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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 21/12/2016, Hội Cựu chiến binh (CCB) Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức họp mặt 
kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016), 27 năm 
ngày quốc phòng toàn dân, 27 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12/1989 - 
06/12/2016) và 25 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Trường ĐHCT.  

Tham dự buổi họp mặt có đại diện Hội 
CCB thành phố Cần Thơ; Công an tỉnh 
Hậu Giang; đảng ủy, Uỷ ban nhân dân xã 

Hòa An; Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam 
Bộ; Trường THPT Châu Văn Liêm; Ban Giám 
hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc 
Trường ĐHCT và hội viên Hội CCB Trường.

Tại buổi họp mặt, các hội viên Hội CCB 
Trường ĐHCT đã cùng ôn lại truyền thống 
lịch sử ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt 
Nam, ngày quốc phòng toàn dân và ngày thành 
lập Hội CCB Việt Nam. Đây là dịp để phát huy 
truyền thống yêu nước, biểu dương sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm của toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Trong thời gian qua, các hội viên Hội CCB 
Trường ĐHCT luôn phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ và luôn sáng tạo, đổi mới để đạt hiệu 
quả cao nhất trong nhiệm vụ công tác của mình, 
đóng góp tích cực vào sự phát triển của Nhà 

trường. Hội CCB Trường ĐHCT đã góp phần 
quan trọng trong việc giữ vững an ninh, trật tự, 
ổn định chính trị trong Trường, góp phần tham 
gia giáo dục truyền thống tốt đẹp của bộ đội Cụ 
Hồ cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các em sinh viên. 
Các hội viên cũng luôn giữ vững tinh thần đoàn 
kết, tương trợ nhau cùng vươn lên phát triển.

Nhân buổi họp mặt, 03 hội viên Hội CCB 
Trường ĐHCT vinh dự được Ban Chấp hành 
Hội CCB Việt Nam tặng kỷ niệm chương. Bên 
cạnh đó, Hội CCB thành phố Cần Thơ cũng tặng 
Bằng khen cho 05 cá nhân của Hội CCB Trường. 
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Trường ĐHCT 
hiện đang giảng dạy cho hơn 500 sinh viên khóa 
42 thuộc Khoa Công nghệ. Nhân buổi họp mặt, 
Trường ĐHCT cũng tiến hành khen thưởng cho 
sinh viên có thành tích tốt trong phong trào thi 
đua “đột kích, học tốt, rèn nghiêm, thể thao, văn 
nghệ giỏi”.

Đại tá Trần Hùng, Phó chủ tịch Hội CCB thành phố Cần Thơ phát 
biểu tại buổi họp mặt.

HỌP MẶT KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM, 
25 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

PGS.TS. Hà Thanh Toàn trao Bằng khen của Hội CCB thành phố 
Cần Thơ cho các cá nhân xuất sắc của Hội CCB Trường ĐHCT.
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LỄ TRAO BẰNG TIẾN SĨ, THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2016 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong niềm hân hoan mừng năm học mới 
2016-2017, với tinh thần phấn khởi, tự hào 
cho sự tiến bộ và phát triển, xứng đáng 

là trường đại học trọng điểm quốc gia tại vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long, ngày 17/12/2016, 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Lễ 
Trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ đợt 2 năm 2016 tại Hội 
trường Lớn.

Công tác đào tạo sau đại học của Trường 
ĐHCT bắt đầu từ năm 1982, Trường được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo bậc 
tiến sĩ với 02 chuyên ngành (Vi sinh vật học và 
Nông hóa-Thổ nhưỡng). Đến năm 1993, đào 
tạo cao học mới được triển khai, tại khóa đầu 
tiên, Trường được Bộ cho phép đào tạo bậc 
thạc sĩ với 04 chuyên ngành (Nông học, Chăn 
nuôi, Thú y và Sinh thái học). Năm 2016, Trường 
được Bộ cho phép đào tạo mới 02 ngành trình 
độ thạc sĩ và 01 ngành trình độ tiến sĩ. Đến nay, 
Trường ĐHCT đào tạo 41 chuyên ngành thạc 
sĩ (trong đó có 1 chuyên ngành liên kết với Đại 
học Nantes của Pháp, 02 chương trình đào tạo 
bằng tiếng Anh) và 16 chuyên ngành tiến sĩ.

Quy mô đào tạo sau đại học của Trường hiện 

nay khoảng 3.800 thạc sĩ và tiến sĩ (400 nghiên 
cứu sinh và 3.400 học viên cao học). Tại buổi 
lễ, có tất cả 09 nghiên cứu sinh được trao bằng 
tiến sĩ và 560 học viên cao học được trao bằng 
thạc sĩ. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại số 
lượng nghiên cứu sinh và học viên cao học của 
Trường đã tốt nghiệp là 83 tiến sĩ và 8.448 thạc 
sĩ. Hy vọng rằng đây sẽ là lực lượng nòng cốt, 
tiên phong trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã 
hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp 
vào sự phát triển chung của đất nước.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT trao bằng 
cho tân tiến sĩ.

Chụp ảnh lưu niệm cùng các tân thạc sĩ.
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LỄ KHAI GIẢNG KHÓA CAO HỌC 25 - KHU VỰC TÂY NAM BỘ 
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO BỞI HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN VÀ 

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

Ngày 09/12/2016, Học viện An ninh Nhân dân (ANND) phối hợp cùng Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) long trọng tổ chức Lễ Khai giảng khóa cao học 25-khu vực Tây Nam Bộ, khóa đào tạo trình 
độ thạc sĩ đầu tiên do Học viện ANND và Trường ĐHCT liên kết đào tạo cho công an các tỉnh khu 
vực Tây Nam Bộ.

Đến dự lễ có đại diện Ban Chỉ đạo Tây 
Nam Bộ; Uỷ ban nhân dân thành phố 
Cần Thơ; Cục Đào tạo, Bộ Công an; 

Công an thành phố Cần Thơ, Bạc Liêu; Cảnh 
sát cơ động Tây Nam Bộ; Cục A91, Tổng Cục 
An ninh, Học viện ANND, Trường ĐHCT và 
đông đủ 81 học viên cao học khóa 25 khu vực 
Tây Nam Bộ cùng tham dự.

Đào tạo bồi dưỡng cán bộ có trình độ cao 
cho lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là một đòi hỏi 
cấp bách của thực tiễn, nhất là bối cảnh tình 
hình thế giới và khu vực hiện nay đang diễn biến 
phức tạp. 

Học viện ANND là trung tâm đào tạo, bồi 
dưỡng, nghiên cứu khoa học lớn của ngành 
công an, việc tổ chức đào tạo sau đại học là thế 

mạnh của Học viện ANND 
với trên 20 năm đào tạo 
trình độ sau đại học. Học 
viện ANND đã đào tạo 25 
khóa thạc sĩ và 21 khóa tiến 
sĩ, trong đó có gần 2.000 
học viên được cấp bằng 
thạc sĩ, 188 nghiên cứu sinh 
bảo vệ thành công luận án 
và được cấp bằng. Trường 
ĐHCT là cơ sở đào tạo đại 
học, sau đại học lớn và có 
uy tín của khu vực Tây Nam 
Bộ và cả nước. Việc liên 
kết giữa Học viện ANND và 

Trường ĐHCT trong đào tạo sau đại học là chủ 
trương đúng đắn của Bộ Công an trong lộ trình 
nâng cao trình độ, học vấn cho cán bộ công an 
công tác tại khu vực Tây Nam Bộ. 

Lớp cao học khóa 25 - khu vực Tây Nam Bộ 
được liên kết tổ chức lần đầu tiên bởi Học viện 
ANND và Trường ĐHCT, nhằm thực hiện nhiệm 
vụ đào tạo đội ngũ cán bộ công an có trình độ 
cao cho khu vực Tây Nam Bộ, đáp ứng yêu cầu 
bảo vệ an ninh quốc gia trong thời kỳ hội nhập 
và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. Lớp học 
có tổng số 81 học viên đến từ Công an thành 
phố Cần Thơ, Bạc Liêu, An Giang, Kiên Giang, 
Tiền Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, 
Sóc Trăng; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây 
Nam Bộ; Cục A91, A98 - Tổng Cục An ninh và 
Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 3.

Toàn cảnh Lễ Khai giảng khóa cao học 25 - khu vực Tây Nam Bộ.
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ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC 
ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Đảm bảo chất lượng (ĐBCL) chương trình 
đào tạo (CTĐT) và chất lượng Trường 
theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế là 

chủ trương có tính nhất quán của Trường Đại 
học Cần Thơ (ĐHCT). Trong 05 năm qua, hệ 
thống ĐBCL có sự phát triển đồng bộ giữa các 
mặt: ĐBCL bên trong, ĐBCL bên ngoài và Kiểm 
định chất lượng, đồng thời, có sự kết hợp giữa 
yêu cầu ĐBCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo và 
Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Các 
CTĐT của Trường được kiểm định chất lượng 
nội bộ, quốc gia và quốc tế. ĐBCL trong nghiên 
cứu khoa học được chú trọng. Công tác tự đánh 
giá chất lượng Trường được thực hiện. Trường 
cũng duy trì tham gia hoạt động đối sánh, xếp 
hạng quốc tế và đạt được kết quả tích cực. 

Nhằm tổng kết, đánh giá những hoạt động 
ĐBCL, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời, 
đề ra phương hướng cho công tác ĐBCL trong 
thời gian tới, ngày 27/12/2016, Trường ĐHCT tổ 
chức Hội nghị Tổng kết hoạt động đảm bảo chất 
lượng Trường năm 2016 và phương hướng 
công tác năm 2017. 

Trong công tác ĐBCL, công tác đánh giá chất 
lượng CTĐT được tổ chức ngày càng mang tính 
chuyên nghiệp. Năm 2016, Trường đã tổ chức 
thực hiện kiểm định nội bộ chất lượng 04 CTĐT 
trình độ đại học theo tiêu chuẩn AUN-QA. Trong 
đó, có 03 CTĐT được đánh giá và được Đoàn 
đánh giá nội bộ kết luận đạt chất lượng gồm: 
Công nghệ Sinh học, Quản lý Tài nguyên và Môi 
trường, Tài chính-Ngân hàng. 

Trường đã duy trì tham gia các hoạt động 
đối sánh, xếp hạng trường đại học trên bình 
diện quốc tế. Theo kết quả xếp hạng năm 2016 
của Webometrics, ở thời điểm tháng 07/2016 
Trường đạt hạng 3 trong nước và hạng 50 trong 
khu vực Đông Nam Á. Trường cũng tham gia 

hệ thống xếp hạng trường đại học của tổ chức 
QS Asia University Rankings. Kết quả xếp hạng 
năm 2016 của Trường nằm trong nhóm hạng 
251-300 tại Châu Á. 

Trong thời gian tới, một số hoạt động cụ thể 
được xúc tiến như: thực hiện kiểm định Trường 
theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo; kiểm định chất lượng CTĐT chuẩn bị 
cho việc đánh giá ngoài đối với các CTĐT chất 

lượng cao; duy trì hoạt động tự đánh giá và cải 
tiến chất lượng CTĐT; tham gia xếp hạng đối 
sánh, đánh giá ngoài, và kiểm định trong và 
ngoài nước; xây dựng mối liên hệ với các bên 
liên quan ngoài trường; hoàn thiện phương thức 
và công cụ khảo sát ý kiến các bên liên quan; 
duy trì và cải tiến chất lượng đối với các CTĐT 
được công nhận đạt chuẩn chất lượng;... 

ĐBCL không chỉ là yêu cầu mang tính pháp 
lý mà còn góp phần trong việc duy trì, nâng 
cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu của một 
trường đại học. Trong thời gian tới, Trường 
ĐHCT tiếp tục duy trì các hoạt động ĐBCL theo 
hướng tiếp cận các chuẩn mực chất lượng giáo 
dục quốc tế, giúp tăng cường nhận thức quốc 
tế đối với chất lượng, khả năng cạnh tranh, hội 
nhập và năng lực tự chủ của Trường.

Hội nghị Tổng kết Công tác ĐBCL Trường ĐHCT năm 2016.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI THẢO TÍNH TOÁN THIẾT KẾ VẬT LIỆU 
KHU VỰC CHÂU Á LẦN THỨ 7

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 07/12/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp Quỹ Phát triển Khoa học Công 
nghệ, Trường ĐH Osaka, Trường ĐH Tokyo, Nhật Bản tổ chức Hội thảo Tính toán thiết kế vật liệu 
khu vực châu Á lần thứ 7.

Thiết kế vật liệu bằng phương pháp tính 
toán (Computational materials design-
CMD) là một phương pháp tính toán 

nhằm phát triển vật liệu mới với các tính chất 
và chức năng nhất định. Nội dung cơ bản là 
sử dụng các mô phỏng lượng tử để giải quyết 
các vấn đề khoa học vật liệu để thiết kế một vật 

liệu phù hợp với các yêu cầu nhất định. CMD 
có tiềm năng cao trong việc tác động đến các 
nghiên cứu và phát triển công nghiệp thực tiễn.

Diễn ra tại Trung tâm Học liệu, Trường ĐHCT 
trong 02 ngày 07-08/12/2016, Hội thảo tính 
toán thiết kế vật liệu khu vực châu Á lần thứ 

7 là cơ hội trao đổi những 
nghiên cứu và tiến bộ 
trong lĩnh vực vật liệu tính 
toán. Được trình bày bởi 
các chuyên gia trong lĩnh 
vực khoa học vật liệu tính 
toán, các bài báo cáo xoay 
quanh các nội dung: tổng 
quan về vai trò của CMD ở 
Việt Nam, các kỹ thuật tính 
toán cấu trúc điện tử cùng 
với các ứng dụng trong 
việc thiết kế vật liệu nano-
spintronics, pin năng lượng 
và các ứng dụng khác. 

Toàn cảnh Hội thảo Tính toán thiết kế vật liệu khu vực châu Á lần thứ 7 tại Trường ĐHCT.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu khai mạc  
Hội thảo.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ THỦY SẢN 
 Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 12/12/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp với Trường ĐH Kanazawa, Nhật 
Bản tổ chức Hội thảo khoa học về môi trường và thủy sản. Tham dự Hội thảo có đại diện Ban Giám 
hiệu hai trường, các giáo sư, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực thủy sản và môi trường, cán bộ, giảng 
viên, học viên cao học và sinh viên Trường ĐHCT cùng tham dự.

Là dấu mốc cho mối quan hệ hợp tác đang 
trên đà phát triển tốt đẹp cũng như là 
thành quả quan trọng đầu tiên kể từ khi hai 

trường ký kết bản ghi nhớ hợp tác vào tháng 
10/2015 tại Trường Đại học Kanazawa, Hội thảo 
khoa học về thủy sản và môi trường nhằm tạo 
cơ hội để cán bộ, giảng viên và sinh viên hai 
trường giao lưu, trao đổi thông tin tổng quan, 

kinh nghiệm, kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực 
thế mạnh của mình. Tại Hội thảo có 03 bài tham 
luận của các giáo sư Trường Đại học Kanazawa 
và 06 bài tham luận của các chuyên gia Trường 
ĐHCT về lĩnh vực thủy sản và môi trường nhằm 
tìm ra giải pháp cải thiện môi trường tốt hơn, 
đồng thời, thông qua Hội thảo, các đại biểu 
tham dự có thể tìm ra định hướng nghiên cứu 
và cơ hội hợp tác nghiên cứu chung trong thời 
gian tới. 

Có bề dày lịch sử lâu đời từ năm 1862, đến 
nay Kanazawa đã trở thành một trong những 
trường đại học hàng đầu của Nhật Bản với 16 
khoa đào tạo đại học, 05 khoa đào tạo sau đại 
học và 03 viện, trung tâm nghiên cứu, với số 
lượng cán bộ đến hơn 2.800 người và hơn 
10.000 sinh viên các bậc đào tạo. Sau nhiều 
thảo luận giữa lãnh đạo hai trường trong năm 
qua để đi đến ký kết bản ghi nhớ hợp tác, PGS.
TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường 
ĐHCT tin tưởng mối quan hệ giữa hai trường 
sẽ ngày càng khăng khít và có nhiều hoạt động 
hợp tác được thực hiện trong tương lai.

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu khai mạc Hội thảo.

TS. Yoshihiro Fukumori, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kanazawa 
bày tỏ niềm vui mừng trước hoạt động hợp tác quan trọng đầu tiên 
giữa hai trường.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

HỘI THẢO ƯƠM TẠO VÀ KHỞI NGHIỆP 
TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm định hướng phát triển cho 
Trung tâm Ươm tạo doanh 
nghiệp công nghệ, nâng cao khả 

năng khởi nghiệp và thương mại hóa 
sản phẩm khoa học công nghệ mang 
dấu ấn của Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT), Trung tâm Ươm tạo doanh 
nghiệp công nghệ Trường ĐHCT tổ 
chức Hội thảo “Ươm tạo và Khởi nghiệp 
trong trường đại học”.

Phong trào khởi nghiệp tại vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long trong giai 
đoạn vừa qua thực sự tạo nên một 
làn sóng mới với sự xuất hiện của các 
vườn ươm doanh nghiệp như: Trung 
tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ 
Trường ĐHCT (CTBI), Vườn ươm doanh nghiệp 
Sóc Trăng (SBI), Vườn ươm doanh nghiệp công 
nghệ Việt Nam-Hàn Quốc (KVIP), Chương trình 
Đồng khởi khởi nghiệp của Bến Tre. 

Trong đó, Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp  
công nghệ Trường ĐHCT được thành lập từ 
năm 2014, hiện nay, Trung tâm là đầu mối tích 
hợp nguồn lực từ các khoa, viện, trung tâm 
nghiên cứu ứng dụng để hiện thực hóa những 
ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp, cạnh tranh toàn 
cầu; cung cấp các dịch vụ tư vấn về đổi mới 
khoa học công nghệ và quản trị doanh nghiệp; 
triển khai dự án SIMVA (Trung tâm Ươm tạo 
doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ Mekong-Việt 
Nam-Đông Nam Á); liên kết với các dự án quốc 
tế về phát triển doanh nghiệp khoa học công 
nghệ đổi mới sáng tạo như: IPP (Chương trình 
Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam-Phần Lan), 
FIRST (Dự án đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông 
qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ), VIIP 
(Dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu 
nhập thấp), BIPP (Dự án Hỗ trợ xây dựng chính 
sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo 
doanh nghiệp).

Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe báo 
cáo tổng quan về khởi nghiệp ở Việt Nam và 
Đồng bằng sông Cửu Long, những thành tựu 
khoa học công nghệ trong thời gian qua và các 
sản phẩm khoa học công nghệ từ các công trình 
nghiên cứu khoa học nổi bật đang được chuyển 
giao và phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, Hội 
thảo còn giới thiệu cơ hội khởi nghiệp từ Dự 
án SIMVA thuộc Chương trình Đối tác đổi mới 
sáng tạo Việt Nam-Phần Lan (IPP) góp phần 
thúc đẩy sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp 
của Đồng bằng sông Cửu Long bằng cách cấp 
vốn và hỗ trợ đổi mới sáng tạo cho các ý tưởng 
kinh doanh có tiềm năng, đồng thời, tìm kiếm 
các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước 
cho các ý tưởng.

Hội thảo Ươm tạo và Khởi nghiệp trong 
trường đại học đã tạo ra diễn đàn cho các nhà 
quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và khởi 
nghiệp có cơ hội trao đổi, phân tích tiềm năng 
triển vọng và đề xuất giải pháp hợp tác nghiên 
cứu, thương mại hóa sản phẩm khoa học công 
nghệ tại thị trường trong nước và quốc tế.

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu khai mạc Hội thảo.

Hội thảo Ươm tạo và Khởi nghiệp trong trường đại học diễn ra tại Hội 
trường Trung tâm Học liệu, Trường ĐHCT ngày 20/12/2016.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

KHAI MẠC TUẦN LỄ KHÁM PHÁ TRI THỨC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
NĂM 2016

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 07/12/2016, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT), Trường Đại học Cần 

Thơ (ĐHCT) tổ chức khai mạc tuần lễ Khám phá tri thức công nghệ thông tin năm 2016. Tham dự lễ 
khai mạc có PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong 
Trường; đại diện các doanh nghiệp, công ty về lĩnh vực CNTT&TT và đông đảo sinh viên tham gia.

Trong xu hướng đào tạo gắn với nhu 
cầu xã hội và thị trường lao động, Khoa 
CNTT&TT luôn chú trọng hợp tác với các 

đối tác công ty, doanh nghiệp, trong lĩnh vực 

CNTT&TT. Từ năm 2013 đến nay, Khoa tổ chức 
thường niên 02 sự kiện Tuần lễ Khám phá tri 
thức công nghệ thông tin vào tháng 12 và Ngày 
hội việc làm công nghệ thông tin vào tháng 4.

Tại Tuần lễ khám phá tri thức 
công nghệ thông tin năm nay, Khoa 
CNTT&TT vui mừng đón tiếp 05 công 
ty đến tham dự. Đây là cơ hội trao 
đổi thông tin, kiến thức về lĩnh vực 
CNTT&TT cho sinh viên, giảng viên, 
góp phần tạo động lực nâng cao chất 
lượng dạy và học. Mặt khác, thông 
qua sự kiện, Khoa CNTT&TT muốn 
thông tin các hoạt động đào tạo, đảm 
bảo chất lượng, xây dựng bền chặt 
mối quan hệ giữa Nhà trường và 
doanh nghiệp, tạo cầu nối và nâng 
cao cơ hội việc làm cho sinh viên. 

Lễ Khai mạc Tuần lễ Khám phá tri thức CNTT năm 2016 diễn ra tại Hội trường Lớn.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT gửi lời cảm ơn sâu sắc 
đến các doanh nghiệp, công ty tham dự chia sẻ thông tin đến với cán bộ, sinh 
viên Nhà trường.
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

BÀ MARY TARNOWKA, TỔNG LÃNH SỰ HOA KỲ 
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN THĂM TRƯỜNG

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 07/12/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã có buổi tiếp đón và làm việc với bà Mary 
Tarnowka, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Trường ĐHCT có mối liên kết chặt chẽ với 
các viện, trường, tổ chức Hoa Kỳ, đặc 
biệt là Đại sứ và Tổng Lãnh sự quán. Tại 

buổi gặp gỡ, phía Trường ĐHCT, PGS.TS. Lê 
Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh 
đạo các đơn vị trực thuộc Trường đã chia sẻ 
những hoạt động hợp tác giữa đơn vị và các 
trường đối tác Hoa Kỳ trong thời gian qua, đồng 
thời, đưa ra một số đề xuất, ý tưởng cho các 
hoạt động hợp tác sắp tới. Tại buổi làm việc, bà 
Mary Tarnowka vui mừng chia sẻ mối quan hệ 
ngoại giao tốt đẹp giữa hai quốc gia và thể hiện 
mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ 
đối tác tốt đẹp này đặc biệt đối với lĩnh vực môi 
trường và giáo dục. 

Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ còn cho biết thêm 
chuyến đi đến Cần Thơ là chuyến đi mang 
nhiều ý nghĩa đối với bà. Nó giúp bà thấy và 
hiểu được những tác động biến đổi khí hậu lên 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Mặc dù buổi 
làm việc diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng 
hai bên đã có những trao đổi thiết thực về các 

vấn đề, thử thách đặt 
ra cho vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long, đưa ra 
những định hướng hợp 
tác trong thời gian tới. 
Tổng Lãnh sự khẳng 
định bản thân bà và 
Tổng Lãnh sự quán Hoa 
Kỳ tại thành phố Hồ Chí 
Minh luôn đóng vai trò 
hỗ trợ tích cực cho việc 
tăng cường mối liên kết 
mạnh mẽ giữa hai bên.

Sau buổi gặp gỡ lãnh 
đạo và cán bộ Trường 

ĐHCT, đoàn Tổng Lãnh sự tham dự Lễ Tốt 
nghiệp chương trình Access, chương trình 
giảng dạy tiếng Anh cho học sinh có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ, được 
phối hợp tổ chức bởi Tổng Lãnh sự quán Hoa 
Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh và Trường ĐHCT 
từ tháng 3/2015. Chương trình nhằm xây dựng 
nền tảng kỹ năng tiếng Anh, đồng thời, mở ra 
cơ hội việc làm tốt hơn cho các em học sinh 
sau này.

Trong vòng 02 năm tham gia chương trình 
Access, bên cạnh việc học tập tiếng Anh, học 
sinh còn được cung cấp kiến thức về văn hóa 
xã hội và kỹ năng tin học, ngoài giờ học trên lớp 
các em còn tham gia các chương trình ngoại 
khóa và các hoạt động vì cộng đồng. 

Kể từ khi thành lập vào năm 2004, chương 
trình Access đã tổ chức tốt nghiệp cho hơn 
110.000 học sinh của hơn 80 nước, và tại Việt 
Nam năm nay đã có hơn 350 học sinh tốt nghiệp 
từ chương trình. 

Ảnh lưu niệm tại lễ tốt nghiệp chương trình Access.
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LIÊN HOAN HỮU NGHỊ 
NHÂN DÂN VIỆT NAM - ẤN ĐỘ LẦN THỨ 8 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến 
lược vào tháng 01/2007, Liên hiệp các 
tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu 

nghị Việt Nam-Ấn Độ đã phối hợp với Tổ chức 
Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ luân phiên 
tổ chức thành công Liên hoan hữu nghị nhân 
dân Việt Nam-Ấn Độ tại nhiều địa phương ở hai 
nước. Tiếp nối thành công của 7 kỳ liên hoan 
trước, năm nay, Liên hoan hữu nghị nhân dân 
Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 8 được tổ chức tại Hà 
Nội, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 
02 đến 08/12/2016, nhằm tăng cường mối quan 
hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện 
Việt Nam-Ấn Độ, thiết thực chuẩn bị kỷ niệm 45 
năm quan hệ ngoại giao đầy đủ (07/01/1972-
07/01/2017) và 10 năm quan hệ Đối tác chiến 
lược (06/7/2007 - 06/7/2017) Việt Nam-Ấn Độ. 

Tại thành phố Cần Thơ, Liên hoan hữu nghị 
nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 8 diễn ra vào 
ngày 05/12/2016 tại Trường Đại học Cần Thơ 
với sự tham dự của lãnh đạo thành phố, đại 
diện các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, 

Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên Trường Đại 
học Cần Thơ và các trường đại học, cao đẳng 
trên địa bàn thành phố.

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Cần Thơ phát biểu chào mừng.

Ông Lê Văn Tâm tặng quà lưu niệm cho đại diện đoàn 
đại biểu Ấn Độ.
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

Về phía đoàn đại biểu Ấn Độ, có sự tham dự 
của ông Kannan Lakshminarayanan, Phó Chủ 
tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn Độ 
(AIPSO), Trưởng đoàn đại biểu Ấn Độ cùng 
hơn 30 thành viên trong đoàn nghệ thuật 
và các doanh nghiệp Ấn Độ. 

Việt Nam và Ấn Độ thiết lập quan 
hệ ngoại giao vào ngày 07/01/1972, 
mối quan hệ đó ngày càng phát 
triển vượt bậc, hợp tác hiệu quả 

và mở rộng trên các lĩnh vực như 
nông nghiệp, khoa học công nghệ, 
giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực. 
Hai nước luôn hợp tác chặt chẽ và ủng 
hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và 
quốc tế. Kim ngạch thương mại hai chiều 
tăng dần qua các năm kể từ khi hai nước 
thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược vào tháng 
7/2007. Hiện nay, hai nước đã trở thành đối tác 
thương mại quan trọng của nhau, kim ngạch 
thương mại song phương đạt khoảng 5 tỷ USD 
năm 2016; hướng tới mục tiêu 15 tỷ USD vào 
năm 2020.

Trong chiến lược phát triển của mình, Việt 
Nam xem văn hóa là nền tảng tinh thần của xã 
hội. Việc giao lưu, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa 

từ các nền văn hóa trên thế giới là cốt yếu để 
xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm 
đà bản sắc dân tộc. Với ý nghĩa đó, liên hoan 

hữu nghị nhân dân Việt 
Nam-Ấn Độ diễn ra 

hằng năm được 
xem là hoạt động 

giao lưu văn 
hóa nghệ 

thuật giữa 
hai nước 
Việt Nam-

Ấn Độ. Mỗi 
kỳ liên hoan là 

cơ hội để nhân 
dân hai nước 

cùng nhau ôn lại 
những dấu mốc quan 

trọng của mối quan hệ 
giữa Việt Nam và Ấn 

Độ-hai quốc gia vốn 
có mối quan hệ 

hữu nghị và hợp 
tác lâu đời.

Là chương 
trình giao lưu, 

biểu diễn nghệ 
thuật với những 

tiết mục đặc sắc có 
chủ đề Đoàn kết-Hợp 

tác-Phát triển, đêm 
liên hoan đã giới thiệu 

nét văn hóa nghệ thuật đa 
sắc màu của đất nước Ấn Độ đến với nhân dân 
thành phố Cần Thơ, đồng thời quảng bá hình 
ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam 
nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng đến 
với đối tác Ấn Độ, góp phần tăng cường tình 
đoàn kết, hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa 
nhân dân thành phố Cần Thơ với nhân dân Ấn 
Độ, thúc đẩy hợp tác và phát triển mối quan hệ 
hữu nghị truyền thống giữa hai nước. 
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XÚC TIẾN HỢP TÁC VỚI 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA PINGTUNG, ĐÀI LOAN 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 16/12/2016, Trường 

Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã 
nồng hậu tiếp đón và làm việc 
với đoàn Trường Đại học Quốc 
gia (ĐHQG) Pingtung, Đài Loan 
do GS. Mike Y.K. Guu, Hiệu 
trưởng dẫn đầu. Phía Trường 
ĐHCT có PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng; PGS.TS. 
Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng 
và đại diện lãnh đạo một số 
đơn vị trong Trường.  

Trường ĐHQG Pingtung, 
Đài Loan được sáp nhập 
năm 2014 từ Trường Đại học Sư phạm 

Quốc gia Pingtung và Viện Thương mại Quốc 
gia Pingtung, trường chú trọng đào tạo và nghiên 
cứu bên cạnh thúc đẩy hợp tác với các đối tác là 
trường đại học và doanh nghiệp. Trường ĐHQG 
Pingtung có 05 khoa với số lượng sinh viên là 
9.000. Trường có 330 cán bộ, giảng viên trong 
đó 87% có học vị tiến sĩ.

Nhằm mở rộng và thúc đẩy mối quan hệ hợp 
tác trong giáo dục và tăng cường mối liên kết 

với các trường đối tác Đài Loan, nhân chuyến 

công tác của đoàn lãnh đạo và cán bộ Trường 
ĐHCT tại Đài Loan vào tháng 7/2016, Trường 
ĐHCT và Trường ĐHQG Pingtung đã tiến hành 
ký kết Bản ghi nhớ hợp tác vào ngày 18/7/2016. 
Theo đó, hai trường sẽ tiến hành thực hiện các 
nội dung hợp tác bao gồm thúc đẩy trao đổi cán 
bộ, giảng viên, sinh viên; hợp tác nghiên cứu 
khoa học; trao đổi thông tin, kết quả nghiên cứu 
khoa học và các xuất bản khoa học; bên cạnh  
đó, hợp tác trong chương trình liên kết đào tạo 
bằng đôi.

Ngày 16/12/2016 đánh dấu chuyến thăm đầu 
tiên của Trường ĐHQG Pingtung đến Trường 
ĐHCT kể từ sau khi hai trường ký kết bản ghi 
nhớ hợp tác. Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng 
nhau thảo luận chi tiết nhằm định hướng cho 
các hoạt động hợp tác trong thời gian tới về 
những nội dung thể hiện trong bản ghi nhớ, đặc 
biệt là các hoạt động trao đổi sinh viên, liên kết 
với doanh nghiệp và chương trình liên kết đào 
tạo bằng đôi. PGS.TS. Hà Thanh Toàn tin rằng 
những nỗ lực, tâm huyết của hai trường sẽ là 
nền tảng vững chắc cho mối quan hệ tốt đẹp và 
những hoạt động hợp tác cụ thể được thực hiện 
trong tương lai.

Buổi làm việc với Trường ĐHQG Pingtung tại Nhà Điều hành, Trường ĐHCT.

Lãnh đạo hai trường trao quà lưu niệm.
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DỰ ÁN ODA

KHỞI ĐỘNG GÓI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN CHO 
DỰ ÁN NÂNG CẤP TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 15/12/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức họp khởi động gói thầu dịch vụ tư 
vấn cho Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ. Tham dự cuộc họp có đại diện Văn phòng JICA 
Việt Nam, đại diện nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn, Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Quản lý Dự 
án Nâng cấp Trường ĐHCT và lãnh đạo một số đơn vị trong Trường.

Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT với mục 
tiêu nâng cấp Trường ĐHCT trở thành 
trường đại học xuất sắc, được quốc tế 

công nhận trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, 
môi trường và các lĩnh vực liên quan, góp phần 
phát triển kinh tế-xã hội, thích ứng với biến đổi 
khí hậu, bảo vệ môi trường, gia tăng giá trị nông 
nghiệp và thủy sản ở vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long. Đồng thời, Dự án cũng góp phần 
tăng cường năng lực để Trường ĐHCT có thể 
cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng 
cao khả năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh 
vực nông nghiệp, thủy sản, môi trường và các 
lĩnh vực liên quan. Các hợp phần chính của Dự 
án bao gồm: xây dựng cơ sở hạ tầng, mua sắm 
trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực và thực 
hiện các đề tài nghiên cứu.

Buổi họp khởi động gói thầu dịch vụ tư vấn 
cho Dự án Nâng cấp 
Trường ĐHCT là dấu 
mốc quan trọng, là 
điểm khởi đầu cho quá 
trình thực hiện các 
hợp phần của Dự án 
được diễn ra thuận lợi 
và đúng quy định của 
Chính phủ Việt Nam và 
của nhà tài trợ. Theo 
đó, gói thầu dịch vụ tư 
vấn sẽ được thực hiện 
bởi nhà thầu liên danh 
Nihon Sekkei, JICE, 
Earl Consultants và 
NAGECCO. 

Qua cuộc họp khởi động gói thầu dịch vụ tư 
vấn, các bên có liên quan nắm được tiến trình 
thực hiện Dự án, những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình thực hiện để cùng nhau thảo 
luận và tìm ra hướng giải quyết. Trong phiên 
họp này, đại diện Văn phòng JICA Việt Nam đã 
tổ chức hướng dẫn quy trình đấu thầu và thủ 
tục giải ngân theo quy định của JICA và Chính 
phủ Việt Nam cho Ban Quản lý Dự án Nâng cấp 
Trường ĐHCT và các đơn vị liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Naoki Kakioka, 
đại diện cấp cao của Văn phòng JICA Việt Nam 
cho biết JICA sẽ luôn hỗ trợ Trường ĐHCT 
ngày càng phát triển mạnh đặc biệt là đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao khả 
năng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực nông 
nghiệp, thủy sản, môi trường và các lĩnh vực 
liên quan.

Ảnh lưu niệm.
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DỰ ÁN ODA

LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN GIÁO SƯ NHẬT BẢN
TRONG DỰ ÁN ODA 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật nhằm 
tăng cường năng lực để 
Trường Đại học Cần Thơ 

(ĐHCT) trở thành trường đại học xuất 
sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ. Dự án 
sử dụng viện trợ không hoàn lại của 
Chính phủ Nhật Bản, được triển khai 
thực hiện từ tháng 3/2016. Việc thực 
hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật là tiền đề 
để tăng cường hợp tác, nghiên cứu 
khoa học với các trường đối tác Nhật 
Bản, tạo nền tảng để thực hiện các 
hợp phần quan trọng trong Dự án 
Nâng cấp Trường ĐHCT. Đây là dự 
án sử dụng vốn vay ODA của Chính 
phủ Nhật Bản với mục tiêu nâng cấp 
Trường ĐHCT trở thành trường đại học xuất sắc 
về giáo dục, nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ trong ba lĩnh vực nông nghiệp, 
thủy sản, môi trường và các lĩnh vực liên quan, 
đóng góp cho sự phát triển của khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long và cả nước.

Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật và 
Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT, từ ngày 19-
22/12/2016, Trường ĐHCT đã tiếp đón và 
làm việc với đoàn Giáo sư của các trường đối 
tác Nhật Bản về lĩnh vực nông nghiệp và môi 
trường. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp, đoàn Giáo sư 
gồm 04 thành viên từ Trường Đại học Hokkaido 
và Trường Đại học Kyushu phối hợp Khoa Nông 
nghiệp và Sinh học Ứng dụng, Trường ĐHCT 
tổ chức các buổi tập huấn về di truyền cây lúa 
nhằm cung cấp thông tin và đóng góp các ý 
tưởng cho 16 chương trình nghiên cứu thuộc 
lĩnh vực này trong Dự án Nâng cấp Trường 
ĐHCT, đồng thời, các Giáo sư đã gặp gỡ và trao 

đổi với các ứng viên của Trường ĐHCT sẽ theo 
học các chương trình đào tạo tiến sĩ vào năm tới 
tại Nhật Bản. Ngoài ra, đoàn Giáo sư đã tham 
quan thực tế mô hình trồng lúa tại huyện Hồng 
Dân, tỉnh Bạc Liêu vào ngày 22/12/2016.  

Cũng từ ngày 19-22/12/2016, 07 Giáo sư của 
các trường đại học Nhật Bản gồm: Tokyo, Nông 
nghiệp và Công nghệ Tokyo, Hàng hải và Công 
nghệ Tokyo, Kyushu, Kagoshima và Nagasaki 
đã cùng với các nhóm nghiên cứu của Trường 
ĐHCT thảo luận tiến độ thực hiện đề tài nghiên 
cứu của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật và thảo luận 
đề cương chi tiết cho 12 chương trình nghiên 
cứu thuộc lĩnh vực môi trường, nằm trong 36 
chương trình nghiên cứu của Dự án Nâng cấp 
Trường ĐHCT. Bên cạnh đó, đoàn Giáo sư Nhật 
Bản đã cùng với Ban Giám hiệu và đại diện lãnh 
đạo các đơn vị trực thuộc Trường ĐHCT thảo 
luận về việc mở ngành đào tạo cao học về lĩnh 
vực môi trường, được dự kiến đào tạo vào năm 
2018.

Buổi làm việc với đoàn giáo sư Nhật Bản về lĩnh vực môi trường.
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 TRONG NỮ CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vừa 
kỷ niệm 50 năm thành lập vào ngày 
31/3/2016. Qua 50 năm xây dựng và phát 

triển, Trường đã đạt được rất nhiều thành tựu 
nổi bật, trong đó, nghiên cứu khoa học (NCKH) 
là một trong ba trụ cột quan trọng trong sứ mạng 
của Trường ĐHCT. Những thành tựu khoa học 
của Nhà trường trên các lĩnh vực trong thời gian 
qua đã tạo nên uy tín và thương hiệu Đại học 
Cần Thơ, đồng thời đóng góp rất lớn cho sự 
phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
và cả nước. 

Để thấy được quá trình phấn đấu trong 
công tác NCKH, thành tựu NCKH của nữ công 
chức-viên chức (CC-VC) trong 50 năm qua, 
Ban Thường Vụ Công Đoàn Trường tổ chức 
Hội nghị “Tổng kết công tác nghiên cứu khoa 
học trong nữ công chức-viên chức” nhằm đẩy 
mạnh công tác NCKH trong nữ CC-VC Trường, 
khuyến khích giới nữ mạnh dạn hơn trong công 
tác NCKH góp phần vào sự phát triển chung 
của Nhà trường.

Trong thời gian qua, trong số những công 
trình NCKH của Trường ĐHCT có nhiều đóng 
góp của nữ CC-VC. Sản phẩm NCKH của nữ 
CC-VC Trường ĐHCT đa dạng về nội dung 
và thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như nông 
nghiệp, thủy sản, môi trường, công nghệ, công 
nghệ thông tin, kinh tế, luật, khoa học cơ bản, 
khoa học xã hội và nhân văn,... Trong thời gian 
gần đây, nữ CC-VC trẻ của Trường đã đạt nhiều 
giải thưởng cao trong các giải thưởng Tài năng 
khoa học trẻ Việt Nam. Đặc biệt, trong lĩnh vực 
nông nghiệp, GS.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc đã 
vinh dự nhận giải thưởng Kovalevskaya dành 
cho các khoa học nữ xuất sắc. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo 
tổng kết công tác NCKH trong nữ CC-VC, thực 
trạng NCKH, những khó khăn trong thực hiện 
hoạt động nghiên cứu, từ đó, thảo luận, chia sẻ 
những kinh nghiệm và những định hướng trong 
công tác NCKH của nữ CC-VC Trường ĐHCT 
trong thời gian tới. 

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
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Triển lãm ảnh “DÒNG SÔNG VÀ CON NGƯỜI 
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2016”

Phòng Công tác Chính trị

Ngày 12/11/2016, tại Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng-Trường Đại học Cần Thơ, Mạng 
lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) cùng Trung tâm Bảo tồn và Phát triển tài nguyên Nước (WARECOD) 
và Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu đã phối hợp tổ chức chuỗi sự kiện “Dòng sông và Con người 
Đồng bằng sông Cửu Long 2016”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ “Chuỗi sự kiện hội thảo 
thường niên của Mạng lưới sông ngòi Việt Nam 2016” từ 12/11 đến 14/11/2016 tại Thành phố Cần Thơ.

Triển lãm ảnh đã trưng bày 02 mảng hình 
ảnh chính bao gồm 38 tác phẩm được 
chắt lọc từ cuộc thi ảnh “Đối thoại với 

dòng sông: Đồng bằng sông Cửu Long-Đối mặt 
và Thích ứng” do VRN tổ chức và 50 câu chuyện 
ảnh trong Dự án “Nhận thức của người dân ở 
Đồng bằng sông Cửu Long về tài nguyên thủy 
sản sông Mê Kông” do các thành viên của nhóm 
nghiên cứu tri thức bản địa thực hiện tại Bạc 
Liêu và Cần Thơ. Lễ trao giải cho các tác giả dự 
thi ảnh online đã diễn ra tại buổi triển lãm.

Ông Phạm Hoài Thanh, Cố vấn truyền thông 
của VRN, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi ảnh 
“Đối thoại với dòng sông 2016” chia sẻ: “Đây là 
một đề tài khó. Để có thể tham gia, các tác giả 
cần đầu tư thời gian tìm hiểu, nghiên cứu công 
phu mới có thể chọn đề tài và thể hiện. Tất cả 
những tác phẩm dự thi đều xứng đáng đạt giải 
vì trái tim, sự trăn trở của các tác giả đã rộng 
mở cho cộng đồng lớn và phát triển bền vững 

lâu dài. Tất cả các tác giả, những ai quan tâm 
đến vấn đề sông ngòi và tài nguyên nước đều là 
người chiến thắng trong cuộc thi vì sự thay đổi 
nhận thức về sông ngòi, vì sự phát triển tốt đẹp 
bền vững của đất nước. Đồng bằng sông Cửu 
Long đang phải đối mặt với nhiều thách thức 
trong quản lý tài nguyên nước và cần sớm đưa 
ra các giải pháp tích cực giải quyết cho các vấn 
đề liên quan tới tài nguyên nước và môi trường”. 
Triển lãm đã thu hút sự quan tâm của các bạn 
sinh viên-chủ nhân tương lai của đất nước, giúp 
các bạn hiểu thêm về tình hình thực tế tại đồng 
bằng và khuyến khích tìm tòi giải pháp cho các 
vấn đề hiện nay. Được biết, có một tác phẩm 
dự thi do giảng viên Trường Đại học Cần Thơ 
đã được Ban Tổ chức chọn trưng bày trong số 
những tác phẩm triển lãm.

Cũng trong chuỗi sự kiện này, ngày 
13/11/2016, cuộc thi “Rung chuông vàng” được 
tổ chức tại Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần 
Thơ. Cuộc thi đã thu hút 150 sinh viên tham gia 
với chủ đề bảo tồn nguồn lợi thủy sản và tài 
nguyên nước. Đây là một cơ hội để các bạn 
trao đổi, chia sẻ kiến thức với nhau. Tại cuộc 
thi, TS. Trần Văn Hà, thành viên Ban sáng lập 
WARECOD, đã trao tặng bộ ảnh triển lãm “Dòng 
sông và con người Đồng bằng sông Cửu Long 
2016” cho Khoa Thủy sản để trưng bày và làm 
tư liệu giảng dạy cho sinh viên, góp thêm tiếng 
nói cho việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản, sinh 
thái của vùng và hy vọng tiếp tục có những hợp 
tác chặt chẽ với Trường Đại học Cần Thơ trong 
thời gian tới.

Toàn cảnh khu Triển lãm ảnh.
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KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC 
QUỐC PHÒNG-AN NINH ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2016 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 06/12/2016, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp với Trường Quân sự thành phố 
Cần Thơ tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh đối tượng 4. Đến dự buổi 
lễ có PSG.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT; Thượng tá, 
TS. Trần Huỳnh Hoàng Vũ, Chính ủy Trường Quân sự thành phố Cần Thơ; đại diện lãnh đạo các 
đơn vị trong Trường; các báo cáo viên và học viên.

Mục tiêu của khóa học 
nhằm Bồi dưỡng quan 
điểm, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước về quốc phòng-an ninh, 
kết hợp phát triển kinh tế-xã hội, 
hoạt động đối ngoại gắn với tăng 
cường, củng cố  quốc phòng-an 
ninh. Nâng cao nhận thức, vận 
dụng có hiệu quả trong tổ chức 
thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã 
hội chủ nghĩa trong tình hình mới 
theo từng đơn vị.

Theo đó, khóa học diễn ra 
trong thời gian 04 ngày, từ ngày 06-09/12/2016 
với sự tham gia của 200 học viên là viên chức 

từ ngạch giảng viên, chuyên viên và đang giữ 
chức vụ từ cấp Trưởng Bộ môn, Phó Trưởng Bộ 
môn và đảng viên thuộc đảng bộ Trường ĐHCT.

Trong thời gian 04 ngày, các học viên được 
truyền đạt các nội dung cơ bản như: Chiến 
tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ tổ quốc xã hội 
chủ nghĩa; phòng, chống chiến lược “diễn biến 
hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù 
địch đối với cách mạng Việt Nam; một số vấn 
đề kết hợp phát triển kinh tế-xã hội gắn với tăng 
cường củng cố quốc phòng-an ninh; quản lý, 
bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc 
gia Việt Nam trong thời kỳ mới; xây dựng, hoạt 
động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên cơ 
quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình 
mới và một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh 
chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội trong 
tình hình mới. 

Thượng tá, TS. Trần Huỳnh Hoàng Vũ, Chính ủy Trường Quân 
sự thành phố Cần Thơ mở đầu lớp học với chuyên đề "Đường lối, 
quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, Pháp luật của Nhà 
nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh".

Lễ Khai giảng khóa học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 
năm 2016.
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TRAO HỌC BỔNG KHUYẾN HỌC CHO SINH VIÊN TRƯỜNG 
Trung tâm Thông tin & Quản trị mạng

NNhằm tiếp sức cho con em đồng bào khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long có thêm 
động lực vượt lên hoàn cảnh khó khăn 

trên con đường học vấn, sáng ngày 25/12/2016, 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) phối hợp 
Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau và 
Công ty Bảo hiểm nhân thọ Cathay Life tổ chức 
Lễ trao học bổng khuyến học cho sinh viên đang 
học tập tại Trường. 

Buổi lễ có sự tham dự của ông Trần Chí 
Nguyện, Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ 
phần Phân bón Dầu khí Cà Mau; bà Võ Thị Tím, 
Giám đốc kinh doanh Công ty Bảo hiểm nhân 
thọ Cathay Life. Về phía Trường ĐHCT có PGS.
TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng; đại 
diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và sinh viên 
được nhận học bổng.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Trần Thị Thanh 
Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT chia sẻ 
“Chất lượng và hội nhập” là mục tiêu đào tạo 
của Nhà trường. Trong thời gian qua, Trường 
đã đầu tư nâng cao trình độ cán bộ giảng dạy. 
Bên cạnh các chương trình đào tạo đại trà, 
Trường đã mở các chương trình đào tạo tiên 

tiến, chương trình đào tạo chất lượng cao nhằm 
nâng cao nguồn nhân lực cùng với khả năng 
hội nhập. Và trong lộ trình phát triển của Nhà 
trường nhằm cung cấp nguồn nhân lực cho xã 
hội thì không thể thiếu sự tham gia hỗ trợ của 
các tổ chức, doanh nghiệp. 

Những năm qua, Trường ĐHCT luôn nhận 
được sự tài trợ, đồng hành của rất nhiều tổ 
chức, công ty, doanh nghiệp trong toàn quốc 
đặc biệt là vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 
Riêng đối với Trường ĐHCT, bên cạnh sự hỗ 
trợ sinh viên từ nguồn học bổng khuyến khích 
hằng năm của Nhà trường, từ năm 2016, mỗi 
năm Trường dành ra 02 tỷ đồng cho sinh viên 
trao đổi, giao lưu, học tập quốc tế. Trong năm 
2016, Trường đã cử hơn 200 sinh viên ra nước 
ngoài học tập ngắn hạn. 

Nhân dịp này, Phó Hiệu trưởng gửi lời cảm 
ơn đến quý công ty đã đồng hành cùng Nhà 
trường không chỉ cấp học bổng mà còn hỗ trợ 
sinh viên có điều kiện thực tập và mang đến cơ 
hội việc làm cho các em. Phó Hiệu trưởng mong 
muốn các em sinh viên sẽ sử dụng học bổng 
môt cách có hiệu quả nhất và ngày càng tiến xa 

trên con đường học vấn.

Tại buổi lễ trao học bổng 
năm nay, có tổng số 124 
sinh viên được nhận học 
bổng trong đó, 70 em nhận 
học bổng khuyến học của 
Trường ĐHCT với mỗi suất 
trị giá 3.000.000 đồng; 50 
em nhận học bổng “Đạm 
Cà Mau - Hạt ngọc mùa 
vàng” với mỗi suất trị giá 
7.000.000 đồng và 04 em 
nhận học bổng của Công 
ty Cathay Life với mỗi suất 
học bổng trị giá 16.000.000 
đồng.Trao học bổng khuyến học của Trường ĐHCT cho 70 sinh viên.
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PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Nhà trường bày tỏ niềm 
vui trước sự năng động và hưởng ứng nhiệt tình của các em sinh 
viên tại hội thi.

BÙNG NỔ VỚI ĐÊM CHUNG KẾT HỘI THI 
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG MA TÚY, HIV/AIDS 
VÀ THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2016

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm nâng cao nhận thức trong cán bộ, 
học sinh, sinh viên về hiểm họa của ma 
túy, đại dịch HIV/AIDS; nâng cao tầm 

quan trọng của công cuộc phòng, chống ma túy, 
HIV/AIDS đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, 
xã hội của đất nước; tuyên truyền, giáo dục ý 
thức chấp hành các quy định của pháp luật về 

trật tự an toàn giao thông, Trường Đại học Cần 
Thơ tổ chức Hội thi Tuyên truyền phòng, chống 
ma túy, HIV/AIDS và thực hiện An toàn giao 
thông năm 2016.

Hội thi đã thu hút 31 đội đến từ 18 đơn vị 
đoàn cơ sở và 13 liên chi hội sinh viên, câu lạc 
bộ, đội nhóm tham gia. Từ vòng loại là phần thi 
kiến thức và trò chơi vận động, Ban Tổ chức đã 
chọn 08 đội vào dự thi vòng Bán kết vào ngày 
06/12/2016 với nội dung thi tiểu phẩm tuyên 
truyền. Bốn tiểu phẩm xuất sắc nhất đã giành 
bốn chiếc vé vào Chung kết cho 04 đội gồm: 
Đoàn khoa Ngoại ngữ, Đoàn khoa Sư phạm, 
Đoàn khoa Thủy sản và Liên chi hội sinh viên 
Kiên Giang.  

Tại vòng Chung kết, các đội trải qua 03 phần 
thi gồm: phần thi kiến thức (các đội trả lời câu 
hỏi dưới dạng đúng sai, điền khuyết, tự luận), 
phần thi Thời trang tuyên truyền (mỗi đội trình 
diễn tối thiểu 05 bộ thời trang tự thiết kế theo 
chủ đề tuyên truyền về công tác phòng, chống 
ma túy, HIV/AIDS và thực hiện an toàn giao 
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thông), phần thi Tiểu phẩm xử lý tình huống 
dưới dạng sân khấu hóa, giải quyết tình huống 
thực tế tại sân khấu. 

Với phần thi Thời trang tuyên truyền, khán giả 
được thưởng thức những sản phẩm được thiết 
kế khéo léo, sáng tạo, đẹp mắt cộng với phần 
trình diễn duyên dáng, không kém phần chuyên 
nghiệp, giàu tính nghệ thuật đã một cách nhẹ 
nhàng truyền tải thông điệp ý nghĩa của cuộc thi 
đến với khán giả.

Tiểu phẩm xử lý tình huống có thể nói là 
phần thi được mong chờ nhất tại vòng Chung 

kết. Với tình huống không được biết trước, thí 
sinh phải vận dụng mọi khả năng, kiến thức, óc 
hài hước để vừa giải quyết tình huống đưa ra 
vừa mang lại tiếng cười cho người xem. Tình 
huống Ban Tổ chức đưa ra được các đội xử lý 
bám sát chủ đề hội thi đã góp phần nâng cao 
hiệu quả tuyên truyền về phòng, chống ma túy, 
HIV/AIDS; chống kỳ thị và phân biệt đối xử với 
những người nhiễm HIV/AIDS, bên cạnh đó, 
giúp nâng cao ý thức chấp hành luật lệ khi tham 
gia giao thông của sinh viên. 

Với những màn thể hiện đầy thuyết phục 
cùng sự đầu tư kỹ lưỡng, mỗi đội mang một 
màu sắc và tài năng riêng. Mặc dù vậy, Ban 
Giám khảo đã tìm ra được những đội xứng 
đáng với các giải thưởng tại hội thi năm nay. 
Không nằm ngoài dự đoán của khán giả, Đoàn 
khoa Sư phạm giành giải Nhất, giải Nhì thuộc 
về Đoàn khoa Thủy sản. Hội thi Tuyên truyền 
phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và thực hiện 
An toàn giao thông năm 2016 không thể diễn 
ra thành công nếu không có lực lượng cổ động 
viên sôi nổi, hùng hậu. Ban Tổ chức đã trao giải 
dành cho đội có cổ động viên xuất sắc nhất cho 
Đoàn khoa Sư phạm tại vòng Bán kết và Đoàn 
khoa Ngoại ngữ tại vòng Chung kết.
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 
MỪNG 25 NĂM THÀNH LẬP 

 Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 26/12/1991 là ngày đặt viên gạch đầu tiên cho sự ra đời Trung tâm Ngoại ngữ-Trường Đại 
học Cần Thơ theo Quyết định thành lập của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau 25 năm, ngày 
26/12/2016, Trung tâm Ngoại ngữ-Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 
để nhìn lại một chặng đường gian nan nhưng đầy phấn khởi, tự hào với nhiều phát triển.

Buổi lễ có sự tham dự của Ban Giám hiệu 
Trường ĐHCT; đại diện lãnh đạo Đảng, 
chính quyền và đoàn thể các cấp trong 

Trường cùng với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên 
của Trung tâm Ngoại ngữ.

Trong 25 năm hoạt động, dù gặp không ít 
khó khăn nhưng Trung tâm Ngoại ngữ luôn tự 
hào là nơi chắp cánh cho những ước mơ của 
bao thế hệ học viên trong quá trình học tập, 
lập thân, lập nghiệp. Với mục tiêu đảm bảo 
chất lượng và luôn là địa chỉ uy tín, tin cậy của 
người học, Trung tâm Ngoại ngữ luôn phấn đấu 
không ngừng nhằm giữ vững vị thế hàng đầu 
trong lĩnh vực dạy và học ngoại ngữ trên địa bàn 
thành phố Cần Thơ và phát triển thành trung 
tâm ngoại ngữ xuất sắc của vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long.

Từ đội ngũ ban đầu với vài giảng viên tiếng 
Anh đến nay Trung tâm đã có gần 150 giảng 

viên giảng dạy các ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng 
Pháp, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer và 
tiếng Việt dành cho người nước ngoài. Từ cơ 
sở vật chất với vài phòng học tập trung ở Khu 2, 
đến nay Trung tâm đã hoạt động đều khắp ở các 
khu của Trường. Số lượng học viên theo học tại 
Trung tâm tăng đều qua các năm. Riêng năm 
2016, có khoảng 20.000 lượt học viên theo học 
tại Trung tâm. Với phương châm “dạy những gì 
người học cần, không chỉ dạy những gì sẵn có” 
đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh mới, xây dựng 
các chương trình mới có những điều chỉnh cả 
về nội dung và thời lượng, và yếu tố tương tác 
với học viên cũng được chú trọng hơn. Về hoạt 
động khảo thí, Trung tâm duy trì tổ chức nghiêm 
túc các đợt thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia. 
Ngoài ra, Trung tâm phối hợp với Hội đồng Anh 
tổ chức thi IELTS từ năm 2007, phối hợp với 
IIG Việt Nam tổ chức thi TOEIC, TOEFL từ năm 
2009. Dự kiến trong năm 2017, Trung tâm sẽ 

phối hợp với Cambridge Exams tổ chức 
các kỳ thi Cambridge theo khung tham 
chiếu châu Âu.

Là một đơn vị trực thuộc Trường ĐHCT, 
Trung tâm Ngoại ngữ luôn cố gắng hoàn 
thành tốt nhiệm vụ của mình. Trong năm 
học 2015-2016, Trung tâm được công 
nhận là Tập thể Lao động xuất sắc và 
được trao tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. Đó là minh chứng cho 
sự lớn mạnh và những đóng góp tích cực 
của Trung tâm trong sự phát triển chung 
của Nhà trường.

Ảnh lưu niệm.
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Ngoại tôi
   Nguyễn Thị Kim Thoa, Lớp  Kinh tế 1, Khóa 40

Đông đến mang cho con người ta biết bao cảm xúc. Đó là lúc những cơn gió đông se 
lạnh khẽ len lỏi qua từng con đường, góc hẻm và nó cũng lùa vào lòng tôi một nỗi buồn 
da diết. Nhìn ba mẹ dắt tay con, la cà trên khắp các nẻo đường, công viên, phố ăn vặt,... 
xen lẫn là những tiếng cười rộn rã tràn ngập sự ấm áp của một gia đình. Đó cũng là lúc 
lòng tôi dạt dào những cảm xúc khó tả và tôi thấy nhớ nhà, nhớ quê.

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhỏ ở miền Hậu Giang nghèo khó. Nơi 
đó có hình bóng của cha, của mẹ, của những ruộng mía bạt ngàn cùng những làn khói 
trắng vẫn đang nghi ngút từ những mái hiên cũ kỹ mỗi độ chiều tà. Và nơi ấy còn có 
hình ảnh của ngoại. 

“Sống giữa đô thành lâu rồi không về thăm quê.  
Thăm ngoại thân yêu tuổi thơ lo lắng cho mình.  

Thành phố hoa đèn món gì cũng có ngoại ơi.  
Mà sao con vẫn nhớ tô canh bầu.  

Nồi cá dứa ngoại kho”.

Những câu hát ngọt ngào ấy đang được vang lên từ phòng bên cạnh, nghe mà ấm lòng 
mà xao xuyến. Chợt nhận ra, cũng đã hơn hai tháng tôi không về nhà, không gặp ngoại. 
Một mình nơi phố thị ồn ào, tôi thấy mình như một hạt bụi mong manh đang trôi dạt 
giữa dòng đời hối hả. Tôi thấy nhớ nhà, nhớ người bà hiền từ đã chăm sóc cho tôi từ 
cái thuở tôi còn bập bẹ tập đi, tập nói. Từ thuở ấu thơ, bà đã luôn bên cạnh chăm sóc, lo 
lắng cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ; có lúc bà phải thức trắng đêm để canh mỗi khi tôi 
cảm sốt. Vất vả như thế mà chẳng khi nào tôi thấy bà than vãn với ai điều gì. Lúc nào 
bà cũng bảo:

- Cháu là cháu cưng của bà, bà thương cháu nhất!!

Ngày xưa, nhà tôi nghèo lắm, ba mẹ phải thức khuya dậy sớm làm lụng vất vả để lo 
miếng cơm cho cả gia đình. Thế là ba mẹ gửi tôi cho ngoại trông nom, vài ngày thì ba 
mẹ mới lên thăm tôi một lần, cũng vì thế mà hình ảnh của ngoại mãi khắc sâu vào trong 
tâm trí tôi. 

Thời gian trôi qua, tôi cũng cứ thế mà lớn lên từng ngày và tôi cũng dần không còn là 
đứa cháu bé bỏng, yếu ớt, ngây ngô như ngày nào của ngoại nữa. Rồi tôi thi đỗ đại học, 
gia đình tôi mừng lắm, đặc biệt là ông bà, ba mẹ. Không khí gia đình lúc nào cũng tràn 
đầy nhựa sống, ai cũng nô nức nói cười, hết báo cho người này lại báo cho người khác 
rằng: 

- Cháu/con nhà tôi thi đỗ đại học rồi các cô, chú, bác ạ!!
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Ngày tôi chuẩn bị nhập học, gia đình quây quần bên một mâm cơm nhỏ, dặn dò, cầu 
chúc cho tôi luôn gặp nhiều may mắn nơi đất khách quê người. Rồi ngoại xoa đầu tôi, 
ngoại nói:

- Cháu bà ngoan lắm, ráng học giỏi nghe con, cháu là niềm tự hào của bà!!

Tự dưng tôi thấy cay cay nơi khóe mắt và đó cũng là lúc tôi cảm nhận được tình yêu 
thương vô bờ bến mà gia đình dành cho tôi. 

“Giờ đây tóc bạc lưng còng.  
Giờ đây con cháu phương trời cách xa.  

Mình ên ngoại tưới giàn bầu.  
Ngoài trời trở gió mà lòng con lo.  

Thân già dưới mái tranh xiêu.  
Tối hôm tắt lửa ai lo cho ngoại mình”.

Đi học xa nhà, tôi vừa mừng mà lại vừa lo trong lòng. Mừng là vì tôi đã thực hiện được 
ước mơ thi đỗ đại học, lo là lo cho bà. Bà già rồi, ba mẹ thì đi làm cả ngày, cháu thì lại ở 

xa, nhỡ khi bà ốm đau bệnh tật thì ai lo 
cho bà. Lo lắm nhưng cũng không làm 
gì được, chỉ biết lặng lẽ nhìn bà rồi tôi 
đi, chân tôi bước mà lòng thì vẫn nặng 
trĩu những nỗi lo như thế. 

Thời gian thấm thoát trôi qua và 
tôi đã trở thành một cô sinh viên năm 
ba đại học. Dù rằng việc học rất căng 
thẳng, công việc làm thêm cũng khá 
bận bịu nhưng tôi vẫn đều đặn gọi điện 
về nhà hỏi thăm ngoại và ba mẹ. Vì tôi 
biết, tôi còn có ngoại để yêu thương thì 
đó đã là điều tuyệt vời nhất rồi. Ngoài 
kia còn có biết bao người bất hạnh đã 
không còn ngoại, ba mẹ bên cạnh. Vì 
thế, chúng ta phải biết trân trọng những 
gì mình đang có, sống thật tốt và ý 
nghĩa với những người xung quanh; 
quan tâm, yêu thương ông bà, cha mẹ 
của mình nhiều hơn và đừng ngại thể 
hiện yêu thương với người mà mình 
yêu quý.

Ảnh minh họa.
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KỲ NGHỈ XANH - LÀM ĐẸP MÀU XANH QUÊ HƯƠNG
Lê Thị Họa Mi, Lớp Sư phạm Tiếng Anh 02, Khóa 39

Đối với nhiều bạn trẻ 
khoảng thời gian nghỉ giữa 
hai học kỳ là lúc được nghỉ 
ngơi, vui chơi cùng bạn bè 
hay đi du lịch cùng gia đình 
để giải tỏa những căng thẳng 
sau khoảng thời gian học 
tập mệt mỏi nhưng đối với 
chúng tôi-những người con 
của vùng đất Tiền Giang 
còn nhiều khó khăn thì đây 
là khoảng thời gian ý nghĩa 
để tham gia các hoạt động 

thiết thực xây dựng quê nhà. 
Vào những ngày cuối tháng 
12 vừa qua, Chi hội sinh viên 
Gò Công và Chi hội sinh 
viên Cái Bè trực thuộc Liên 

chi hội sinh viên Tiền Giang 
tại Trường Đại học Cần Thơ 
đã tổ chức Chương trình “Kỳ 
nghỉ xanh 2016”.

“Kỳ nghỉ xanh” đúng với 
tên gọi của nó bởi chỉ với 
vài ngày ngắn ngủi các bạn 
sinh viên đã góp phần làm 
quê hương Gò Công, Cái 
Bè nói riêng và Tiền Giang 
nói chung thêm màu tươi 
xanh bằng những công trình 
hết sức ý nghĩa và thiết thực 

như: phát quang những tuyến 
đường nông thôn; thăm hỏi, 
tặng quà và chúc Tết các mẹ 
Việt Nam anh hùng trên địa 
bàn huyện; vớt lục bình trên 

sông; tổ chức sinh hoạt vui 
chơi cho các em thiếu nhi 
và đặc biệt tặng hơn 40 phần 
quà cho các em nhỏ trên địa 
bàn thị xã Gò Công và xã Mỹ 
Đức Tây.

Lần thứ 02 tham gia chiến 
dịch ý nghĩa này, sinh viên 
Trần Văn Hậu-Lớp Sư phạm 
tiếng Anh 02 Khóa 40 chia 
sẻ: “Đây là chiến dịch rất 
ý nghĩa cho các bạn trẻ như 
chúng em. Chúng em còn 
trẻ và muốn cống hiến hết 
mình cho quê hương Tiền 
Giang mình thêm giàu, thêm 
đẹp hơn nữa. Và những hoạt 
động ý nghĩa này cũng là cơ 
hội để chúng em có thể trải 
nghiệm thực tiễn thú vị mà 
chưa bao giờ được học trong 
sách vở nhà trường và đặc 
biệt giúp thắt chặt hơn nữa 
tình cảm giữa người dân địa 
phương và sinh viên chúng 
em”.

Chương trình đã để lại 
nhiều kỷ niệm đẹp và bài học 
bổ ích cho các bạn sinh viên. 
Hy vọng rằng, sẽ có nhiều 
chương trình và hoạt động ý 
nghĩa hơn được tổ chức, tạo 
điều kiện cho các bạn trẻ góp 
phần xây dựng quê nhà ngày 
càng tươi xanh.

Không khí ấm cúng và thân mật tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Rái (Thị xã 
Gò Công-Tỉnh Tiền Giang).
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