồn tại, góp 
phần thực hiện chủ trương của 
Đảng và nhà nước về đổi mới 
căn bản và toàn diện nền giáo 

dục nước nhà. Qua đó, các đại 
biểu cũng bày tỏ đồng tình chủ 
trương của Đảng và nhà nước 
về thực hiện mục tiêu “Giáo 
dục là quốc sách hàng đầu” để 
chuẩn bị nguồn nhân lực chất 
lượng, đáp ứng yêu cầu công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa đất 
nước, hướng đến đẩy mạnh 
xã hội hóa giáo dục, thực hiện 
bình đẳng, tạo điều kiện cho tất 
cả mọi người có thể tham gia 
học tập theo nhu cầu phát triển 
bản thân và hướng đến học tập 
suốt đời. 

Trước đó, ngày 22/01/2013, 
Bộ GD&ĐT cũng đã chủ trì 
tổ chức 02 hội nghị trực tuyến 
là Hội nghị Giáo dục đại học 
năm 2013 và Hội nghị thi và 
tuyển sinh năm 2013. Trong 
đó, Hội nghị Giáo dục đại học 

năm 2013 diễn ra vào sáng 
ngày 22/01/2013 nhằm đánh 
giá kết quả triển khai thực hiện 
nhiệm vụ giáo dục và đào tạo 
đại học năm học 2011-2012, 
đồng thời triển khai nhiệm vụ 
trọng tâm năm học 2012-2013. 
Vào buổi chiều cùng ngày, Bộ 
GD&ĐT đã tổ chức Hội nghị 
thi và tuyển sinh năm 2013 
để đánh giá những kết quả đạt 
được cũng như những hạn chế 
của các kỳ thi như kỳ thi trung 
học phổ thông, thi lựa chọn 
học sinh giỏi học sinh quốc 
gia, thi Olympic quốc tế và 
khu vực, thi tuyển sinh đại học, 
cao đẳng và trung cấp chuyên 
nghiệp hệ chính quy năm 2012; 
từ đó, thảo luận và đề xuất các 
phương pháp đổi mới trong thi 
tuyển sinh năm 2013.
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HỘI NGHỊ QUỐC TẾ CHUYÊN ĐỀ 
“CHĂN NUÔI VÀ MÔI TRƯỜNG” LẦN THỨ I

Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng

Hội nghị Quốc tế chuyên đề “Chăn nuôi 
và Môi trường” lần thứ I (The first In-
ternational Conference on Animal 

Production and Environment, APE 2012) từ 
ngày 13-14/12/2012 đã được Bộ môn Chăn 
nuôi, Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng 
dụng (NN&SHƯD), Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) tổ chức thành công. 

Hội nghị đã đánh giá các vấn đề về khoa học 
chăn nuôi có liên quan đến sức khỏe và môi 
trường nhằm hướng đến an toàn thực phẩm, sức 
khỏe cộng đồng. Đây là dịp để các nhà khoa học, 
nhà doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ 
trao đổi, chia sẻ thông tin, mở rộng hợp tác khoa 
học kỹ thuật, giáo dục và đào tạo, với mục tiêu 
phát triển ngành chăn nuôi bền vững trong tương 
lai. Hội nghị tập trung thảo luận một số vấn đề 
chính như: (i) Tổng quan về tình hình chăn nuôi 
và vấn đề môi trường; (ii) Dinh dưỡng, thức ăn 
và môi trường chăn nuôi; (iii) Công nghệ sinh 
học trong chăn nuôi; (iv) Sức khỏe vật nuôi và 
bảo vệ môi trường; (v) Chăn nuôi và hiệu ứng 

nhà kính và (vi) Kỹ thuật chế biến sản phẩm chăn 
nuôi và an toàn thực phẩm. Tại Hội nghị, các 
nhà khoa học và các nhà doanh nghiệp đã đúc 
kết những nội dung thảo luận của 108 bài báo 
cáo khoa học trong Kỷ yếu hội nghị, đồng thời 
đúc kết một số nội dung khác như: định hướng 
hợp tác phát triển đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ một cách toàn diện, 
mạnh mẽ và sâu sắc hơn dựa trên tiềm lực sẵn 
có, sự liên kết của mạng lưới Chăn nuôi Thú y và 
nền tảng các dự án và nghị định thư, hướng hoạt 
động sản xuất chăn nuôi ngày một bền vững và 
hiệu quả hơn. 

Tham dự Hội nghị có PGS.TS Hoàng Kim 
Giao (Cục Trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn) và gần 200 nhà 
khoa học trong và ngoài nước đến từ  9 quốc gia 
(Mỹ, Bỉ, Nhật, Ấn Độ, Pakistan, Thái Lan, Indo-
nesia, Colombia và Việt Nam). Dự kiến Hội nghị 
Quốc tế chuyên đề “Chăn nuôi và Môi trường” 
lần thứ 2 sẽ được tổ chức từ tháng 4-5/2015 tại 
Trường ĐHCT.

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
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“CÁC GIẢI PHÁP KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 
CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Vào cuối tháng 11 năm 
2012, Trường Đại học 
Cần Thơ (ĐHCT) đã 

phối hợp với Trường Đại học 
Xây dựng Hà Nội (ĐHXD Hà 
Nội) tổ chức Hội thảo “Các giải 
pháp khoa học và công nghệ 
xây dựng cho phát triển bền 
vững khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long”. 

Đồng bằng sông Cửu Long 
(ĐBSCL) đang trên chặng 
đường phát triển theo hướng 
công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa, vì thế sự phát triển của khu 
vục ngày càng đa dạng hơn, 
trong đó có lĩnh vực xây dựng 
các công trình kiến trúc hạ tầng 
cơ sở và công trình thủy. Nhằm 
phục vụ nhu cầu phát triển đa 
dạng của vùng và được sự ủng 
hộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GD&ĐT), Trường ĐHCT và 
Trường ĐHXD Hà Nội đã ký 
kết biên bản thỏa thuận hợp tác 
toàn diện, nhằm phát huy thế 
mạnh sẵn có của hai trường để 
đóng góp vào sự phát triển của 
vùng. Trong khuôn khổ hợp tác 
toàn diện này, hai trường đã 
phối hợp tổ chức hội thảo để 
tìm ra giải pháp xây dựng bền 
vững, phù hợp với điều kiện 
địa hình vùng ĐBSCL.

Hội thảo vinh dự đón tiếp đại 
diện Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GD&ĐT); đại diện lãnh đạo, 
các chuyên gia, nhà khoa học 
thuộc ban ngành trung ương, 
các tỉnh ĐBSCL và đại diện 
các doanh nghiệp ngành xây 
dựng. Tại hội thảo, các chuyên 
gia, các nhà khoa học Trường 
ĐHXD Hà Nội đã chia sẻ các 

kết quả nghiên cứu, các thành 
tựu khoa học công nghệ trong 
lĩnh vực xây dựng và bảo vệ 
môi trường như giải pháp thay 
thế cát hạt thô sản xuất bê tông 
thương phẩm bằng cát mịn; gia 
cố nền cho các dự án nhà ở, 
công trình giao thông thủy lợi; 
mô hình lò đốt rác thải không 
dùng nhiên liệu đốt, kèm theo 
công nghệ BD-Alpha; mô hình 
bể xử lý nước thải tại chỗ, chế 
tạo sẵn bằng composite; công 
nghệ mới trong gia cố chống 
sạt lỡ bờ sông vùng ĐBSCL 
ứng phó với biến đổi khí hậu. 
Nhân dịp này, các đại biểu đã 
cùng thảo luận với với các nhà 
khoa học nhằm tìm ra các giải 
pháp cho các vấn đề xây dựng 
vùng ĐBSCL, góp phần cung 
cấp thông tin phục vụ công tác 
quản lý.

Hội thảo đánh dấu những 
thành quả hợp tác bước đầu 
giữa Trường ĐHCT và Trường 
ĐHXD Hà Nội về hợp tác toàn 
diện, tạo động lực thúc đẩy mối 
quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa 
hai trường trong thời gian tới, 
nhằm góp phần thúc đẩy sự 
phát triển toàn diện kinh tế-xã 
hội vùng ĐBSCL.

Hội Thảo
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TỔNG KẾT 02 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN CLUES TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG
Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu và Trung tâm Thông tin & QTM

Trong tháng 12/2012 và 
tháng 01/2013, Viện 
Nghiên cứu Biến đổi 

Khí hậu (BĐKH)-Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), 
Viện Nghiên cứu Lúa Quốc 
tế (IRRI) đã phối hợp với các 
Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn các tỉnh Bạc Liêu, 
An Giang, Hậu Giang tổ chức 
Hội thảo báo cáo kết quả 02 
năm nghiên cứu, thực hiện Dự 
án CLUES tại các địa phương. 

Dự án CLUES là chương trình hợp tác giữa 
Trường ĐHCT và Viện IRRI về vấn đề “Ảnh 
hưởng của BĐKH lên sử dụng đất ở đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL): Sự thích ứng của các 
hệ thống canh tác trên nền lúa”. Dự án được 
khởi động từ tháng 3/2011, kéo dài 04 năm, do 
Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc 
(ACIAR) tài trợ, được triển khai tại 4 tỉnh gồm: 
An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang và TP. Cần Thơ. 
Đây là 4 địa phương có điều kiện tự nhiên điển 
hình cho vùng ĐBSCL như: Vùng nước mặn, 
nhiễm phèn, đất phù sa và ngập nước.

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, ĐBSCL 
là một trong những đồng bằng sẽ bị ảnh hưởng 
nặng nề nhất bởi BĐKH. Trong khi đó, vùng 
ĐBSCL là một trong các vùng sản xuất lương 
thực trọng điểm của quốc gia (với khoảng 90% 
sản lượng gạo xuất khẩu) cũng như góp phần 
quan trọng vào an ninh lương thực thế giới. Do 
đó, vấn đề cấp bách đặt ra là làm thế nào để giúp 
vùng ĐBSCL tìm ra các giải pháp thích ứng bền 
vững với BĐKH, đảm bảo sản xuất lương thực 
và ổn định sinh kế cho người dân trong vùng, 
góp phần đảm bảo an ninh lương thực thế giới. 
Dựa trên yêu cầu bức thiết này, Trường ĐHCT 
đã hợp tác với IRRI phối hợp nghiên cứu triển 
khai Dự án CLUES giai đoạn 2011-2014 tại 

vùng ĐBSCL dưới sự tài trợ của ACIAR. Dự 
án được xây dựng và hoạt động với 06 nội dung 
quan trọng: Nghiên cứu giống lúa mới, mô hình 
canh tác thích ứng với BĐKH, nghiên cứu điều 
kiện kinh tế-xã hội, sinh kế của người dân trong 
tình trạng BĐKH và giảm phát thải khí nhà kính. 

Cho đến thời điểm hiện tại, Dự án CLUES đã 
tiến hành các hội thảo tổng kết 2 năm hoạt động 
tại 3 tỉnh triển khai dự án gồm: Bạc Liêu, An   
Giang và Hậu Giang. Các nhà khoa học đã báo 
cáo, tổng kết các công tác đã thực hiện trong 2 
năm qua theo nội dung hoạt động. Dự án đặc biệt 
là về kết quả nghiên cứu và dự báo ảnh hưởng 
của BĐKH đến đời sống sản xuất và chiến lược 
thích ứng của người dân; nghiên cứu chọn giống 
lúa chịu mặn ngắn ngày, hệ thống cây trồng cạn 
trên nền lúa nước, mô hình tôm-lúa trong vùng 
ngập mặn, giải pháp tăng vụ và nâng cao năng 
suất cây trồng thích ứng với BĐKH, chuyển giao 
kỹ thuật và kiến thức sản xuất nông nghiệp cho 
nông dân, nghiên cứu các bộ giống thích ứng 
với BĐKH trong điều kiện ngập mặn, giúp tăng 
năng suất... Qua đó, các nhà quản lý và bà con 
địa phương đã cùng thảo luận, đưa ra các kiến 
nghị theo nhu cầu sản xuất của địa phương để 
dự án xem xét nghiên cứu thêm, tìm ra giải pháp 
trong giai đoạn hoạt động tiếp theo.
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 “KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI MÔ HÌNH THÍ ĐIỂM 
SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU”

Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu

Hội thảo diễn ra vào ngày 04/02/2013 tại 
Thành phố Sóc Trăng, với sự tham dự 
của lãnh đạo và cán bộ của các sở, ban 

ngành thuộc tỉnh Sóc Trăng, các cán bộ đến từ 
các phòng, ban của các huyện Mỹ Xuyên, Ngã 
Năm, Vĩnh Châu và các xã dự kiến triển khai 
mô hình thí điểm. Ngoài ra, hội thảo còn có sự 
tham dự của các chuyên gia và các cán bộ của 
Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu (BĐKH) và 
Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng Sông 
Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT). 

Xây dựng mô hình thí điểm sản xuất nông 
nghiệp thích nghi BĐKH là một hoạt động của 
Dự án “Phát triển nông nghiệp và môi trường 
thích nghi với BĐKH ở Đồng bằng Sông Cửu 
Long (ĐBSCL), thí điểm tại tỉnh Sóc Trăng” do 
Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam tài trợ. Dự 
án này được Trường Đại học Wageningen (Hà 
Lan) cùng với Trường ĐHCT, Sở Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn và Sở Tài nguyên và 
Môi trường tỉnh Sóc Trăng phối hợp thực hiện.

Nội dung của đề xuất xây 
dựng mô hình thí điểm sản 
xuất nông nghiệp thích nghi 
với BĐKH, được dựa trên kết 
quả mô phỏng xâm nhập mặn 
ở tỉnh Sóc Trăng trong điều 
kiện nước biển dâng đến năm 
2050 và các kết quả thực hiện 
đánh giá vào năm 2012.  

Các địa điểm triển khai và 
các mô hình sản xuất nông 
nghiệp thích nghi với BĐKH 
bao gồm:

- Mô hình 1: Sản xuất lúa theo quy trình “1 
phải-5 giảm” trong ô thủy lợi ở xã Vĩnh Quới 
(huyện Ngã Năm); 

- Mô hình 2: Cải thiện hiệu quả ao cá và đa 
dạng hóa sản xuất ở xã Tham Đôn (huyện Mỹ 
Xuyên); 

- Mô hình 3: Mô hình luân canh lúa-tôm bền 
vững ở xã Hòa Tú 1 (huyện Mỹ Xuyên);

- Mô hình 4: Mô hình tôm-rừng kết hợp tại xã 
Vĩnh Hải, huyện Vĩnh Châu; 

- Mô hình 5: Mô hình cua-rừng kết hợp dưới 
hình thức đồng quản lý ở xã Vĩnh Hải (huyện 
Vĩnh Châu). 

Thông qua hội thảo, các đại biểu tham dự cho 
rằng các mô hình trên phù hợp với nhu cầu của 
địa phương và mang lại hiệu quả cao khi được 
triển khai thực tế, do đó việc thực hiện xây dựng 
các mô hình thí điểm sản xuất nông nghiệp thích 
nghi với BĐKH cần được triển khai nhằm giúp 
các hộ dân thích ứng các ảnh hưởng của BĐKH 
tại vùng ĐBSCL.

Hội Thảo
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TỔNG LÃNH SỰ PHÁP, ÔNG FABRICE MAURIÈS 
ĐẾN THĂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 08/01/2012, Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) đã vinh dự đón tiếp 
Tổng lãnh sự Pháp, ông Fabrice Mau-

riès đến thăm Trường. Nồng nhiệt tiếp Tổng 
lãnh sự Pháp có PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT; PGS.TS. Lê Việt Dũng, 
Phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo và cán 
bộ chuyên trách Phòng Hợp tác Quốc tế, Viện 
Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Khoa Khoa học 
Xã hội và Nhân văn, Khoa Công nghệ Thông tin 
và Truyền thông, Khoa Luật, Khoa Nông nghiệp 
và Sinh học Ứng dụng.

Lãnh đạo Trường ĐHCT đã giới thiệu về các 
hoạt động của Trường và đặc biệt chia sẻ về các 
hoạt động hợp tác với các tổ chức viện, trường 
Pháp trong thời gian qua. Trong đó, Trường 
ĐHCT có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với Tổ 
chức AUF trong việc phát triển chương trình 
đào tạo ngôn ngữ Pháp, phát triển chương trình 
đào tạo đại học song ngữ Việt-Pháp các nhóm 
ngành Luật, Công nghệ Thực phẩm và Công 

nghệ Thông tin. Trường cũng thiết lập mối quan 
hệ hợp tác với Viện IRD Pháp tại Việt Nam 
qua chương trình tập huấn ứng dụng công nghệ 
thông tin phục vụ dự báo trong công tác nghiên 
cứu biến đổi khí hậu. Ngoài ra, Trường ĐHCT 
cũng chú trọng phát triển mối quan hệ hợp tác 
về đào tạo, trao đổi cán bộ và sinh viên với các 
viện, trường đại học thuộc cộng đồng Pháp ngữ. 
Đồng thời, lãnh đạo Trường ĐHCT mong muốn 
nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của Tổng lãnh sự 
Pháp để phát huy hơn nữa mối quan hệ hợp tác 
giữa nhà trường với các tổ chức viện, trường của 
Pháp và Cộng đồng Pháp ngữ, góp phần phát 
triển ngôn ngữ Pháp tại vùng đồng bằng sông 
Cửu Long (ĐBSCL). Qua đó, Tổng lãnh sự Pháp 
cũng bày tỏ sự ủng hộ sâu sắc và đánh giá cao 
mối quan hệ hợp tác của Trường ĐHCT với các 
viện, trường đại học Pháp trong thời gian qua và 
cho biết sẽ xem xét nghiên cứu các chương trình 
cụ thể để duy trì và phát triển ngôn ngữ Pháp tại 
vùng ĐBSCL.
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

ĐOÀN JICA TẠI TOKYO, HÀ NỘI VÀ ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN 
ĐẾN LÀM VIỆC VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 31/01/2013, Đoàn cán bộ của JICA  
tại Tokyo và Hà Nội và Đại sứ quán 
Nhật Bản đến làm việc với Trường Đại 

học Cần Thơ. Ban Giám hiệu Trường ĐHCT 
cùng đại diện lãnh đạo các khoa, viện, trung tâm 
và phòng ban chức năng đã tiếp đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Trường 
ĐHCT đã trình bày với đoàn về nội dung Đề án 
“Nâng cấp Trường ĐHCT trở thành trường đại 
học xuất sắc” từ nguồn vốn ODA của Chính phủ 
Nhật Bản, bao gồm các nội dung đã được điều 
chỉnh dưới sự đóng góp ý kiến từ các chuyên 
gia JICA qua các lần góp ý. Qua đó, đoàn công 
tác cũng chú trọng tìm hiểu về tầm nhìn chiến 
lược hoạt động của Trường trong thời gian tới. 
Đoàn cũng tìm hiểu mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan 
trọng của Đề án đối với sự phát triển tổng thể 
của Trường ĐHCT cũng như những mục tiêu 
trọng tâm ưu tiên đầu tư phát triển. 

Lãnh đạo nhà trường đã tập trung thuyết minh 
các vấn đề đoàn công tác quan tâm. Mục tiêu 
phát triển của Trường là trở thành trường đại 
học xuất sắc đạt chất lượng quốc tế về đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ, góp phần phát triển kinh 
tế xã hội. Trong đó, Trường ĐHCT 
rất chú trọng đến việc góp phần khai 
thác, phát huy các nguồn lực và thế 
mạnh sẵn có của vùng đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL) nhằm 
phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội 
của vùng. Do đó, Trường đặc biệt 
chú trọng ưu tiên các mục tiêu lớn về 
phát triển nông nghiệp và thủy sản 
theo hướng tiên tiến, bền vững đi đôi 
với bảo vệ môi trường. Ngoài việc 
chú trọng đầu tư phát triển nguồn lực 
con người và nâng cấp cơ sở hạ tầng 

phục vụ công tác giảng dạy-nghiên cứu khoa 
học, Trường ĐHCT cũng rất quan tâm đầu tư 
nâng cấp hệ thống quản lý trong toàn trường 
theo hướng hiện đại, góp phần hoạt động hiệu 
quả. Bên cạnh đó, nhà trường cũng rất sẵn sàng 
chia sẻ kinh nghiệm và các nguồn lực, sẵn sàng 
hợp tác cùng phát triển với các viện, trường 
trong nước (đặc biệt là các trường đại học tại các 
tỉnh vùng ĐBSCL) và quốc tế. 

Trong buổi làm việc, Đoàn công tác JICA đã 
có nhiều ý kiến đóng góp giúp nhà trường tiếp 
tục bổ sung, điều chỉnh các nội dung Đề án để 
trình Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật 
Bản xem xét. Hiện tại, Trường ĐHCT không 
ngừng nỗ lực phấn đấu, luôn tận dụng và phát 
huy tối đa hiệu quả các nguồn lực sẵn có, đồng 
thời chủ động tiếp cận các nguồn lực khác nhau 
để xây dựng và phát triển nhà trường. Đặc biệt 
khi xây dựng Đề án, Trường ĐHCT rất chú trọng 
đến việc phát triển mối quan hệ hợp tác chiến 
lược với các viện, trường đại học trọng điểm của 
Nhật Bản để hợp tác cùng phát triển.
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Vào cuối tháng 12 năm 2012, Khoa Sư 
phạm-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) 
phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu 

Văn hóa-Viện Phát triển bền vững vùng Nam 
Bộ tổ chức Hội thảo “Văn hóa Nam Bộ trên bình 
diện giao tiếp”. 

Hội thảo vinh dự đón tiếp PGS.TS. Lê Thanh 
Sang, Phó Viện trưởng Viện Phát triển bền vững 
vùng Nam Bộ; Ông Vũ Văn Ngọc, Phó Giám 
đốc Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa-Viện; ThS. 
Võ Thành Hùng, đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nam 
Bộ; đoàn cán bộ Viện Phát triển bền vững vùng 
Nam Bộ, các nhà khoa học, các đại biểu công 
tác tại các cơ quan văn hóa, các viện, trường tại 
các tỉnh thành phía Nam đến dự và chia sẻ thông 
tin. Dự Hội thảo phía Trường ĐHCT có PGS.
TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng 
Trường ĐHCT, đại diện lãnh đạo các đơn vị, 
lãnh đạo và cán bộ Khoa Sư phạm, học viên cao 
học và sinh viên ngành Ngữ Văn.

Hội thảo đã thu hút hơn 50 báo cáo khoa học 
với các chủ đề về văn hóa, ngôn ngữ và con 
người Nam Bộ, tập trung nghiên cứu về yếu tố 
văn hóa trong truyền thống văn hóa Nam Bộ; giá 
trị văn hóa và hệ văn hóa; sự tiếp xúc văn hóa, 
ngôn ngữ giữa các dân tộc khác nhau (Việt-Hoa, 

Việt-Khmer, Việt-Chăm...), ảnh hưởng qua lại 
về những yếu tố từ vựng, ngữ pháp; sự tiếp xúc 
văn hóa giữa nền văn hóa Nam Bộ với các nền 
văn hóa lớn trên thế giới...

Vùng Nam Bộ có vai trò rất quan trọng trong 
nền kinh tế xã hội của cả nước. Việc nghiên cứu, 
khám phá văn hóa Nam Bộ giúp các cấp quản lý 
hiểu rõ hơn về văn hóa và con người để thực hiện 
các chính sách kinh tế văn hóa xã hội phù hợp, 
đúng đắn. Tại Hội thảo, các đại biểu, các nhà 
khoa học đã chia sẻ báo cáo tham luận về kết quả 
nghiên cứu và những đề xuất góp phần phát triển 
bền vững văn hóa Nam Bộ, giữ gìn và phát huy 
truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, “hòa 
nhập nhưng không hòa tan”. Qua đó, các nhà 
nghiên cứu văn hóa Nam Bộ nhận định, các khía 
cạnh đặc sắc trong nền văn hóa phong phú của 
Nam Bộ vẫn chưa được khai thác hết. Do đó, cần 
thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, khám phá 
kho tàng văn hóa đồ sộ của vùng qua quá trình 
vận động và phát triển thăng trầm theo chiều dài 
lịch sử, từ thuở sơ khai đến phát triển rực rỡ. 
Khám phá những vấn đề hình thành nên nét đặc 
trưng văn hóa mới mang bản sắc riêng của vùng 
Nam Bộ nhưng vẫn hòa quyện vào nền văn hóa 
chung của dân tộc Việt Nam. Song song đó, các 

“VĂN HÓA NAM BỘ TRÊN BÌNH DIỆN GIAO TIẾP”
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Hội Thảo
HOẠT ĐỘNG KHÁC
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Thực hiện công văn số 388/CĐN ngày 25 
tháng 9 năm 2012 của Công đoàn Giáo 
dục Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện 

cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn”. Công 
đoàn Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã vận 
động công chức, viên chức trong Trường quyên 
góp, ủng hộ cán bộ quần áo mới, vải may áo dài, 
áo sơ mi,… tổ chức nhiều đợt thăm hỏi và tặng 
quà cho cán bộ, nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn 
vào những ngày lễ lớn trong năm. Nhân ngày 
20-11-2012, Công đoàn Trường ĐHCT đã tặng 
quà cho 50 thầy cô giáo thuộc một số trường của 
tỉnh Hậu Giang. 

Trong Tết Quý Tỵ 2013 vừa qua, Công đoàn 
cũng tổ chức trao quà cho 77 thầy cô giáo của 3 
trường thuộc xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh 
Cà Mau, mỗi thầy cô giáo một bộ quần áo mới. 
Nhằm hỗ trợ, động viên về tinh thần và vật chất, 
Công đoàn Trường đã tổ chức thăm, chúc Tết và 
trao quà cho 46 cán bộ hưu trí, công chức, viên 

chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, 
đau yếu, bệnh tật, mỗi suất quà trị giá từ 450.000 
đến 500.000 đồng.

Các hoạt động trên của Công đoàn Trường 
ĐHCT đã góp phần nâng cao hình ảnh nhà 
Trường trong cộng đồng và quan trọng hơn là 
cùng xã hội chung tay chăm lo đời sống nhà 
giáo, mang lại niềm vui, sự ấm áp cho đồng 
nghiệp nhân ngày Tết đến, xuân về.

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ THĂM VÀ TẶNG QUÀ 
CHO GIÁO VIÊN VÙNG SÂU, VÙNG XA NHÂN DỊP TẾT QUÝ TỴ 2013

Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ 

đại biểu cũng bày tỏ mối quan tâm, sự trăn trở 
đến việc bồi dưỡng văn hóa truyền thống cho 
thế hệ trẻ, nâng cao ý thức giữ gìn và phát triển 
những nét văn hóa tốt đẹp, chung tay giữa gìn và 
phát triển văn hóa Nam Bộ nói riêng và của dân 
tộc Việt Nam nói chung với những nét đặc sắc 
riêng hòa quyện vào nền văn minh tiến bộ của 
nhân loại; đồng thời, khắc phục và hạn chế những 
ảnh hưởng tiêu cực trong giao thoa nền văn hóa 
thế giới trong xu hướng hội nhập, tiếp thu có 
chọn lọc, tự hào về những giá trị chân - thiện 
- mỹ trong nền văn hóa của dân tộc Việt Nam. 

Phát biểu tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn 
Thanh Phương cho biết, Trường ĐHCT rất vui 
mừng được phối hợp với Viện Phát triển bền 
vững vùng Nam Bộ tổ chức Hội thảo rất ý nghĩa 

này để chia sẻ, thảo luận về văn hóa Nam Bộ. 
Những thông tin chia sẻ từ Hội thảo sẽ là nguồn 
tư liệu rất quý báu, không những cho việc nghiên 
cứu, học tập, giảng dạy về văn hóa, mà còn là tư 
liệu quý để góp phần giúp tham mưu cho các cơ 
quan chức năng trong việc thực hiện các chính 
sách kinh tế-xã hội, hướng đến phát triển bền 
vững vùng Nam Bộ, góp phần giữ gìn và phát 
huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc. Các tài liệu kỷ 
yếu Hội thảo là những nguồn thông tin quý, nên 
được tổng hợp xuất bản để chia sẻ thông tin cho 
người đọc. Nhà trường rất ủng hộ việc xuất bản 
những tài liệu khoa học này để chia sẻ thông 
tin rộng rãi đến độc giả có quan tâm về văn hóa 
Nam Bộ.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐẠT GIẢI NHÌ TOÀN ĐOÀN TRONG ĐẠI HỘI 
THỂ DỤC THỂ THAO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 
KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN 21 TẠI ĐỒNG THÁP

Vào tháng 1 hằng năm, 
đại hội thể dục thể 
thao (TDTT) sinh viên 

các trường đại học và cao đẳng 
(ĐH-CĐ) khu vực đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL) được 
tổ chức luân phiên giữa các 
trường. Năm 2013, nhằm đánh 
dấu 10 năm thành lập trường, 
Trường Đại học Đồng Tháp 
(ĐHĐT) sẽ đăng cai tổ chức 
sự kiện này vào ngày 4 đến 
6/01/2013. Sự kiện được diễn 
ra long trọng với sự góp mặt 
của 19 trường ĐH-CĐ đồng 
thời thu hút trên 2.000 vận động 
viên (VĐV) thi đấu với 8 nội 
dung: bóng đá, bóng chuyền, 
cầu lông, bóng bàn, điền kinh, 
đá cầu, võ Vovinam và bóng rổ 

mini. Tổng cộng có 56 bộ huy 
chương được trao trong đại hội. 

Đoàn VĐV-sinh viên Trường 
Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tham 
dự đủ 8 môn thể thao với số 
lượng 75 sinh viên. Đến với đại 
hội, các em mang theo sự quyết 
tâm thi đấu vì sắc áo của trường 
trên cơ sở tôn trọng các quy 
định, điều lệ giải, nhằm góp 
phần tạo ra sân chơi sôi động 
và thể hiện tình hữu nghị giao 
lưu học hỏi kinh nghiệm. Kết 
quả, Đoàn thể thao sinh viên 
Trường ĐHCT đã đạt được 
12 huy chương vàng, 10 huy 
chương bạc và 6 huy chương 
đồng, xếp hạng nhì toàn đoàn 
sau Trường ĐHĐT. Ngoài 
ra, Trường ĐHCT còn có các 

giải phụ như thi nhảy cổ động 
Cheerleading đạt hạng nhất 
với giải thưởng 10.000.000 
đồng và Hồ Hữu Phương Chi 
(cán bộ Khoa Kinh tế và Quản 
trị Kinh doanh) đạt giải Hoa 
khôi bóng chuyền nữ cán bộ 
số tiền thưởng 1.000.000 đồng.

Đại hội TDTT sinh viên 
các trường ĐH-CĐ khu vực 
ĐBSCL lần thứ XXII, năm 
2014 sẽ do Trường ĐHCT 
đăng cai tổ chức. Trong lễ bế 
mạc này, cờ hội thể thao được 
trao từ tay TS. Nguyễn Văn Đệ, 
Hiệu trưởng Trường ĐHĐT 
cho PGS.TS Đỗ Văn Xê Phó 
Hiệu trưởng Trường ĐHCT.

Bộ môn Giáo dục Thể chất

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
BÀN GIAO NHÀ TÌNH THƯƠNG CHO MỘT GIÁO VIÊN MẦM NON

TẠI THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG
Phòng Công tác Chính trị

Ngày 10/1/2013, Công 
đoàn Trường Đại học 
Cần Thơ (ĐHCT) 

phối hợp với Phòng Giáo dục 
và Đào tạo Thành phố Mỹ 
Tho (TPMT) và Công đoàn 
Giáo dục TPMT tổ chức bàn 
giao Nhà tình thương cho cô 
Nguyễn Thị Kim Hoàng, giáo 
viên Trường Mầm non Bông 
Sen của thành phố Mỹ Tho, 
tỉnh Tiền Giang. 

Nhằm hưởng ứng chương 
trình xóa nhà dột, nát cho công 
nhân, lao động nghèo do Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam phát động kết hợp với đề nghị 
của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Trường 
Mầm non Bông Sen, đồng thời được lãnh đạo 
Phòng Giáo dục và Đào tạo TPMT chấp thuận, 
Công đoàn Trường ĐHCT đã hỗ trợ Quỹ xây nhà 
tình thương cho Cô Nguyễn Thị Kim Hoàng, 
giáo viên Trường Mầm non Bông Sen, TPMT, 
tỉnh Tiền Giang. Cô Hoàng có hai người con, 
con gái lớn của cô vừa học xong Trung cấp kế 
toán và đang là nhân viên thử việc, con trai nhỏ 
thì còn đi học. Chồng cô là người lao động sống 
bằng nghề sửa xe, thu nhập bấp bênh. Cô Hoàng 
trở thành lao động chính của gia đình trong khi 
bản thân cô lại bị khớp và suy mạch cổ chân. Số 
tiền ít ỏi mà hai vợ chồng kiếm được mỗi tháng 
chỉ đủ chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày. Ước 
mơ của cả gia đình là có được một căn nhà nhỏ, 
ấm cúm vì gia đình cô hiện đang thuê nhà trọ để 
sống. Từ nguồn hỗ trợ xây nhà tình thương của 
Công đoàn Trường ĐHCT và đồng nghiệp, cùng 
với sự đóng góp của gia đình, căn nhà được tiến 
hành khởi công từ ngày 02/12/2012 đến ngày 
28/12/2012 với tổng kinh phí gần 80 triệu đồng. 

Cầm trong tay tờ Quyết định về việc cấp nhà 
tình thương, nhìn căn nhà khang trang xây dựng 
trên diện tích hơn 40 m2 (6 x 7,6 m), cô Hoàng 
đã xúc động, nghẹn ngào: “Không ngờ căn nhà 
trong mơ của gia đình tôi hàng chục năm nay 
đã thành hiện thực, cám ơn sự hỗ trợ quý báu 
của thầy, cô giáo Trường ĐHCT, cám ơn các 
cấp lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TPMT, 
Phòng Giáo dục Mầm non TPMT và Công đoàn 
Giáo dục TPMT đã quan tâm, cám ơn các đồng 
nghiệp đã chia sẻ, đóng góp để gia đình tôi có 
một mái ấm như vậy”. Niềm vui của cô Hoàng 
cũng chính là niềm vui của Công đoàn Trường 
ĐHCT, hi vọng rằng căn nhà mới này sẽ mang 
đến cho gia đình cô một cuộc sống mới ấm cúm 
và hạnh phúc hơn. 

Những năm gần đây, Công đoàn Trường 
ĐHCT liên tục thực hiện xây dựng Nhà ở công 
vụ, Mái ấm Công đoàn, Nhà tình nghĩa, Nhà tình 
thương,… hỗ trợ giáo viên các trường vùng sâu, 
vùng xa khắc phục khó khăn, có điều kiện ăn ở 
tốt hơn, góp thêm niềm tin yêu vào cuộc sống 
cho gia đình, tất cả nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ 
“trồng người” cao cả.
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TRAO TẶNG 20 SUẤT HỌC BỔNG “QUỸ CHUNG-SOO” 
CHO SINH VIÊN VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 10/01/2012, đại diện Báo Dân 
trí tại TP. Cần Thơ đã đến trao học 
bổng “Quỹ Chung-Soo vì sinh viên 

vượt khó học giỏi” tại Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT). Dự buổi lễ trao học bổng có ông Phan 
Huy, Trưởng đại diện Văn phòng Báo Dân trí tại 
TP. Cần Thơ. Phía Trường ĐHCT có PGS.TS. 
Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu 
trưởng Trường ĐHCT; đại diện lãnh đạo Phòng 
Công tác Sinh viên và các đơn vị của Trường.

Nhằm góp phần động viên, khích lệ các sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tốt, 
thông qua Báo Dân trí, Hội Khuyến học Việt 
Nam đã trao 20 suất học bổng của Quỹ Chung-
Soo, mỗi suất 4 triệu đồng cho sinh viên Trường 
ĐHCT.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Báo Dân trí, ông 
Phan Huy đã gửi lời động viên ân cần đến các 
em sinh viên, mong các em ra sức nỗ lực học 
tập tốt hơn nữa để phát triển tương lai của mình, 
không phụ lòng thầy cô và toàn thể xã hội đã 
quan tâm đến các em. Những món quà tuy nhỏ 
nhưng chứa đựng sự yêu thương, quan tâm chia 
sẻ và giúp đỡ các em trên con đường học tập 
hướng đến tương lai tươi đẹp của mình. 

Đại diện Ban Giám hiệu Trường ĐHCT,  

PGS.TS. Trần Thị Thanh 
Hiền đã gửi lời cảm 
ơn trân trọng đến Hội 
Khuyến học Việt Nam, 
Quỹ Choong-Soo và đại 
diện Báo Dân trí đã quan 
tâm hỗ trợ sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn của 
Trường. Đây là hoạt 
động rất thiết thực đã 
hỗ trợ nhà trường chăm 
lo công tác sinh viên và 
giáo dục thế hệ trẻ, đảm 

bảo cho các sinh viên đều được đến trường, giúp 
các em không phải nghỉ học vì lí do tài chính. 
Phó Hiệu trưởng cũng động viên các em ra sức 
học tập thật tốt, tiếp tục xứng đáng nhận được sự 
tài trợ của các nhà hảo tâm trong những năm học 
tiếp theo để các em có thể thực hiện ước mơ của 
mình một cách thuận lợi.

Tại buổi lễ, đại diện sinh viên nhận học bổng 
đã rất xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối 
với nhà trường, Hội Khuyến học Việt Nam, Quỹ 
học bổng Chung-soo và Báo Dân trí đã hỗ trợ 
kịp thời, giúp các em phần nào vượt qua khó 
khăn và những mối lo toan trong cuộc sống khi 
bước vào học kỳ mới. Các em cũng đã viết thư 
gởi lời cảm ơn chân thành đến nhà tài trợ và hứa 
sẽ nỗ lực học tập tốt để không phụ lòng quan tâm 
chăm lo của toàn thể xã hội.

Đại diện Báo Dân trí cho biết, học bổng “Quỹ 
Chung-Soo vì sinh viên vượt khó học giỏi” sẽ 
tiếp tục hỗ trợ các suất học bổng cho sinh viên 
của Trường ĐHCT trong thời gian tới, góp phần 
động viên, cỗ vũ tinh thần cho các sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn học tốt, giúp các em tiếp 
tục nuôi dưỡng ước mơ, lý tưởng của mình trên 
bước đường học tập và rèn luyện trong những 
năm đại học.
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CỦA SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) chính thức phát 
động phong trào nghiên 

cứu khoa học (NCKH) trong 
sinh viên vào năm 2009. Trong 
năm này, Khoa Khoa học Tự 
nhiên (KHTN) đã có 3 đề tài 
được cấp kinh phí thực hiện; 
trong số đó thì đề tài “Tổng hợp 
sáp bôi trơn sinh học từ mỡ lợn 
và mỡ bò” do sinh viên Hà Thị 
Kim Quy lớp Hóa học K32 làm 
chủ nhiệm (với sự hướng dẫn 
của TS. Bùi Thị Bửu Huê) đã 
đạt giải nhất “Sinh viên Nghiên 
cứu khoa học năm 2010”. Cùng 
thời gian trên, nhóm 5 nữ sinh 
viên lớp Hóa học K32 (Trưởng 
nhóm - Nguyễn Thị Phương 

Thảo, hướng dẫn của ThS. 
Nguyễn Thị Diệp Chi) với dự 
án “Thu gom bao bì, rác thải 
thuốc bảo vệ thực vật” đạt giải 
vàng Holcim. Từ đây, phong 
trào NCKH ngày càng được 
đẩy mạnh và thu hút đông đảo 
sinh viên Khoa KHTN tham 
gia. 

Tính đến tháng 12/2012, 
toàn Khoa có 23 đề tài NCKH 
sinh viên đã và đang thực hiện. 
Tháng 12/2012, giải thưởng 
Toyota “Sinh viên nghiên cứu 
khoa học xuất sắc năm 2012” đã 
được trao tặng cho Phạm Văn 
Thanh và Trần Phát Đạt lớp cử 
nhân Hóa K35 (hướng dẫn của 
ThS. Nguyễn Văn Đạt) với đề 

tài “Tổng hợp dầu diesel sinh 
học từ dầu Mù u” và năm 2012 
được khép lại với Giải khuyến 
khích “Tài năng khoa học trẻ 
Việt Nam năm 2012” cho đề 
tài “Khảo sát ảnh hưởng của 
cao chiết cây nhàu (Morinda 
citrifolia L.) đến hoạt động của 
enzyme glucose-6-phosphatase 
trên chuột bệnh tiểu đường” 
của nhóm sinh viên Võ Thị 
Ngọc Diễm và Quách Tú Huê 
lớp Sinh học K34 (hướng dẫn 
của TS. Đái Thị Xuân Trang) 
đã đánh dấu sự tiến bộ và nỗ 
lực không ngừng của thầy và 
trò Khoa KHTN trong công tác 
NCKH.

Khoa Khoa học Tự nhiên

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
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ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Thực hiện sự chỉ đạo của 
Đảng và Nhà nước về 
thực hiện đổi mới căn 

bản hoạt động giáo dục - đào 
tạo, Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) đã có nhiều nỗ lực 
quan trọng nhằm gắn kết công 
tác đào tạo, nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ 
với nhu cầu phát triển của xã 
hội, hướng đến hòa nhịp với 
nền giáo dục tiên tiến thế giới, 
nâng cao chất lượng tất cả các 
hoạt động của trường lên tầm 
quốc tế. Thực hiện những mục 
tiêu trên, một trong những 
nhiệm vụ mang tính chiến lược 
của Trường là việc liên kết hoạt 
động, tăng cường xây dựng 
và phát triển mối quan hệ hợp 
tác khăng khít với các doanh 
nghiệp và nhà tuyển dụng.

Từ khi chuyển đổi mô hình 
đào tạo từ hình thức niên chế 
sang học chế tín chỉ năm học 

2007-2008, vai trò đóng góp 
của các doanh nghiệp ngày 
càng có ý nghĩa thiết thực và 
mang lại hiệu quả rõ rệt cho sự 
phát triển nhà trường. Phương 
châm hoạt động của Trường 
ĐHCT là đào tạo nguồn nhân 
lực theo nhu cầu sử dụng lao 
động của xã hội, đảm bảo cho 
sinh viên ra trường có đủ kiến 
thức, kỹ năng làm việc để hòa 
nhập với môi trường mới, đóng 
góp vào sự phát triển của đơn 
vị công tác. Vì thế, nhà trường 
đã tìm hiểu nhu cầu của doanh 
nghiệp về kiến thức, kỹ năng 
cần có của sinh viên theo từng 
ngành nghề, tiếp thu những ý 
kiến đóng góp của các doanh 
nghiệp về chương trình đào 
tạo để thực hiện bổ sung, điều 
chỉnh chương trình cho phù 
hợp trước những yêu cầu mới, 
đi sâu sát với nhu cầu thực tế 
xã hội. Đặc biệt, với hình thức 

đào tạo mới cùng với xu thế hội 
nhập nền kinh tế thế giới đòi 
hỏi sinh viên Trường ĐHCT 
phải tích cực hơn, năng động, 
sáng tạo, tự chủ và có trách 
nhiệm hơn đối với bản thân và 
xã hội.

Các doanh nghiệp có vai trò 
rất quan trọng giúp tư vấn việc 
làm, thường xuyên tham gia 
tổ chức ngày hội tuyển dụng 
cho sinh viên, đặc biệt là các 
em sắp tốt nghiệp. Đồng thời, 
các doanh nghiệp cũng hỗ trợ 
tập huấn các kỹ năng, chia sẻ 
kinh nghiệm, kỹ năng làm việc, 
tính kỷ luật, nghệ thuật giao 
tiếp, ứng xử trong môi trường 
làm việc,… để giúp các em có 
được cái nhìn bao quát về công 
việc và biết cách ứng xử trong 
các mối quan hệ xã hội. Song 
song đó, các doanh nghiệp 
cũng tạo điều kiện cho các em 
sinh viên được tham quan, thực 
tập, giúp các em có thể tìm 
hiểu, làm quen với môi trường 
làm việc ngay từ khi còn học ở 
giảng đường, không bị bỡ ngỡ 
sau khi tốt nghiệp và có thể 
nhanh chóng hòa nhập với môi 
trường mới. Trong sự đa dạng 
của ngành nghề, các anh chị đi 
trước là những người trực tiếp 
tiếp xúc với công việc, có nhiều 
kinh nghiệm quý báu trong quá 
trình công tác và giao tiếp cho 

VAI TRÒ ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG CỦA

Các Doanh Nghiệp
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thế hệ đàn em. Những việc 
“tiếp sức” này sẽ giúp các em 
trở nên tự tin hơn và biết trang 
bị cho bản thân những gì cần 
thiết để phát triển tương lai của 
chính mình. Với sự tận tụy và 
nhiệt tâm trong việc tư vấn, tiếp 
nhận và hướng dẫn sinh viên 
thực hành, các doanh nghiệp 
giúp các em có thêm động lực 
học tập, có cái nhìn mới, biết sử 
dụng tốt và hiệu quả thời gian 
quý báu của mình để trở thành 
những người có ích cho xã hội.

Trong những năm qua, 
Trường ĐHCT cũng rất vinh 
dự và vui mừng vì luôn nhận 
được sự đồng hành hỗ trợ, 
tài trợ của quý doanh nghiệp 
trong các hoạt động của nhà 
trường như: các chương trình 
học bổng hỗ trợ, khuyến khích, 
động viên sinh viên nghèo hiếu 
học, khen thưởng cho các sinh 
viên đạt thành tích xuất sắc 
trong học tập và nghiên cứu 
khoa học, phát triển tài năng và 
sự sáng tạo. Bên cạnh đó, các 
doanh nghiệp cũng hợp tác với 
nhà trường trong nghiên cứu 
khoa học, đào tạo và chuyển 
giao công nghệ, đã góp phần 
nâng cao chất lượng các hoạt 
động của nhà trường. Hiệu quả 
của các hoạt động liên kết hợp 
tác giữa nhà trường và doanh 
nghiệp là vô cùng to lớn. Nhà 
trường rất quan tâm chú trọng 
mở rộng, duy trì và phát triển 
các mối quan hệ hợp tác với 
doanh nghiệp trên tất cả các 
ngành, lĩnh vực, sẵn sàng tiếp 
thu những ý kiến đóng góp để 
hoạt động của Trường ngày 

càng hiệu quả, phục vụ tốt 
nhu cầu của xã hội, đặc biệt là 
doanh nghiệp. 

Trong năm 2012, đặc biệt 
từ tháng 10/2012, sinh viên 
trường ĐHCT đã nhận được rất 
nhiều sự trợ giúp từ các doanh 
nghiệp thông qua học bổng như 
“Chung tay vun đắp nhân tài” 
của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, 
Ngân hàng Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn thành phố 
Cần Thơ, Quỹ Học bổng Toyota 
Việt Nam,... Trường cũng nhận 
được các hỗ trợ về phương tiện 
giảng dạy như tiếp nhận động 
cơ xe Camry của Toyota, cùng 
với tài trợ cho nhiều hoạt động 
văn hóa, xã hội, khoa học,… 
như hội thao, thi diễn văn nghệ 
truyền thống, tiếp sức mùa thi, 
hội thảo khoa học,… 

Trong thời gian gần đây, 
Trường ĐHCT không ngừng 
đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác 
và ký kết nhiều hợp tác với các 
doanh nghiệp. Tiêu biểu trong 
tháng 11/2012, Trường ĐHCT 
đã ký kết bản thỏa thuận hợp 
tác về nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ và đào 

tạo nguồn nhân lực với Công  
ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, 
ký kết hợp tác lần 2 với Công 
ty TNHH Xi măng Holcim  
Việt Nam (tháng 10/2012); ký 
kết hợp tác với Công ty Cổ 
phần Đầu tư - Thương mại Viễn 
Đông (tháng 11/2012). 

Sự hợp tác và hỗ trợ thiết 
thực của các doanh nghiệp và 
nhà tuyển dụng trong thời gian 
qua đã giúp hoạt động của 
Trường ĐHCT ngày càng hiệu 
quả, chất lượng các hoạt động 
đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ từng 
bước nâng cao. Đặc biệt, sinh 
viên của Trường ngày càng có 
nhiều cơ hội hơn để tiếp cận sự 
hỗ trợ, giúp đỡ từ nhiều phía 
để vượt qua những khó khăn 
trong học tập và trong cuộc 
sống, có điều kiện rèn luyện 
chuyên môn và kinh nghiệm 
thực tiễn…Trường ĐHCT luôn 
rất trân trọng và cảm ơn sự 
hợp tác, hỗ trợ của quý doanh 
nghiệp và mong tiếp tục nhận 
được sự quan tâm, ủng hộ của 
các đơn vị trong thời gian tới.
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NHỮNG BÔNG HOA “NHỎ” 
      VÀ THÀNH TÍCH “LỚN”

Đoàn trường Đại học Cần Thơ
LÂM PHAN VIỆT sinh 

năm 1991 (ở giữa ảnh), là sinh 
viên năm cuối ngành Mạng 
máy tính và truyền thông. Khởi 
đầu là một sinh viên năm nhất 
chưa có nhiều kiến thức về lập 
trình nhưng dưới sự dẫn dắt 
nhiệt tình của cô Nguyễn Cao 
Hồng Ngọc, Phan Việt đã dần 
học được nhiều kiến thức mới 
hơn từ khi tham gia vào đội 
tuyển dự thi tin học. Thành 
công đầu tiên của Việt là giành 
được một vị trí tham gia khối 
thi cá nhân Chuyên tin học 
(mỗi trường được đăng ký tối 
đa 3 sinh viên) và được tham 
gia khối thi đồng đội ACM/
ICPC ở kỳ thi Olympic Tin 
học sinh viên tại Hà Nội cuối 
năm 2010. Trong cuộc thi, Việt 
giành được giải Ba khối thi cá 
nhân Chuyên tin học nhưng ở 
khối thi đồng đội ACM/ICPC 
do lần đầu tham gia nên còn 
thiếu kinh nghiệm và kiến thức 
đội của Việt chỉ giải được 3 bài 
và xếp hạng không cao. 

Cuộc thi vừa qua cũng là cơ 
hội giúp Việt quen biết được 
nhiều người bạn trên khắp cả 
nước, nhờ đó học hỏi thêm 
được nhiều kinh nghiệm. Tuy 
thất bại nhưng Việt không nản 
chí mà càng đam mê hơn với 
Olympic Tin học. Việt phát 
hiện ra rằng, kiến thức của 
mình còn hạn hẹp và Olympic 
Tin học chỉ là một trong rất 
nhiều các cuộc thi về lập trình 

được tổ chức trên khắp thế giới. 
Việt còn rất nhiều cơ hội để thể 
hiện mình. Từ đó, Việt dành 
nhiều thời gian để rèn luyện, 
học thêm kiến thức mới thông 
qua việc giải bài tập trên các 
trang web cũng như tham gia 
các kỳ thi online được tổ chức 
thường xuyên trên các trang 
web như UVa (uva.onlinejudge.
org), Codeforces (codeforces.
com), TopCoder (topcoder.
com), VNOI (vnoi.info),...

Năm 2011, Trường Đại học 
Cần Thơ (ĐHCT) được chọn 
làm điểm tổ chức Olympic Tin 
học sinh viên toàn quốc. Theo 
quy định của Hội Tin học thì 
ai đã có giải Tin học Quốc gia 
sẽ không cần tham gia khối 
Chuyên tin học nữa mà có thể 
tham gia khối thi khó hơn là 
khối Siêu CUP. Vì thế, Việt 
đăng ký thi cá nhân ở khối 
Siêu CUP, nhường lại sân chơi 
Chuyên tin cho các thành viên 
mới của đội tuyển. Khối Siêu 
CUP được đánh giá là rất khó, 

Trường ĐHCT từ trước đến 
giờ chưa có được một giải Siêu 
CUP nào. Trong khối thi này, 
dù có nhiều quyết tâm nhưng 
Việt vẫn không có được thành 
tích tốt. Tuy cá nhân Việt không 
đạt giải nhưng thành công lại 
đến với đội tuyển ACM/ICPC; 
đội CTU.Trace của Việt gồm 
3 thành viên là Đoàn Minh 
Quý, Lương Văn Đô và Lâm 
Phan Việt (Đội trưởng), đội đã 
giành được giải Nhì (xếp hạng 
11) và được nhận khen thưởng 
của Ủy ban Nhân dân thành 
phố Cần Thơ với danh hiệu là 
“Đội tuyển ACM/ICPC xuất 
sắc nhất đồng bằng sông Cửu 
Long”. Tiếp đó, dưới sự hỗ trợ 
của Trường và Ban tổ chức, 
đội thi của Việt tiếp tục thi thử 
sức ở tại ACM/ICPC vòng loại 
châu Á tại điểm thi Phuket-
Thái Lan và giành được hạng 
18 trong tổng số 60 đội dự thi.

Năm 2012, Việt Nam tiếp 
tục được đăng cai tổ chức 
ACM/ICPC vòng loại Châu Á 
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tại trường Đại học Công nghiệp 
Hà Nội. Chuẩn bị cho kỳ thi, 
trước đó Hội tin học tổ chức 
vòng thi ACM/ICPC quốc gia 
online nhằm chọn ra 80-100 
đội có đủ tư cách tham dự vòng 
loại Châu Á tại Hà Nội; và đội 
thi của Việt lúc này với tên gọi 
là CTU.Optimists gồm 3 thành 
viên là Lương Văn Đô, Trần 
Thanh Tú và Lâm Phan Việt 
(Đội trưởng). Sau một năm 
bồi dưỡng nâng cao kiến thức 
dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của 
cô Nguyễn Cao Hồng Ngọc và 
Khoa Công nghệ Thông tin và 
Truyền thông, cộng với sự đam 
mê, ham học hỏi, đội CTU.Op-
timists tham dự vòng thi online 
với tinh thần lạc quan và tự tin. 
Tuy nhiên, đội chỉ giải được 2 
trong tổng số 8 bài và xếp hạng 
58. Mặc dù vẫn được tham gia 
kỳ thi ở Hà Nội nhưng Đội 
CTU.Optimists thực sự bị sốc 
và thất vọng trước kết quả này. 
Hai tuần trước khi cuộc thi ở Hà 
Nội diễn ra,  được sự động viên 
của vị Huấn luyện viên trẻ tài 
năng Nguyễn Cao Hồng Ngọc, 
đội đã lấy lại tinh thần và nhiệt 
huyết. Đội thi cùng cô Ngọc 
tự chi kinh phí tham gia kỳ thi 
ACM/ICPC vòng loại châu Á 
tại Hatyai-Thái Lan (diễn ra 
vào 16-17/11/2012). Với niềm 
đam mê khoa học, nhiệt tình 
của tuổi trẻ đã mang lại kết quả 
xứng đáng cho cả đội với thứ 
hạng 19 trong tổng số 65 đội 
tham gia. Tuy chỉ giải được 5 
bài trong đề thi, và không đạt 
giải cao nhưng cả Đội cũng 
xem như đó là thành công ban 

đầu. Trên đà thắng lợi đó, trong 
kỳ thi ACM/ICPC vòng loại 
châu Á tại trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội, Đội đã bất ngờ 
được xếp hạng 4 và được giải 
Nhất của Việt Nam. Kết quả 
này khiến cả Đội vỡ òa trong 
nước mắt; những cố gắng, bao 
nhiêu đam mê, nhiệt huyết của 
các thành viên cùng huấn luyện 
viên đến hôm nay đã được đền 
đáp. Với kết quả này, Đội thi sẽ 
được tham gia vào vòng Chung 
kết Thế giới 2013 tại Saint Pe-
tersburg (Nga). Ngoài thành 
tích về tập thể, Việt cũng đã 
giành được một thành tích cá 
nhân cho riêng mình là được 
giải Ba khối thi Siêu CUP, đó 
cũng là giải thưởng Siêu CUP 
đầu tiên của Trường ĐHCT.

Nhìn lại chặng đường của 
Lâm Phan Việt, chúng ta không 
khỏi khâm phục anh chàng 
sinh viên tài năng này với bảng 
thành tích dày cộm gồm giải Ba 
khối cá nhân Chuyên tin học 
kỳ thi Olympic Tin học Sinh 
viên tổ chức tại Trường Đại 
học Công nghệ - ĐHQG Hà 
Nội năm 2010; giải Nhì cuộc 
thi Lập trình Sinh viên Quốc 
tế ACM/ICPC vòng loại Quốc 
gia tổ chức tại Trường ĐHCT 
năm 2011; tham dự cuộc thi 
Lập trình Sinh viên Quốc tế 
ACM/ICPC vòng loại Châu Á 
tại điểm thi Phuket-Thái Lan 
năm 2011 và xếp hạng 18 trong 
60 đội tham dự; tham dự cuộc 
thi Lập trình Sinh viên Quốc 
tế ACM/ICPC vòng loại Châu 
Á tại điểm thi Hatyai - Thái 
Lan năm 2012 và xếp hạng 19 

trong 65 đội tham dự; giải Ba 
khối cá nhân Siêu CUP kỳ thi 
Olympic Tin học Sinh viên tổ 
chức tại Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội năm 2012 (đây 
cũng là giải thưởng đầu tiên 
của Trường ĐHCT ở khối Siêu 
CUP); Giải Nhất cuộc thi Lập 
trình Sinh viên Quốc tế ACM/
ICPC vòng loại Châu Á tại 
điểm thi Hà Nội năm 2012 (xếp 
hạng 4 trong 128 đội trong và 
ngoài nước tham dự) và trở 
thành đại diện duy nhất của 
Việt Nam tham dự vòng Chung 
kết Thế Giới (World Final) 
cuộc thi Lập trình Sinh viên 
Quốc tế ACM/ICPC sẽ tổ chức 
tại Saint Petersburg (Nga) vào 
cuối tháng 6 năm 2013.

Hiện tại, Việt đang thực hiện 
đề tài luận văn tốt nghiệp. Bên 
cạnh đó, Việt đang cùng cả Đội 
CTU.Optimists tiếp tục lên kế 
hoạch để luyện tập cho vòng 
thi Chung kết thế giới 2013 tại 
Saint Petersburg (Nga) vào hè 
năm nay. Trách nhiệm nặng nề 
đang đè nặng trên vai của Đội 
CTU.Optimists. Trong thời 
gian qua, Đội đã học hỏi được 
nhiều kiến thức cũng như kinh 
nghiệm nhưng cả Đội cũng 
đang khổ công rèn luyện thêm 
rất nhiều để chuẩn bị cho cuộc 
thi sắp tới. Qua tấm gương của 
LÂM PHAN VIỆT, chúng ta 
nhận thấy rằng, thành công chỉ 
mỉm cười với những ai biết cố 
gắng và không ngại khó khăn, 
thất bại. Xin chúc cho Đội 
CTU.Optimists gặt hái được 
nhiều thành tích xuất sắc trên 
đấu trường quốc tế.
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Tuyển sinh hệ Vừa làm - Vừa học
Phát hành hồ sơ và tổ chức tuyển sinh 2 đợt trong năm tại các Đơn vị liên kết đào tạo các địa phương (tham khảo 
danh sách các đơn vị liên kết trên wesite Trung tâm) và tại Trường Đại học Cần Thơ. Đợt 1 vào tháng 4 và đợt 
2 vào tháng 10 hàng năm. Đào tạo tất cả các ngành đang đào tạo hệ Chính quy tại trường, theo nhu cầu của địa 
phương, đơn vị liên kết và người học. 
Các hình thức tuyển sinh hệ Vừa làm - Vừa học: 

+ Đại học: dành cho người có bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương.
+ Liên thông cao đẳng lên đại học: dành cho người đã tốt nghiệp cao đẳng.
+ Bằng đại học thứ 2: dành cho người đã tốt nghiệp đại học có nhu cầu bổ sung, chuyển đổi văn bằng.

Thí sinh có thể đăng ký tuyển sinh và dự học các lớp do Trường tổ chức tại các Đơn vị liên kết:
1. Trường Đại học An Giang           - ĐT: 076. 3846 074  -  3685 422  
2. Trường Đại học Bạc Liêu      - ĐT: 0781. 3821 107 - 3822 623
3. Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau     - ĐT: 0780. 3828 234
4. Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ     - ĐT: 0710. 3891 302 - 3890 060
5. Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp   - ĐT: 0673. 851523
6. Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật Hậu Giang    - ĐT: 0711. 3582 377 - 3936 699 
7. Trường Cao đẳng Cộng đồng Kiên Giang    - ĐT: 077. 3811 840
8. Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng    - ĐT: 079. 3821 730 - 3610 422
9. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Tiền Giang   - ĐT: 073. 3887 293 - 3874 898
10. Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long    - ĐT: 070. 3823 492
11. Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3 – TP.Hồ Chí Minh  - ĐT: 08 3875 4418 - 0938 55 99 77
12. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang   - ĐT: 076. 3847 156
13. Trường Cao đẳng Bến Tre     - ĐT: 075. 3545 014
14. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ    - ĐT: 0710. 3765 775
15. Trường TC Kinh tế - Kỹ thuật An Giang    - ĐT: 076. 3689 036 
16. Trung tâm Đào tạo Liên kết - ĐH Trà Vinh   - ĐT: 074. 3855 247
17. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Hậu Giang   - ĐT: 0711. 3580 515
18. Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Kiên Giang  - ĐT: 077. 3920 853 - 3921157

Tại các khoa thuộc Trường Đại học Cần Thơ: Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, Khoa Luật, Khoa Khoa 
học Xã hội & Nhân văn (ở Khu 2), Khoa Phát triển Nông thôn (ở Khu Hòa An).

Địa chỉ Trung tâm: Khu Hiệu bộ - Khu II - Đường 3/2 - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ
Điện thoại: 07103. 734 370 hoặc 3831 634   Fax: 07103 734 234

Email tư vấn: ngohongphuong@ctu.edu.vn;  nguyentanphat@ctu.edu.vn;  nqdat@ctu.edu.vn
Website: http://ctc.ctu.edu.vn

 ► Các ngành đào tạo bậc đại học
• Tài chính Ngân hàng
• Quản trị Kinh doanh
• Kế toán
• Kinh doanh Quốc tế (Kinh tế Ngoại 
  thương)
• Việt Nam học (Hướng dẫn viên Du lịch)
• Văn học (Ngữ văn)
• Luật

 ► Nội dung, chương trình đào tạo, phương thức tuyển sinh
- Nội dung, chương trình đào tạo thiết kế như hệ chính qui.
- Phát hành và nhận hồ sơ liên tục trong năm tại các Đơn vị liên kết 
  đào tạo và tại Trường Đại học Cần Thơ.
- Mọi công dân Việt Nam đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trở 
  lên đều được dự tuyển và nhập học.
- Không tổ chức thi tuyển, chỉ xét tuyển hồ sơ.
- Thời gian học tập thuận tiện, tập trung học và thi vào các ngày 
  thứ Bảy và chủ Nhật.
- Thời gian đào tạo 3,5 - 4 năm đối với tất cả các ngành.






