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HỌP MẶT KỶ NIỆM 84 NĂM 
NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 15/10/2014, Công đoàn Trường Đại 
học Cần Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Họp 
mặt kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. Đến dự buổi 
họp mặt có đại diện Công đoàn Giáo dục Việt 
Nam (CĐGDVN): bà Nguyễn Thúy Nga, Trưởng 
ban Ban tổ chức CĐGDVN; bà Vũ Thị Ngọc, 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra-CĐGDVN. 
Về phía Trường ĐHCT có PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng; PGS.TS. Trần Thị Thanh 
Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; lãnh 
đạo Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường; đại 
biểu nguyên là thành viên Ban Chấp hành Công 
đoàn Trường; các công đoàn viên là công chức-
viên chức (CCVC) và đại diện sinh viên.

Buổi họp mặt là dịp để CCVC và sinh viên 
Trường cùng ôn lại lịch sử thành lập và phát triển 
của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tôn vinh 
những giá trị truyền thống tốt đẹp của người phụ 
nữ, qua đó khẳng định vai trò và những đóng 

góp của nữ giới vào sự 
nghiệp xây dựng và phát 
triển xã hội trong thời kỳ 
mới. Buổi họp mặt này 
cũng là dịp để tôn vinh, 
ghi nhận những đóng góp 
rất ý nghĩa của nữ CCVC 
Trường ĐHCT trong suốt 
quá trình xây dựng và 
phát triển nhà trường, 
qua đó động viên, khích 
lệ CCVC nữ tiếp tục phấn 
đấu và đóng góp cho sự 
phát triển không ngừng 
của Trường, đặc biệt là 
trong giai đoạn hiện nay 
với mục tiêu đưa Trường 
ĐHCT hội nhập nền giáo 

dục tiên tiến quốc tế. Tại buổi họp mặt, 18 nữ 
Tiến sĩ đã được vinh danh vì những nỗ lực phấn 
đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ góp 
phần vào sự nghiệp nâng cao chất lượng đào tạo, 
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ  
của Trường.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Công đoàn 
Trường cũng đã tiến hành tổng kết hoạt động 
Công đoàn năm học 2013-2014; tổng kết cuộc 
thi tuyên truyền Tiểu đề án 2 “Tuyên truyền, giáo 
dục phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại  
hóa đất nước” trong toàn thể CCVC và sinh  
viên Trường.

Trong thời gian qua, Công đoàn Trường ĐHCT 
đã tích cực hoạt động vì quyền lợi của CCVC, 
thực hiện vai trò động viên, chăm lo đời sống 
CCVC, tạo điều kiện để tập thể CCVC Trường 
an tâm công tác, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm 
vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ được giao. Công đoàn 

Bà Nguyễn Thúy Nga, Trưởng ban Ban tổ chức CĐGDVN trao Cờ Thi đua của 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Trường.
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Trường cũng tổ chức các hoạt động để CCVC 
Trường cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công 
tác, cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình công tác, đặc biệt là đảm bảo 
chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 
học trong điều kiện học chế tín chỉ, hỗ trợ Nhà 
trường hoàn thành nhiệm vụ chính trị được 
giao. Công đoàn Trường đã đại diện nhà trường 
thực hiện tốt công tác xã hội, hỗ trợ cộng đồng 
gặp khó khăn,... Với những kết quả đạt được 
trong năm học vừa qua, Công đoàn Trường 
cũng như các công đoàn viên đã vinh dự nhận 
được sự khen ngợi từ các tổ chức Công đoàn 
cấp trên. Trong đó, Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam đã tặng Cờ Thi đua cho Công đoàn 
Trường; tặng 01 Bằng khen “Vì sự nghiệp xây 
dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh” và 03 Kỷ 
niệm chương “Vì sự nghiệp Xây dựng tổ chức 
Công đoàn” cho các cá nhân là công đoàn viên 
của Trường. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
tặng 01 Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển Phụ 
nữ Việt Nam” cho 01 nữ CCVC Trường. Có 12 
tập thể, 04 cá nhân được nhận Bằng khen Ban 
Chấp hành CĐGDVN có thành tích xuất sắc 
trong hoạt động Công đoàn. Ban Chấp hành 
Liên đoàn Lao động Thành 
phố Cần Thơ cũng tặng 
Bằng khen cho 21 cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong 
hoạt động Công đoàn; 10 
Bằng khen Hai Giỏi cho nữ 
CCVC Trường.

Về cuộc thi tuyên truyền 
Tiểu đề án 2, đối tượng dự 
thi gồm tất cả CCVC, sinh 
viên của Trường, với hai 
hình thức thi: thi cá nhân (thi 
online) và thi tập thể diễn ra 
từ 25/9/2014-15/10/2014. 

Riêng đối với thi tập thể 
dành cho CCVC, các đội dự 
thi đến từ tất cả các khoa 
viện, phòng, ban, trung 
tâm của Trường. Mỗi đội 

dự thi gồm 05 thành viên có cả nam, nữ, lãnh 
đạo Công đoàn và lãnh đạo chính quyền đơn vị 
tham dự. Vòng chung kết thi tập thể đã diễn ra 
nhân dịp họp mặt kỷ niệm 20/10 với 06 đội dự 
thi rất hào hứng và sôi nổi qua các phần thi trắc 
nghiệm kiến thức tổng quan và thi hùng biện về 
vai trò của phụ nữ trong hoạt động xã hội ngày 
nay, về những giải pháp đề xuất nhằm tạo điều 
kiện, động viên nữ CCVC Trường phát triển và 
tham gia mọi hoạt động của Trường, đặc biệt 
là công tác quản lý góp phần vào sự phát triển  
nhà trường.

Tổng kết trao giải, Công đoàn Trường đã trao 
19 giải thưởng cho sinh viên, trong đó có 01 giải 
Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba; 19 giải thưởng cho 
CCVC với 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba. 
Kết quả vòng chung kết tập thể CCVC, Công 
đoàn Trường đã trao 06 giải thưởng cho các 
đội: 01 giải Nhất (Khoa Nông nghiệp và Sinh 
học Ứng dụng); 01 giải Nhì (Trung tâm Công 
nghệ phần mềm); 02 giải ba (Khoa Sư phạm 
và Khoa Sau đại học) và 02 giải khuyến khích 
(Trung tâm Liên kết Đào tạo và Phòng Quản trị 
Thiết bị).

Biểu diễn thời trang của CCVC Trường mừng họp mặt kỷ niệm ngày thành lập Hội 
Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.
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Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

TIẾP ĐOÀN CHUYÊN GIA CỦA AUN 
ĐẾN ĐÁNH GIÁ HAI CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN: 

CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Từ ngày 13/10/2014 đến 15/10/2014, 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) vinh 
dự tiếp đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 

AUN-QA đến đánh giá hai chương trình đào  
tạo tiên tiến: Công nghệ sinh học và Nuôi trồng 
thủy sản.

Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài AUN gồm: 
GS.TS. Wan Ahmad Kamil Mahmood, Đại 
học Universiti Sains Malaysia; TS. Wyona C. 
Patalinghug, Đại học De La Salle (Phillipines); 
TS. Kageeporn Wongpreedee, Đại học 
Srinakharinwirot (Thái Lan); PGS.TS. Vimolvan 
Pimpan, Đại học Chulalongkorn (Thái Lan). Tại 
phiên khai mạc, Trường ĐHCT cũng vinh dự 
đón tiếp các thành viên Ban Thư ký AUN đến 
dự: TS. Choltis Dhirathiti, Phó Giám đốc điều 
hành AUN; ông Korn Ratanagosoom, Chuyên 
viên cao cấp phụ trách Chương trình-Ban Thư 
ký AUN.

Ý thức được vai trò và trách nhiệm của nhà 

trường nhằm góp phần đưa “nền giáo dục đồng 
bằng” vươn lên, đóng góp vào sự nghiệp nâng 
cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, 
bồi dưỡng nhân tài, từng bước khẳng định chất 
lượng, vị trí của Trường trong nền giáo dục khu 
vực và quốc tế, tập thể Trường ĐHCT đã không 
ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng trong từng 
nhiệm vụ công tác.

Kể từ năm 2013, Trường đã mạnh dạn tiến 
hành kiểm định chất lượng vươn ra ngoài 
khuôn khổ chuẩn chất lượng quốc gia, thực 
hiện đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn AUN, tiêu 
chuẩn chất lượng giáo dục và đào tạo khu vực 
Đông Nam Á. Trong năm 2013, Trường đã có 
chương trình đầu tiên đào tạo được công nhận 
đạt chuẩn AUN: Chương trình cử nhân Kinh tế 
nông nghiệp. Cũng trong thời gian này, tháng 
7/2013, Trường đã chính thức trở thành một 
trong 30 thành viên của mạng lưới AUN, tạo 
điều kiện thuận lợi cho Trường tiếp cận sâu hơn 
về tiêu chuẩn chất lượng khu vực và nhận được 

Khai mạc đánh giá ngoài hai chương trình đào tạo tiên tiến-Công nghệ sinh học và Nuôi trồng thủy sản tại Hội 
trường II.
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sự tư vấn, góp ý của các chuyên gia AUN cũng 
như các trường bạn trong mạng lưới để tăng 
cường thực hiện công tác đảm bảo chất lượng  
của Trường. 

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ công tác đảm 
bảo chất lượng, trong năm 2014, Trường triển 
khai công tác đánh giá ngoài theo tiêu chuẩn 
AUN đối với hai chương trình đào tạo tiên tiến 
bậc đại học được đào tạo bằng tiếng Anh: Công 
nghệ sinh học và Nuôi trồng thủy sản.

Trao đổi tại buổi gặp gỡ, 
TS. Choltis Dhirathiti, Phó 
Giám đốc điều hành AUN 
khẳng định vai trò của AUN 
trong việc hỗ trợ các trường 
đại học Đông Nam Á nói 
chung, các trường đại học 
thành viên AUN nói riêng trong 
việc tăng cường nâng cao 
chất lượng đào tạo, đảm bảo 
công tác chuẩn bị nguồn nhân 
lực tương lai cho vùng, vì sự 
phát triển thịnh vượng chung 
của các nước thành viên 
ASEAN. Hoạt động kiểm định 
chất lượng các chương trình 

đào tạo cũng là dịp để các trường 
chia sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn 
nhau cùng phát triển. Qua đó, các 
chuyên gia đánh giá rất cao tâm 
huyết và nỗ lực của Trường ĐHCT 
trong hoạt động nâng cao chất 
lượng đào tạo; việc chuẩn bị các 
báo cáo tự đánh giá và đón tiếp 
Đoàn đến làm việc với tất cả sự 
thân thiện, ân cần và mến khách. 

Qua báo cáo sơ kết công tác 
đánh giá ngoài lần này tại Trường, 
các chuyên gia AUN đánh giá cao 
những điểm mạnh đạt được từ 
hai chương trình tiên tiến là Công 
nghệ sinh học và Nuôi trồng thủy 
sản cũng như điều kiện học tập, 

giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên và sinh 
viên tại Trường. Đồng thời, các chuyên gia cũng 
rất nhiệt tình đóng góp ý kiến, chỉ ra những điểm 
cần bổ sung, hoàn chỉnh để tăng cường hơn 
nữa những lợi thế của hai chương trình nói riêng 
và đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường 
nói chung. Các chuyên gia cũng đặc biệt nhấn 
mạnh khả năng công nhận lẫn nhau và trao đổi 
tín chỉ các học phần của các chương trình này 
giữa Trường ĐHCT với các trường bạn trong 
mạng lưới AUN.

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT giới thiệu 
tóm tắt thông tin về Trường.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT (trái) và TS. Choltis 
Dhirathiti, Phó Giám đốc điều hành AUN (phải) trao tặng quà lưu niệm. 
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GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 2010-2014
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 09/10/2014, Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) đã tổ chức Hội nghị Tổng 
kết 5 năm đào tạo Sau đại học của 

Trường giai đoạn 2010-2014. Dự Hội nghị có 
các thành viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban 
Giám hiệu; đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên 
trách các đơn vị phụ trách công tác đào tạo sau 
đại học; lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm  
của Trường.

Trường ĐHCT đã được Bộ Giáo dục và Đào 
tạo giao nhiệm vụ đào tạo 32 chuyên ngành 
Thạc sĩ và 13 chuyên ngành Tiến sĩ trong đó có 
01 chuyên ngành đào tạo thí điểm và 01 chuyên 
ngành liên kết đào tạo với Đại học Nantes thuộc 
nước Cộng hòa Pháp. Quy mô đào tạo sau đại 
học của Trường hiện nay khoảng 3.200 học 
viên, trong đó có 230 nghiên cứu sinh. Tính đến 
tháng 6 năm 2014, đã có khoảng 50 nghiên cứu 
sinh tốt nghiệp Tiến sĩ và khoảng 4.500 học viên 
cao học tốt nghiệp Thạc sĩ.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy về đẩy mạnh 
công tác đào tạo sau đại học, Hội nghị được tổ 
chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác đào tạo 
sau đại học của Trường, đáp ứng nhu cầu nâng 

cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ của đội ngũ lao 
động trong vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long theo yêu cầu 
nhiệm vụ công tác, phục vụ sự 
phát triển kinh tế-xã hội của 
vùng trong thời kỳ hội nhập, 
qua đó đề ra giải pháp nhằm 
tăng cường chất lượng đào 
tạo sau đại học của Trường 
lên tầm quốc tế.

Hội nghị đã thông qua báo 
cáo tổng kết 5 năm đào tạo 
sau đại học giai đoạn 2010-
2014 và định hướng phát triển 
công tác đào tạo sau đại học 

trong thời gian tới. Hội nghị đã lắng nghe báo 
cáo tham luận về tình hình hoạt động và giải 
pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo sau 
đại học của lãnh đạo một số đơn vị đào tạo. Qua 
đó, Hội nghị đã tiếp thu nhiều ý kiến đóng góp 
và đề xuất giải pháp thiết thực của các đại biểu. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo 
luận, góp ý về cải tiến, đổi mới và nâng cao hiệu 
quả công tác quản lý hoạt động đào tạo sau 
đại học của Trường, mở ngành đào tạo theo 
nhu cầu của xã hội dựa trên điều kiện đảm bảo 
nguồn lực đào tạo của Trường và đảm bảo chất 
lượng đào tạo. Các đại biểu cũng nhấn mạnh 
việc tăng cường gắn kết công tác đào tạo sau 
đại học với công tác nghiên cứu khoa học và 
hoạt động xuất bản; đẩy mạnh hợp tác quốc tế 
về đào tạo sau đại học; tăng cường trang bị kỹ 
năng tự học, tự đào sâu nghiên cứu của học 
viên và nghiên cứu sinh, hỗ trợ phát triển các kỹ 
năng cần thiết để học viên và nghiên cứu sinh 
thích nghi với công tác nghiên cứu khoa học, 
phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học độc lập 
để áp dụng vào thực tiễn nhiệm vụ công tác sau 
khi tốt nghiệp,...

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT 
phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tổng kết 5 năm đào tạo Sau đại học.
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HỘI THẢO “KẾT NỐI DOANH NGHIỆP-QUẢN LÝ-ĐÀO TẠO 
LĨNH VỰC KỸ THUẬT XÂY DỰNG”

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng và 
Khoa Công nghệ

Ngày 25/10/2014, Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT) đăng cai tổ chức Hội thảo 
“Kết nối Doanh nghiệp-Quản lý-Đào tạo 

Lĩnh vực Kỹ thuật Xây dựng” cho vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Hội thảo đã diễn 
ra tại Hội trường Khoa Công nghệ với sự tài trợ 
của Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Bất Động 
sản Việt Tín và Công ty AusCAST Việt Nam. 

Hội thảo nhận được sự quan tâm và tham dự 
của đại diện và chuyên gia các sở, ban, ngành 
các tỉnh ĐBSCL; quý doanh nghiệp trong và 
ngoài khu vực ĐBSCL; giảng viên, nghiên cứu 
viên đến từ các trường đại học trong cả nước; 
giảng viên, sinh viên các chuyên ngành xây 
dựng của Trường ĐHCT.

Hội thảo được tổ chức nhằm chia sẻ thông 
tin về định hướng đào tạo, nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực 
kỹ thuật xây dựng; giới thiệu và chia sẻ những 

thành tựu khoa học kỹ thuật xây dựng có khả 
năng ứng dụng phù hợp với điều kiện địa hình 
đặc trưng của vùng ĐBSCL; thiết lập mạng lưới 
liên kết 3 nhà: Doanh nghiệp-Quản lý-Đào tạo 
về lĩnh vực kỹ thuật xây dựng, qua đó góp phần 
nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lực khoa 
học công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển của 
vùng ĐBSCL. 

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã chia sẻ 
tham luận về những kết quả nghiên cứu khoa 
học, những công nghệ ứng dụng trong xây 
dựng thuộc các lĩnh vực khác nhau như: địa kỹ 
thuật xây dựng; kết cấu bê tông công trình, công 
nghệ vật liệu xây dựng; kiến trúc, qui hoạch, 
giao thông và thủy lợi. Từ đó, các đại biểu đã 
cùng thảo luận nhằm xác định khả năng ứng 
dụng của những thành tựu khoa học công nghệ 
liên quan trong điều kiện xây dựng các công 
trình vùng ĐBSCL, hướng đến hiệu quả cao về 
mặt kinh tế xã hội cho các công trình.

Ảnh lưu niệm tại Hội thảo.
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THẢO LUẬN CHUẨN BỊ HỘI THẢO 
TÁI CƠ CẤU NÔNG NGHIỆP TỈNH BẾN TRE

Phòng Quản lý Khoa học

Nhằm chuẩn bị nội dung hợp tác phát triển 
giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre và 
Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) về Đề 

án tái cơ cấu nông nghiệp (TCCNN) của tỉnh, 
ngày 22/10/2014, Trường ĐHCT đã có buổi làm 
việc với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
tỉnh Bến Tre.

Tham dự buổi thảo luận, về phía Trường 
ĐHCT có PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu 
trưởng nhà trường cùng đại diện lãnh đạo một 
số đơn vị liên quan. Tiếp đoàn Trường ĐHCT có 
ông Lê Văn Khê, Giám đốc Sở KH&CN cùng đại 
diện các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh.

Tại buổi thảo luận, các đại biểu đã được nghe 
09 bài báo cáo chuyên đề của Trường ĐHCT 
xoay quanh Đề án TCCNN như lĩnh vực: trồng 
trọt; chăn nuôi; lâm nghiệp và cây lúa; nuôi và 
chế biến thủy sản; ứng dụng công nghệ sinh 
học trong nông nghiệp; cơ giới hóa, ứng dụng 
kỹ thuật công nghệ trong nông nghiệp và thủy 
sản; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và 
thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển ngành 
nghề nông thôn; du lịch, xã hội nhân văn. Hầu 

hết các nội dung báo cáo đều đi vào chiều sâu 
và đáp ứng yêu cầu của tỉnh. 

Sau phần báo cáo của 09 nhóm, các đại biểu 
đã tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến. Về 
phía tỉnh, ông Lê Văn Khê trình bày đặc thù của 
tỉnh Bến Tre về địa lý, thiên nhiên, khí hậu,… 
đồng thời nêu bật những thách thức trong yêu 
cầu TCCNN và cần Trường hỗ trợ. Trong đó, 
ông nhấn mạnh vấn đề phát triển các mặt hàng 
chủ lực của tỉnh như cây ăn trái, cây dừa, cây 
ca cao, tôm càng xanh, tôm biển, cá tra theo 
hướng phát chuỗi giá trị để giải quyết vấn đề 
theo chiều sâu và đạt hiệu quả kinh tế góp phần 
cải thiện đời sống của người dân. Đại diện đoàn 
Trường ĐHCT, PGS.TS. Lê Việt Dũng đã ghi 
nhận các ý kiến đóng góp và đề xuất của các 
nhà khoa học, đồng thời lên kế hoạch tổ chức 
các chuyến đi thực tế điều tra, khảo sát nhằm 
tháo gỡ những khó khăn và vướng mắc của  
địa phương.

Buổi gặp gỡ kết thúc hết sức thành công và 
tốt đẹp. Nội dung của cuộc thảo luận sẽ làm căn 
cứ tổ chức Hội thảo TCCNN giữa Trường và 
tỉnh Bến Tre dự kiến vào tháng 11/2014.

Toàn cảnh buổi thảo luận giữa Sở Khoa học và Công nghệ Bến Tre và Trường ĐHCT.
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BÀ SMITA PANT, LÃNH SỰ ẤN ĐỘ ĐẾN THĂM TRƯỜNG
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 09/10/2014, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã vinh dự đón tiếp bà Smita Pant, Lãnh sự Ấn 
Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm Trường. Nồng nhiệt tiếp Lãnh sự có PGS.TS. Hà Thanh 
Toàn, Hiệu trưởng; PGS.TS Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo và cán bộ chuyên 
trách các khoa, viện, phòng ban của Trường.

Tại buổi đón tiếp, PGS. TS Hà Thanh Toàn 
đã gửi lời chào mừng nồng nhiệt của 
nhà trường đến Lãnh sự Ấn Độ Smita 

Pant; qua đó giới thiệu về các hoạt động đào 
tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ của Trường; chiến lược phát triển nhà 
trường trở thành trường đại học nghiên cứu 
đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế về đào tạo 
và nghiên cứu khoa học; tiếp tục phát huy thế 
mạnh về các lĩnh vực nông 
nghiệp, thủy sản, môi trường 
đồng thời chú trọng phát triển 
mạnh về các lĩnh vực khoa học 
tự nhiên, kỹ thuật và khoa học 
xã hội nhằm phục vụ sự phát 
triển toàn diện của vùng. Hiệu 
trưởng cũng nêu bật những 
thành tựu hợp tác quốc tế đã 
góp phần quan trọng vào sự 
phát triển của nhà trường cũng 
như góp phần phục vụ sự phát 
triển kinh tế xã hội vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long, trong đó 

có những mối quan hệ hợp tác rất hiệu quả 
với các cơ quan, viện, trường đại học Ấn 
Độ trong những năm trước đây về lĩnh vực 
phát triển giống cây trồng nông nghiệp hay 
việc hợp tác đào tạo về lĩnh vực công nghệ 
thông tin với APTECH cho đến nay. Qua 
đó, lãnh đạo Trường bày tỏ mong muốn 
tiếp tục nhận được sự ủng hộ, hỗ trợ của 
phía Lãnh sự để nhà trường tiếp tục quan 
hệ hợp tác tốt đẹp với các viện, trường Ấn 
Độ và mở rộng hơn nữa mối quan hệ hợp 
tác này trong tương lai. 

Vui mừng chia sẻ về mối quan hệ hợp 
tác hữu nghị tốt đẹp giữa Ấn Độ và Việt 

Nam, bà Smita Pant, Lãnh sự Ấn Độ cũng bày 
tỏ sự ủng hộ sâu sắc việc đẩy mạnh hợp tác đào 
tạo, nghiên cứu khoa học giữa Trường ĐHCT 
với các viện, trường Ấn Độ. Lãnh sự Smita Pant 
khẳng định phía Lãnh sự sẽ tạo điều kiện thuận 
lợi cho hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật, 
hợp tác đào tạo, nghiên cứu giữa Trường ĐHCT 
với các viện, trường Ấn Độ trong thời gian tới.

Lãnh sự Smita Pant trao đổi thông tin với nhà trường.

Ảnh lưu niệm tại buổi đón tiếp Lãnh sự Smita Pant.
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HOẠT ĐỘNG KHÁC

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC, 
NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2014-2015

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng
Ngày 10/10/2014, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) đã tiến hành Hội nghị Đại biểu Công chức-
viên chức (CCVC), Người lao động Trường năm học 2014-2015. Tham dự Hội nghị có 514 
đại biểu từ các đơn vị trực thuộc, đại diện cho hơn 2.000 CCVC, người lao động của Trường 
ĐHCT.

Hội nghị được tổ chức nhằm tổng kết, 
đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm 
vụ Nghị quyết Hội nghị Đại biểu CCVC 

năm học 2013-2014 với các mặt hoạt động 
về: công tác chính trị tư tưởng; đào tạo, 
kiểm định chất lượng; nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ; công tác xây dựng 
tổ chức bộ máy và đội ngũ CCVC; công tác 
sinh viên; xây dựng và quản thiết bị, cơ sở 
vật chất phục vụ công tác giảng dạy, học tập, 
nghiên cứu khoa học,... Trên cơ sở đó, Hội 
nghị đúc kết những kết quả, kinh nghiệm đạt 
được trong năm học qua cần tiếp tục phát 
huy, đồng thời cùng tháo gỡ những khó khăn, 
khắc phục những hạn chế còn tồn tại; qua đó 
đề ra nhiệm vụ chiến lược cho năm học mới 
2014-2015, phấn đấu để đạt những mục tiêu 
quan trọng cho sự phát triển mang tính bước 
ngoặt của Trường là: phát triển thành một 
trường đại học nghiên cứu đa ngành, nâng 
cao chất lượng ngang tầm khu vực và quốc 
tế, đặc biệt là nhằm chuẩn bị sẵn sàng hội 
nhập quốc tế về giáo dục, hướng đến Cộng 

đồng ASEAN vào năm 2015. 

Với mục tiêu trên, đại biểu Hội nghị 
đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng 
góp ý kiến, đề xuất giải pháp cho các 
vấn đề khó khăn và thách thức để đưa 
nhà trường tiếp tục phát triển, đặc biệt 
là nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 
mọi hoạt động công tác của giảng viên-
CCVC, việc học tập và rèn luyện của sinh 
viên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu 
quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ, đưa vị 
thế của Trường ĐHCT lên tầm cao mới 

về chất lượng, phấn đấu được công nhận 
chất lượng đạt chuẩn khu vực và quốc tế. 
Qua đó, Hội nghị góp phần làm tăng cường 
sự đồng thuận, tinh thần đoàn kết, chung sức 
chung lòng của toàn thể CCVC Trường, cùng 
phối hợp nhịp nhàng, hỗ trợ lẫn nhau trong 
công tác, cùng nhau phấn đấu hoàn thành tốt 
nhiệm vụ năm học mới, tạo đà vững chắc để 
tiếp tục xây dựng Trường ĐHCT phát triển 
bền vững về mọi mặt.

Cũng tại Hội nghị, Dự thảo Nghị quyết Hội 
nghị Đại biểu CCVC Trường ĐHCT năm học 
2014-2015 đã được toàn thể đại biểu Hội 
nghị biểu quyết thông qua, làm cơ sở để tập 
thể nhà trường nỗ lực phấn đấu hướng đến 
những thành tựu mới, tiếp tục đưa Trường 
ĐHCT ngày một phát triển. Hội nghị đã bầu 
ra Ban Thanh tra nhân dân Trường nhiệm 
kỳ mới 2014-2016 gồm 05 thành viên, trong 
đó 05 thành viên thuộc nhiệm kỳ trước 2012-
2014 tiếp tục được tín nhiệm làm thành viên 
của Ban trong nhiệm kỳ mới.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường báo cáo tổng kết 
năm học 2013-2014, kế hoạch công tác năm học 2014-2015 và 
giải trình ý kiến của CCVC Trường.
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KHAI MẠC HỘI THAO TRUYỀN THỐNG 
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG NĂM HỌC 2014-2015

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Sáng ngày 12/10/2014, Lễ Khai mạc Hội thao truyền thống Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT) năm học 2014-2015 đã diễn ra tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao của Trường thu hút sự 
tham gia của đông đảo vận động viên (VĐV), công chức, viên chức (CCVC), người lao động tại tất 
cả các đơn vị trực thuộc Trường. Đến dự và cổ vũ tinh thần thi đấu của các VĐV có PGS.TS. Trần 
Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT và đại diện lãnh đạo các đơn vị 
trong Trường.

Theo truyền thống hằng năm, mỗi khi tháng 
10 đến là “chương trình hội ngộ giao lưu 
thể thao” của toàn thể CCVC Trường 

ĐHCT lại bắt đầu. Trên tinh thần thi đấu 
giao lưu thể thao rèn luyện sức khỏe, 
thắt chặt thêm tình đoàn kết, tăng cường 
sự đồng thuận, hỗ trợ nhau trong công 
tác, Hội thao năm nay diễn ra từ ngày 
12/10/2014 đến 23/11/2014 với nhiều 
nội dung thi đấu phong phú dành cho cả 
nam và nữ, gồm: Bóng chuyền da, Bóng 
chuyền hơi, Bóng đá, Bóng bàn, Đá cầu, 
Cờ tướng, Cầu lông, Bi da, Đi bộ thể 
thao, Kéo co và Quần vợt.

Kế thừa truyền thống những năm 

qua, sau phần khai mạc 
Hội thao là phần tham gia 
thi đấu mở màn với môn 
Đi bộ thể thao được phân 
chia theo nhiều nhóm tuổi 
(1.500m nam, độ tuổi ≤ 40 
và > 40 tuổi; 800m nữ, độ 
tuổi ≤ 35 tuổi và > 35 tuổi). 
Đặc biệt, góp phần tạo nên 
bầu không khí sôi nổi, hào 
hứng của chương trình 
khai mạc, Ban Tổ chức Hội 
thao đã trao thưởng cho 
các VĐV đạt giải môn Đi bộ 
thể thao ngay sau khi kết 
thúc môn thi với khoảng 
60 giải thưởng, gồm các 
giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến 

khích và giải Đặc biệt dành cho các đơn vị có 
lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể tham gia 
đông đủ nhất.

Lễ Khai mạc Hội thao truyền thống Công đoàn Trường năm học 2014-2015 diễn 
ra tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao.

Chuẩn bị! Xuất phát!
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SINH HOẠT CHÍNH TRỊ VỀ 
“BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM”

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong 02 ngày 18-19/10/2014, Đảng ủy-
Ban Giám hiệu Trường đã phối hợp với 
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức sinh 

hoạt chính trị, tuyên truyền về công tác “Bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam” cho toàn thể 
công chức-viên chức (CCVC), sinh viên, học 
sinh của Trường. 

 Chương trình sinh hoạt về biển, đảo quê 
hương được tổ chức nhằm giúp 
toàn thể CCVC, sinh viên, học 
sinh của Trường hiểu rõ thông 
tin về biển, đảo Việt Nam và cập 
nhật tình hình Biển Đông thông 
qua báo cáo của Đại tá Đậu 
Khải Hoàn, Phó Chính ủy Bộ 
Tư lệnh Vùng 5 Hải quân. Qua 
đó, CCVC, sinh viên, học sinh 
của Trường sẽ kịp thời nắm bắt 
được quan điểm của Đảng và 
Nhà nước về kiên quyết bảo vệ 
độc lập toàn vẹn lãnh thổ Việt 
Nam; quyết tâm bảo vệ vững 

chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của 
tổ quốc với sức mạnh từ khối đại đoàn kết 
một lòng của toàn Đảng, toàn dân ta; về 
thiện chí của Việt Nam trong giữ vững hòa 
bình, an ninh trong khu vực, tinh thần yêu 
chuộng hòa bình.

Tại buổi sinh hoạt, CCVC, sinh viên, 
học sinh của Trường cũng được quán triệt 
quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước 
về tinh thần đoàn kết, phát huy sức mạnh 
của toàn Đảng, toàn dân qua những việc 
làm thiết thực, đúng đắn, góp phần xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ chủ quyền 
biển, đảo Việt Nam; chung sức, chung 
lòng, đoàn kết toàn dân giữ vững an ninh 
chính trị, xây dựng và phát triển kinh tế xã 
hội, đưa nước ta tiến lên, cùng sánh vai 

với bạn bè quốc tế. Qua đó, CCVC, sinh viên, 
học sinh của Trường tiếp tục nêu cao tinh thần 
hướng về biển đảo quê hương; thi đua dạy tốt, 
học tốt; tiếp tục hỗ trợ và ủng hộ tinh thần các 
chiến sĩ và ngư dân đang thực hiện nhiệm vụ 
bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và 
xây dựng kinh tế biển, góp phần làm giàu cho  
đất nước.

Đại tá Đậu Khải Hoàn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải 
quân thông tin về tình hình biển đảo Việt Nam đến CCVC, sinh 
viên, học sinh Trường.

CCVC, sinh viên, học sinh của Trường chăm chú theo dõi trong buổi sinh 
hoạt.
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158 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐƯỢC NHẬN 
HỌC BỔNG NGUYỄN SINH SẮC NĂM HỌC 2014-2015

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Sáng ngày 18/10/2014, Lễ trao học bổng Nguyễn Sinh Sắc năm học 2014-2015 của Hội Khuyến 
học tỉnh Đồng Tháp dành cho sinh viên Đồng Tháp đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng 
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã diễn ra tại Hội trường Lớn-Trường Đại học Cần 
Thơ (ĐHCT).

Tham dự lễ trao học bổng có ông Võ Hồng 
Nhân, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 
Nguyên Phó Trưởng ban Ban Tư tưởng 

Văn hóa Trung ương, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy 
Đồng Tháp, Trưởng ban Ban Vận động Quỹ 
Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc; bà Nguyễn Thị 
Nghiệp, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 
tỉnh Đồng Tháp; phía cơ quan khuyến học tỉnh 
Đồng Tháp có bà Nguyễn Thị Nhàn, Chủ tịch Hội 
khuyến học tỉnh Đồng Tháp và cán bộ chuyên 
trách công tác khuyến học; đại diện các đơn vị 
tài trợ học bổng. Phía Trường ĐHCT có đại diện 
lãnh đạo, cán bộ chuyên trách các phòng, ban 
và Hội Sinh viên Trường.

Học bổng Nguyễn Sinh Sắc là một trong 
những nguồn học bổng thường niên từ phía 
địa phương. Sự hỗ trợ kịp thời của Quỹ học 

bổng Nguyễn Sinh Sắc, 
Hội Khuyến học tỉnh Đồng 
Tháp, cũng như các đơn vị 
tài trợ đã góp phần rất quan 
trọng và thiết thực cùng với 
Trường ĐHCT, cũng như 
các trường bạn có sinh viên 
nhận học bổng, quan tâm 
chăm lo đời sống vật chất 
và tinh thần cho các em sinh 
viên, không ngừng động viên 
các em học tốt. Những suất 
học bổng ý nghĩa này đã 
giúp các em sinh viên giảm 
bớt nỗi lo về tài chính, đồng 
thời giúp các em biết được 
mình không đơn độc bươn 

chải với những khó khăn của 
cuộc sống mà luôn nhận được sự quan tâm, 
chăm lo của nhà trường, của toàn thể xã hội, 
những mạnh thường quân, những người quan 
tâm đến sự trưởng thành và phát triển của thế 
hệ trẻ.

Trong đợt trao học bổng này, Hội Khuyến 
học tỉnh Đồng Tháp đã trao 238 suất học bổng 
thường xuyên và không thường xuyên từ nguồn 
Quỹ học bổng Nguyễn Sinh Sắc cho các sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt tại 
các trường đại học, cao đẳng khu vực ĐBSCL. 
Trong đó, Trường ĐHCT có 158 sinh viên được 
nhận học bổng, gồm 37 suất học bổng thường 
xuyên (3.600.000 đồng/suất), 78 suất học bổng 
không thường xuyên (3.000.000 đồng/suất) 
và 43 suất học bổng khuyến khích trợ cấp khó 
khăn (2.000.000 đồng/suất).

Trao học bổng cho sinh viên.
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CHƯƠNG TRÌNH TRAO HỌC BỔNG 
“DELL TỰ HÀO CÙNG BẠN TRÊN CON ĐƯỜNG 

THỰC HIỆN ƯỚC MƠ”
Nguyễn Thành Bảo Lộc

Lớp Văn học, Khóa 38

Mỗi người ai cũng có những 
ước mơ và luôn phấn đấu 
để ước mơ đó trở thành 

hiện thực. Bước chân vào giảng 
đường đại học là cả một quá trình 
phấn đấu lâu dài với nhiều vất vả 
và gian truân. Đối với các bạn sinh 
viên có hoàn cảnh khó khăn thì con 
đường thực hiện ước mơ của mình 
lại càng khó khăn hơn, bởi bên 
cạnh những nỗ lực trong học tập, 
các bạn còn phải đối mặt với nhiều 
thiếu thốn trong cuộc sống.

Nhằm tuyên dương và hỗ trợ 
cho những tấm gương sinh viên 
nghèo vượt khó của Trường Đại học Cần Thơ 
(ĐHCT), đồng thời chia sẻ, giúp đỡ các bạn vượt 
lên phần nào những khó khăn trong học tập và 
cuộc sống hiện tại, tối ngày 24/10/2014, tại Hội 
trường Lớn-Trường ĐHCT đã diễn ra chương 
trình “Dell tự hào cùng bạn trên con đường thực 
hiện ước mơ” đánh dấu sự trở lại của Công ty 
Dell Việt Nam và Intel Việt Nam trong việc tiếp 
tục đồng hành cùng Trường ĐHCT vào dịp năm 
học mới 2014-2015.

Tham dự chương trình, về phía nhà tài trợ 
có sự hiện diện của ông Nguyễn Việt Cường, 
Chuyên viên Marketing, Công ty Dell Việt Nam. 
Về phía Trường ĐHCT có PGS.TS. Lê Việt 
Dũng, Phó Hiệu trưởng; cùng thầy, cô và hơn 
1.000 sinh viên tham gia giao lưu và cổ vũ.

Nằm trong chuỗi sự kiện “Dell-Vì Bạn”, Chủ 
đề “Dell tự hào cùng bạn trên con đường thực 
hiện ước mơ” được thực hiện sôi nổi với hai nội 
dung trong ngày 24/10/2014. Buổi sáng, các bạn 

sinh viên có cơ hội trải nghiệm những sản phẩm 
công nghệ mới nhất của Dell bằng những hoạt 
động thú vị. Buổi tối bắt đầu từ 19g là chương 
trình giao lưu biểu diễn văn nghệ đặc sắc và 
trao học bổng cho các bạn sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn đã vươn lên đạt thành tích xuất 
sắc trong học tập. Tại chương trình các bạn sinh 
viên còn được tham gia vào nhiều nội dung hấp 
dẫn như: Giao lưu với nhóm nhạc 365, trả lời 
các câu hỏi cùng nhà tài trợ, trò chơi đồng đội, 
rút thăm trúng thưởng với nhiều quà tặng hấp 
dẫn, mang lại không khí vui tươi và đoàn kết.

 Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Lê Việt Dũng 
đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các nhà 
tài trợ đã đồng hành và giúp đỡ cho sinh viên 
Trường trong suốt thời gian qua, ghi nhận, 
tuyên dương những tấm gương sinh viên vượt 
khó vươn lên trong học tập đồng thời nhắn nhủ 
các em sinh viên phải tích cực ra sức học tập, 
rèn luyện để trở thành những người con có ích 
cho xã hội mai sau.

PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT trao học bổng 
cho các bạn sinh viên.
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CHÚT LÒNG SON GỬI MẸ NHÂN NGÀY 20/10/2014
Nguyễn Thành Bảo Lộc

Lớp Văn học, Khóa 38

Thời gian thấm thoát qua đi, cũng đã hai mươi năm rồi mẹ ạ!

Hai mươi năm đối với mẹ thật quá dài, còn với con thì chỉ phút chốc qua thôi. Tháng năm qua, 
con chỉ biết sống trong tình yêu thương dỗ dành của mẹ, chưa một lần nào con nghĩ đến công ơn, 
tình yêu thương mà mẹ đã dành trọn cho con. Bởi từng ngày trôi qua thật quá đỗi bình thường, 
không có gì là mới mẻ với con. Nhiều lúc con cứ nghĩ đó là trách nhiệm phải làm của mẹ. Đến hôm 
nay khi lắng mình nghĩ lại, hai mươi năm rồi! Hai mươi năm mà mẹ đã lặng thầm dưỡng nuôi hi 
vọng về con. Thật bất hiếu khi đến lúc này con mới nhận ra điều ấy. Hôm nay, nhân ngày Phụ nữ 
Việt Nam 20/10/2014, con xin viết vài dòng tâm sự để gửi đến mẹ-người phụ nữ mà con vô cùng 
kính yêu. 

Nhớ lại mẹ thường kể với con: ngày trước… khi cuộc sống gia đình mình còn khó khăn, cha phải 
đi làm suốt ngày còn mẹ thì mang theo con trên vai làm việc nhà, con cứ khóc mãi... những lúc ấy 
mẹ phải dỗ dành con mà nghỉ việc. Để rồi mẹ lấm lem với ruộng đồng nương rẫy, bận bịu với cuộc 
sống hằng ngày mà không hề có một lời than trách. Lớn lên con lại hay cãi nhau với em, nhiều lúc 
mẹ khuyên răn cách nào con cũng không nghe…

Hai mươi năm qua, thật chưa bao giờ con nói được một câu “con yêu mẹ” dù con biết khi nghe 
mẹ sẽ rất hạnh phúc! Từ nhỏ cho đến lớn, mẹ chưa bao giờ để con phải làm việc gì vất vả. Tuổi 
thơ con sống trong hạnh phúc ngập tràn với bao chiều chuộng nâng niu, vậy mà con đã đáp lại tình 
yêu thương ấy bằng sự ham chơi, vô tâm lêu lỏng. Những đồ chơi vô bổ được đánh đổi bằng tiền 
ăn sáng để rồi khi con mang bụng đói về nhà, con khóc than với mẹ là mẹ không thương con: “mẹ 

Hạnh phúc biết bao khi được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ (Hình minh họa).
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cho con ít tiền quá”. Biết con lười biếng, mẹ đã khuyên răn hết lời “con ráng học đi để mai này giúp 
ích cho cái thân”. Nhưng mẹ ơi… con đã không thèm để ý tới, lời mẹ nói ngày ấy như cơn gió vụt 
biến đi, chẳng đọng lại trong con một chút gì. Ngày ấy thật đáng trách cho một đứa con ngỗ nghịch, 
chẳng học hành, chẳng biết nghe.

Con nhớ mãi cái ngày cô chủ nhiệm phát sổ liên lạc lớp sáu: học kỳ 1 con bị loại yếu. Con sợ 
quá nên đã giấu mẹ chuyện này. Rồi một ngày năm lớp 7, con chợt thức tỉnh khi nhìn các bạn nhận 
tấm bằng Bảng danh dự tháng 12, chẳng biết sao con đã khóc dưới sân cờ, thầm nghĩ… những 
tháng năm qua con đã làm gì? Tại sao lại lười biếng đến như vậy? và con đã quyết tâm, quyết tâm 
học giỏi như các bạn. 

Từ thứ hạng 28/31 con đã cố gắng và lập nên kì tích 2/31, mẹ ơi lúc ấy con muốn ngất đi vì 
vui mừng, trống đánh ra về… con đã vụt chạy trên chiếc xe bán sống bán chết về nhà báo tin vui. 
Nhìn mẹ cầm sổ liên lạc mà đôi mắt cứ rơi hai hàng lệ, lòng con như thắt lại vì vui sướng, chút gì 
hối hận về những tháng năm qua… mẹ đã nâng niu chiều chuộng một đứa con suốt ngày làm mẹ 
buồn lòng. Thế là, tấm Bảng danh dự hạng Nhì lần đầu tiên con nhận, một tờ giấy cứng với con 
ngày trước hoàn toàn vô nghĩa, vậy mà giờ đây con cầm nó trên tay với bao nỗi niềm về lòng nhiệt 
huyết, con thấy lòng mình như sống lại mẹ ơi! 

Sang năm học cấp ba, con bước chân vào trường THPT Đại Ngãi, mái trường mà năm lớp sáu 
tự nghĩ con không bao giờ lên nổi. Năm học lớp 10 con sợ hãi vì quá lạ với ngôi trường mới, mẹ 
khuyên con “học riết rồi cũng quen”, cuối năm ấy tuy con chỉ được loại khá nhưng mẹ đã rất vui, 
mẹ tâm sự động viên con nhiều điều “nếu so với lúc trước thì con bây giờ khác xa rồi còn gì! Mẹ 
không có buồn đâu!”. Lời mẹ nói con cũng yên lòng nhưng mẹ ơi! Cái cảm giác không được nhận 
giấy khen trên sân lễ quả thật khiến con vô cùng thất vọng, con tự hứa với chính mình “phải có 
gắng hơn nữa”.

Sang học năm lớp 11, mọi người đều nói chương trình năm nay rất nặng, lúc đầu con cũng thấy 
hơi lo, nhưng nghĩ lại… dù khó khăn ra sao con đã quyết thì năm nay sẽ làm được! Mẹ nhớ không? 
Ngày mà con đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh, mẹ đã vui mừng không tả được, con nhớ… mẹ gọi 
điện thoại báo tin cho cha, mẹ vừa nói vừa cười rồi mẹ đến ôm con vào lòng, mẹ hôn con. Rồi một 
ngày tháng 3, con mang tờ báo Sóc Trăng về nhà “mẹ ơi con được lên báo rồi!”, mẹ ngỡ ngàng 
không tin vào mắt mình: Tờ báo Sóc Trăng ghi cái tên Nguyễn Thành Bảo Lộc lớp 11A6 con mình… 
mẹ cười mà nước mắt cứ ràn rụa xuống hình con. Mẹ nhớ không? Lúc ấy con đã khóc theo mẹ, 
hai mẹ con ôm chầm lấy nhau “con trai của mẹ giỏi lắm”.

Niềm vui chưa hết thì cuối năm lớp 11 con đạt danh hiệu học sinh giỏi, sang lớp 12 con tiếp tục 
đạt được giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh, học sinh giỏi lớp 12, nhận được nhiều học bổng. Với con, 
những gì mà con có được đến hôm nay là nhờ vào mẹ, nhờ mẹ động viên, khích lệ cho con. Còn 
mẹ thì nhìn thành tích ấy bằng niềm tự hào hãnh diện trước mọi người.

Cuối năm học 12, con nghĩ mình đã đến lúc bước vào đời và chuẩn bị mọi thứ cho tương lai. 
Vì thế con biết mình phải lao đầu vào học, con đã bỏ đi mọi thứ, sở thích, con đã ép mình không 
được nhớ. Những lúc như vậy, con biết mẹ rất lo lắng cho con nhưng mẹ biết không? Mỗi khi con 
gần như muốn buông xuôi cho tất cả vì áp lực thì người đầu tiên con nghĩ đến là mẹ. Nghĩ đến nỗi 
vất vả cực nhọc mà bao nhiêu năm mẹ chịu đựng để con được như ngày hôm nay, con càng thêm 
nghị lực để đối diện và vượt qua thử thách.
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Tháng ngày học tập khó khăn đã mang đến cho con nhiều niềm vui và hạnh phúc. Con thấy 
được cuộc sống tràn đầy ý nghĩa khi mình biết phấn đấu và vươn lên. Mẹ còn nhớ cái ngày mà 
con đỗ đại học? Cả nhà mình đã ấm áp bên nhau. Mẹ ôm chầm lấy con rồi mẹ khóc, nước mắt mẹ 
ràn rụa, “Con chiến thắng rồi mẹ ơi!”.

Đứa con thơ dại ngày nào giờ đây đã thực sự trưởng thành, tuy sống xa nhà nhưng con vẫn luôn 
nhớ về gia đình. Những khi rảnh rỗi con lại mang chiếc netbook này để viết lên suy nghĩ của mình, 
mỗi lúc ấy con đã khóc thật nhiều, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ hai em, nhớ mọi người… nhớ những 
đêm con cặm cụi học khuya, vì lo lắng... mẹ tự tay pha cho con ly sữa, mẹ vẫn hay thức khuya ủi 
đồ để sớm mai cho con đi học. Mỗi khi học về muộn, mẹ hâm nóng lại thức ăn để con được ngon 
miệng. Rồi những khi đau bệnh, mẹ biết con khó ăn nên đã nấu cháo và thật nhiều món ngon cho 
con…Vậy mà với mẹ, con chưa bao giờ cảm ơn hay tự tay nấu cho mẹ một bát cháo mỗi khi mẹ 
bệnh, bởi mẹ không muốn…không muốn con phải bận tâm vì mẹ!

Cách đây gần năm tháng, con đã tận mắt chứng kiến cảnh Bà Nội rời bỏ nhà mình ra đi mãi mãi. 
Tim con đau thắt lại vì thương nhớ, con đã khóc rất nhiều. Nghĩ đến mẹ, con cứ mãi sợ cái cảm 
giác đến một ngày, một ngày không có mẹ con sẽ chênh vênh và đau khổ lắm! Sẽ không còn ai chỉ 
đường dẫn lối, không còn ai đỡ con dậy những khi vấp ngã trên đường đời.

Giờ con mới hiểu thế nào là tình mẹ. Hạnh phúc có đôi khi chỉ thoáng qua thôi rồi biến mất, con 
đã hiểu mình phải nên làm thế nào! Những gì mà mẹ đã khổ công gầy dựng cả cuộc đời dành tặng 
cho con là hạnh phúc trường tồn, là thiêng liêng mãi mãi… với con đó quả thật cao quý vô cùng. 
Viết nên những dòng này, con nghĩ đến bốn câu thơ của nhà văn Maxim Groky:

“Trời không ánh nắng hoa nào nở
Dạ vắng yêu thương dạ những sầu

Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
Anh hùng, thi sĩ hỏi còn đâu?”

Mẹ ơi tuy con không phải là thi sĩ, không phải là nhà văn… nhưng giờ con cũng cảm nhận được 
cái thiêng liêng và ấm áp của tình mẫu tử. Tình yêu thương mà mẹ đã dành trọn cho con sẽ mãi là 
ánh sáng mặt trời để trăm hoa đua nở, để cuộc đời được ấm áp thêm tươi, để thế gian không còn 
vắng tâm hồn. Con sẽ cố gắng sống sao cho xứng đáng không hổ thẹn kiếp người với công ơn trời 
biển mà mẹ đã dành tặng cho con.

Dẫu biết rằng thế sự vô thường: có sum họp thì cũng sẽ có chia ly… Dẫu biết rằng đến một ngày 
con cũng phải sống xa mẹ. Vì vậy, con sẽ trân trọng những giây phút thật quý báu khi còn bên mẹ! 
Tự nhủ với lòng mình từ nay con sẽ không hời hợt, vô tâm hay làm điều gì khiến mẹ buồn lo nữa. 
Con sẽ quan tâm mẹ nhiều hơn và còn một điều quan trọng nữa là nay con đã trưởng thành, con 
sẽ lấy hết can đảm để nói với mẹ rằng “con yêu mẹ”!

Trưởng thành rồi, con sẽ tự bước đi trên bằng đôi chân của mình vì con biết dù con có đang ở 
nơi đâu mẹ cũng sẽ luôn dõi theo con, ủng hộ, động viên và khích lệ. Khi nghe được những dòng 
này, con mong mẹ hãy tha thứ cho lỗi lầm của con. Mẹ đừng lo lắng cho con nhiều nữa. Con hứa 
sẽ sống thật tốt, trở thành người như mẹ từng mong đợi. Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm!
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TỰ HÀO PHỤ NỮ VIỆT
Lê Thị Ngọc Hân

Lớp Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa, Khóa 38

Nếu được sinh ra là một đứa con gái, xin hãy tự hào!

Thời phong kiến xa xưa, với định kiến “trọng nam khinh nữ”, “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” 
đã làm mờ nhạt vai trò của người phụ nữ-một nửa thế giới. Dần dần sau đó, phụ nữ đã tự khẳng 
định mình để xóa bỏ những suy nghĩ ấy. Ngày nay, phụ nữ không còn là “phái yếu” hay những 
người “chân yếu tay mềm”, mà là “phái đẹp” với những đức tính “tự tin-tự trọng-trung hậu-đảm 
đang”. Nếu gia đình được coi là tế bào của xã hội thì phụ nữ được coi là hạt nhân của tế bào ấy. 
Phụ nữ ngày nay không những giỏi việc nước mà còn đảm việc nhà. 

Chúng ta đang sống trong những ngày mùa thu lịch sử, những ngày này cả nước đang thi đua 
lập thành tích chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 04 
năm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Trải qua 84 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của người phụ nữ. Phụ nữ tiếp tục khẳng định vị trí và vai trò của mình 
trong sự phát triển của xã hội.

Hòa trong không khí ấy, Khoa Công nghệ-Trường Đại học Cần Thơ đã tổ chức buổi họp mặt Câu 
lạc bộ Nữ sinh để ôn lại truyền thống ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ngày Phụ 
nữ Việt Nam 20/10, bên cạnh tạo cơ hội cho các bạn sinh viên cùng gặp gỡ, trao đổi trong không 
khí vui tươi và lành mạnh.

Các bạn nữ được tặng hoa trong ngày 20/10.
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16g30 chiều ngày thứ hai - 20/10, một cơn mưa trút xuống và kéo dài hơn một giờ đồng hồ. Tuy 
nhiên, các bạn nữ sinh vẫn không ngại đường xa, mưa gió, đúng 17g30 hơn 70 bạn đã có mặt tại 
Hội trường Khoa Công nghệ để sinh hoạt. Buổi họp mặt kéo dài hơn 02 giờ đồng hồ, với các nội 
dung hấp dẫn như: ôn lại truyền thống ngày 20/10, tuyên truyền tiểu đề án 2-luật bình đẳng giới, 
tọa đàm về tình cảm và ước mơ của các bạn nữ sinh, bên cạnh còn giao lưu văn nghệ, tổ chức 
một số trò chơi và đại diện nam sinh tặng hoa, quà cho các bạn nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. 

Với tinh thần vui tươi và yêu đời, cùng không khí gần gũi thân thiện, buổi họp mặt đã làm cho 
các bạn nữ sinh Khoa Công nghệ xích lại gần nhau hơn. Trong môi trường ngành kỹ thuật, nữ sinh 
Khoa Công nghệ chỉ chiếm 10% nhưng các bạn luôn tự hào vì là một nửa của thế giới và cố gắng 
để trở thành niềm tự hào của gia đình, là phần tử có ích cho xã hội. Học tập hết mình, chơi hết sức 
và hoạt động xã hội hết lòng. Còn bạn thì sao? Khi được ba mẹ sinh ra dưới hình hài của một đứa 
con gái, hãy tự hào và tự tin vì điều đó, bạn nhé!

Nhân dịp kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 04 năm ngày Phụ 
nữ Việt Nam, chúng em xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến bà, đến mẹ, đến cô và chị-những 
người phụ nữ đã sinh ra và hết lòng dạy dỗ chúng em. Chúc phụ nữ Việt Nam ngày càng bản lĩnh 
và xinh đẹp, để xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã ban tặng: “Anh hùng - bất khuất 
- trung hậu - đảm đang”.

NHỚ LẮM HÒA AN Tiêu Vũ Bích Huyền
Lớp Sư phạm Vật lý, Khóa 40

Những cơn gió mát mùa thu vô tình gợi 
nỗi nhớ đưa tâm hồn tôi trở về với hình 
ảnh của những ngày học quốc phòng, 

những ngày sinh hoạt trong môi trường quân 
đội căng thẳng, mệt mỏi nhưng nhiều niềm 
vui. Chỉ ba tuần ngắn ngủi ở đây nhưng tôi 
đã có cho riêng mình biết bao kỉ niệm đẹp-

kỉ niệm về đại đội 3 đoàn kết, yêu 
thương; kỉ niệm về những người 
thầy khó tính nhưng thật sự lại vui 
vẻ, dễ gần; kỉ niệm về phòng B109 
với những người bạn mới quen rất  
tuyệt vời...

Những ngày đầu đến Hòa An, 
trong lòng tôi có những suy nghĩ 
và cảm xúc trái chiều. Tôi vui vì với 
tôi đây là một trải nghiệm thú vị, 
tôi sẽ bản lĩnh hơn, trưởng thành 
hơn sau khi kết thúc khóa học này. 
Nhưng vẫn có một chút gì đó bất 
an, tôi lo sợ bản thân không thể 

vượt qua, không hoàn thành tốt được; tôi lo 
mình không thể hòa nhập với con người và 
cuộc sống nơi đây... 

Nhưng không, thời gian đã giúp tôi nhận 
ra bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Ở đây 
mọi người rất tốt, các thầy luôn quan tâm, lo 
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lắng và dạy bảo chúng 
tôi rất tận tình; bạn bè đùm bọc, 

giúp đỡ lẫn nhau... có cái gì đó thân, rất thân, 
cứ như một đại gia đình vậy. Nhớ!!! Tôi nhớ 
lắm 108 gương mặt mệt mỏi trong giờ học 
lý thuyết khô khan; 108 gương mặt thích thú, 
phấn khởi khi vác súng trên vai với tinh thần 
xung phong như chiến sĩ trong giờ học thực 
hành. Và nhớ cả gương mặt nghiêm khắc có 
chút buồn của thầy khi lớp chưa ngoan, lơ là 
học tập. Còn đâu những buổi sinh hoạt tập 
thể, ca hát, vui chơi; còn đâu những ngày 
tháng cùng ăn, cùng học... Tất cả giờ đây đã 
trở thành hoài niệm đẹp mà tôi sẽ giữ mãi 
trong lòng, xem như đó là một kí ức ngọt ngào 
về nơi đây-nơi đã dạy chúng tôi cách sống, 
cách cư xử trong một tập thể; dạy chúng tôi 
biết yêu thương, quan tâm, lo lắng, và giúp đỡ 
nhau để cùng tiến bộ, cùng vượt qua những 
khó khăn, thử thách; và cũng chính nơi đây 
đã thắp sáng nhiệt huyết tuổi trẻ; đã tái hiện 

sinh động hình ảnh các anh bộ đội, cô gái giải 
phóng quân trẻ trung, nhiệt huyết với tình yêu 
quê hương, đất nước... 

Cảm giác mệt mỏi làm sao khi cứ 5g30 
sáng là bị đánh thức bởi câu nói quen thuộc 
của đại đội trưởng: “Tập thể dục”. Giờ đây 
không còn nghe tiếng gọi thân thương ấy nữa, 
tôi cảm thấy nhớ thương rất nhiều, muốn tìm 
về những ngày tháng đó, mệt nhưng vui. Nếu 
những ngày đầu mong cho khóa học sớm kết 
thúc thì dần dần lại muốn ở mãi nơi này, muốn 
được gắn bó nhiều hơn. Nhưng “buổi tiệc nào 
cũng phải tàn”, ngày 27/9/2014 lên xe rời Hòa 
An thân yêu sau 3 tuần học tập, chúng tôi về 
lại Cần Thơ với nỗi buồn man mác xen lẫn 
chút lưu luyến, bịn rịn giờ phút chia tay. Tất cả 
đều muốn được nán lại dù chỉ một chút, một 
chút thôi để mỗi người chúng tôi có thể nhìn 
lại những gì đã qua, và những hình ảnh đẹp 
ấy như một cuốn phim chiếu chậm, như một 
trải nghiệm đầu đời mà có lẽ chúng tôi không 
thể nào quên được... nhớ... nhớ mãi! 

Tạm biệt và hẹn gặp lại nhé! Xa rồi sẽ nhớ 
lắm Hòa An ơi!!!
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GÓC SINH VIÊN

TÂN SINH VIÊN KHÓA 40 ĐẠT GIẢI BA 
CUỘC THI SÁNG TẠO TRẺ TOÀN QUỐC

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 12/10/2014, sản phẩm “Hệ thống 
quản lý nhà thông minh” của nhóm tân 
sinh viên khóa 40 Trường Đại học Cần 

Thơ (ĐHCT) gồm Trần Võ Khánh Ngân, lớp 
Khoa học Máy tính; Trần Thị Nguyễn Nhật, lớp 
Kỹ thuật Phần mềm, và Quan Thanh Hải, lớp 
Sư phạm Toán-Tin đã vinh dự nhận được giải 
Ba tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh-Thiếu niên và 
Nhi đồng toàn quốc 2014. 

Sản phẩm của nhóm sinh viên Ngân-Nhật-
Hải được xuất phát từ ý tưởng về một “xã hội 
thông minh” như hiện nay với các thiết bị công 
nghệ như điện thoại thông minh, đồng hồ thông 
minh..., những kết quả của sự vận dụng trí tuệ 
sáng tạo của con người để làm ra các thiết bị 
công nghệ tiên tiến, góp phần làm cho cuộc 
sống và công việc của con người trở nên thuận 
lợi hơn, nhanh chóng hơn và dễ dàng hơn. Các 
bạn đã đem “sự thông minh” gắn kết với ngôi 
nhà thân yêu của mình.

Để ngôi nhà của mình ấm cúng hơn như một 
người bạn thân luôn hiểu được mình muốn gì, 
“Hệ thống quản lý nhà thông minh” mong muốn 
đem lại hạnh phúc và niềm vui trọn vẹn hơn cho 
mỗi gia đình thông qua những tính năng 
tiện lợi của nó. Dựa trên ý tưởng đó, 
Ngân-Nhật-Hải đã cùng lên kế hoạch 
bắt tay vào xây dựng ý tưởng này với 
sự hỗ trợ của quý Thầy, Cô Trường 
THPT Châu Văn Liêm. Dựa trên vốn 
kiến thức học được ở trường và sự 
dìu dắt tận tình của quý Thầy, Cô, các 
bạn đã tiến hành xây dựng phần mềm 
“Hệ thống quản lý nhà thông minh” với 
những tính năng tự động thật tiện lợi 
như tự động điều hòa nhiệt độ, chiếu 
sáng tự động, hệ thống báo hiệu chống 
trộm, hệ thống báo cháy,... thông qua 
một hệ thống các cảm biến về nhiệt độ, 

ánh sáng, khí gas và cảm biến chuyển động.

Tuy rất vui mừng khi được nhận giải thưởng 
cho sản phẩm do chính công sức mình bỏ ra 
nhưng nhóm bạn Ngân-Nhật-Hải cảm thấy 
chưa hài lòng lắm về sản phẩm này vì còn 
những khuyết điểm nhất định cần phải khắc 
phục. Các bạn khẳng định sẽ tiếp tục phát triển, 
kiểm nghiệm mô hình trong điều kiện thực tế với 
mong muốn biến “Hệ thống quản lý nhà thông 
minh” trở thành sản phẩm phù hợp với điều kiện 
thực tế và phục vụ tốt cho cuộc sống của mình, 
chứ không phải chỉ tồn tại ở dạng mô hình hay 
ý tưởng.

Ngân-Nhật-Hải tin rằng giảng đường Đại học 
Cần Thơ sẽ là nơi tiếp thêm cho các bạn nhiều ý 
tưởng mới, nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp tục 
phát triển ý tưởng sáng tạo của mình, tiếp tục 
niềm say mê khoa học kỹ thuật và sẽ cùng nhau 
tiếp tục thử sức trên nhiều sân chơi sáng tạo 
bổ ích tương tự để khẳng định chính mình và 
không ngừng hoàn thiện bản thân. Nhóm bạn 
Ngân-Nhật-Hải muốn chia sẻ với các bạn sinh 
viên rằng: Hãy tự tin khám phá, tự tin sáng tạo 
vì “Sự sáng tạo luôn dành cho mọi lứa tuổi”. 

Nhóm bạn Ngân-Nhật-Hải với sản phẩm “Hệ thống quản lý nhà 
thông minh”.
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GIỚI THIỆU KHOA

Khoa Sư phạm được thành lập năm 1996 với nhiệm vụ chính là đào tạo giáo viên phổ thông 
trung học, giáo viên tiểu học, cán bộ nghiên cứu; thực hiện các công trình nghiên cứu. Bên 
cạnh đó, Khoa còn bồi dưỡng, tập huấn kiến thức chuyên môn và các phương pháp dạy 

học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của học sinh,… cho các giáo viên ở các tỉnh khu vực 
Ðồng bằng sông Cửu Long. 

Khoa Sư phạm hiện có 10 Bộ môn với 178 giảng viên, trong đó có 06 Phó Giáo sư, 29 Tiến sĩ và 
124 Thạc sĩ. Ngoài ra, Khoa hiện có 35 cán bộ đang học Tiến sĩ (11 trong nước, 24 ngoài nước); 
10 cán bộ đang học Thạc sĩ (07 trong nước, 03 ngoài nước). 

Khoa hiện đang đào tạo 14 ngành và chuyên ngành bậc đại học, 04 ngành đào tạo bậc cao học. 
Ngoài ra, giảng viên của Khoa còn tham gia đào tạo các lớp liên thông hệ vừa học vừa làm, đào 
tạo từ xa; tham gia giảng dạy cho Trường Trung học Phổ thông Thực hành Sư phạm. 

Thời gian qua, Khoa đã tham gia kiểm định, đánh giá trong 14 chương trình đào tạo giáo viên 
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ năm 2012, Bộ môn Sư phạm tiếng Anh của Khoa đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ triển khai Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 do Bộ Giáo dục và Đào 
tạo và Trường phân công. Trong năm học 2013-2014, Trường Đại học Cần Thơ được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo đánh giá cao và nhận định Trường đã thực hiện nhiệm vụ triển khai đánh giá năng lực 
tiếng Anh và bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên khu vực Đồng bằng sông Cửu 
Long với sự nhiệt tình, nghiêm túc trong tổ chức giảng dạy và giảng dạy có chất lượng.

Với môi trường làm việc đồng thuận, hợp tác, các thành viên luôn cố gắng và nỗ lực không 
ngừng, năm học 2013-2014, Khoa Sư phạm được Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng 
Khen vì có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Dự án Phát triển giáo viên Trung học Phổ thông 
và Trung cấp Chuyên nghiệp giai đoạn 2007-2013; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Hội thi Olympic Hóa học 
sinh viên toàn quốc lần thứ VIII năm 2014; Tập thể Ban Chấp hành Đoàn khoa được tặng Giấy 
khen của Thành Đoàn Cần Thơ; Khoa có 01 viên chức được Nhà nước ra Quyết định tặng Huân 
chương Lao động hạng 3, 01 viên chức nhận Bằng khen Bộ và 48 cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ 
thi đua cấp cơ sở.
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HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

Khoa Sư phạm là đơn vị đào tạo giáo viên 
hàng đầu của khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long. Tổng số sinh viên (SV) hệ 

chính quy bậc đại học của Khoa là 4.059 SV 
và 368 học viên sau đại học. Trong năm 2014, 
SV Khóa 36 của Khoa tốt nghiệp với số lượng 
là 858 SV, trong đó có 519 SV tốt nghiệp xếp 
loại giỏi và xuất sắc, chiếm tỉ lệ 66, 20%. Trong 
đào tạo sau đại học, tổng số học viên (HV) của 
Khoa là 368 HV; năm 2013-2014, Khoa đã tổ 
chức bảo vệ luận văn cho 169 học viên và xét 
tốt nghiệp cho 169 học viên ra trường.

Trong năm học qua, Khoa đã tổ chức cho 
1.075 SV khóa 36 đi thực tập sư phạm và tổ 
chức cho 1.060 SV khóa 37 đi kiến tập sư phạm 
ở các trường THPT và tiểu học; tổ chức 6 Khóa 
bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm dành cho giảng 
viên đại học, cao đẳng  với số lượng 478 lượt 
người tham dự. Đối với công tác bồi dưỡng giáo 
viên tiếng Anh và tổ chức thi khảo sát năng lực 
tiếng Anh do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường 
Đại học Cần Thơ giao nhiệm vụ, trong năm 
2012 Khoa Sư phạm đã thực hiện tốt các công 
việc; Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020-Bộ Giáo 
dục và Đào tạo được đánh giá cao. 

Khoa Sư phạm đã hoàn thành Đề án mở 

ngành Thạc sĩ Quản lý giáo dục. Hiện tại, Khoa 
Sư phạm đang chuẩn bị thủ tục xin mở chuyên 
ngành “Sư phạm tiếng Anh bậc tiểu học”; hoàn 
thành đề án mở ngành đào tạo bậc nghiên cứu 
sinh, chuyên ngành Lý luận và Phương pháp 
dạy học Văn-Tiếng Việt. 

Trong năm học này, Khoa xây dựng lại 
chương trình đào tạo theo hướng chuẩn hóa 
đầu ra; rà soát lại các hoạt động thuộc chương 
trình đào tạo giáo viên để sinh viên của Khoa 
ra trường đạt chất lượng, đáp ứng được yêu 
cầu của xã hội và nhà tuyển dụng đồng thời có 
thể tìm được việc làm đúng chuyên ngành được 
đào tạo; tăng cường hợp tác quốc tế trong công 
tác đào tạo; tổ chức hội nghị Khoa học cải tiến 
và nâng cao chất lượng công tác tổ chức kiến 
tập sư phạm, thực tập sư phạm; đẩy mạnh công 
tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; 
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tổ chức các Khóa 
bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho 
giáo viên khu vực Đồng bằng sông Cửu Long 
theo sự phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
và Trường Đại học Cần Thơ; thực hiện nhiệm 
vụ của Bộ giao cho về việc chuẩn bị thay sách 
giáo khoa THPT năm 2015.

Số lượng sinh viên ở bậc Đại học và Sau Đại học

Bậc Đại học chính quy Bậc Sau Đại học 
Tổng số sinh viên 4.059 368
Tốt nghiệp năm học 2013-2014 858 169
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HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hợp tác quốc tế là một trong những công 
tác quan trọng luôn được Khoa Sư phạm 
quan tâm phát triển nhằm tạo điều kiện 

cho cán bộ và sinh viên của Khoa tham gia vào 
các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học với 
nhiều trường đại học ở nước ngoài. 

Trong năm học 2013-2014, Khoa đã tăng 
cường hợp tác với các đối tác truyền thống 
trong cộng đồng ASEAN và Đại học Sydney; mở 
rộng hợp tác với các đối tác của Hàn Quốc và 
thực hiện được nhiều hoạt động hợp tác quốc 
tế như: mở lớp dạy tiếng Hàn tại Trường Đại 
học Cần Thơ; mời 02 chuyên gia từ Scotland và 
Úc trong lĩnh vực đào tạo giáo viên, phát triển 
nghiệp vụ sư phạm và quản lý giáo dục đến tư 
vấn và tổ chức hội thảo cho Khoa; tiếp 02 đoàn 
của Trường Đại học Quốc gia Daegu-Hàn Quốc 
sang Việt Nam trao đổi, giao lưu văn hóa; Khoa 
đã làm việc với Đại học Charles Darwin-Úc, Đại 
học Phranakhon-Thái Lan và nhiều viện, trường 
khác; tiếp nhận nhiều tình nguyện viên và sinh 
viên nước ngoài…

Bên cạnh đó, Khoa Sư phạm còn đẩy mạnh 
trao đổi và giảng dạy với giảng viên Bỉ về “Peer 

Assessment” cho sinh viên Địa lí khóa 36; trao 
đổi và chia sẻ kinh nghiệm về Nghiên cứu bài 
học (Lesson Study) và Giáo dục môi trường với 
chuyên gia Nhật vào tháng 7 năm 2014; ký kết 
liên kết đào tạo 2+1+1 với Bộ môn Tiếng Pháp, 
Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Rangsit. Bộ 
môn Sư phạm Pháp văn của Khoa là thành viên 
tích cực của Dự án xây dựng plate-forme hỗ 
trợ giảng dạy tiếng Pháp khu vực Châu Á-Thái 
Bình Dương do OIF tài trợ. Trong khuôn khổ 
Dự án này, Bộ môn đã tổ chức thành công 03 
lớp tập huấn cho giáo viên tiếng Pháp khu vực 
phía Nam, khu vực miền Trung và khu vực phía 
Bắc; tích cực hỗ trợ nhà trường trong công tác 
hợp tác Pháp ngữ, đặc biệt trong việc xây dựng 
hồ sơ xin phép Bộ Giáo dục và Đào tạo mở 
chương trình đào tạo Master quốc tế về Công 
nghệ thông tin bằng tiếng Pháp và đã được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Nhìn chung, các chương trình hợp tác quốc 
tế của Khoa đã góp phần nâng cao vai trò, vị trí 
của Khoa với các đối tác Úc, Pháp, các Trường 
trong khu vực Đông Nam Á, Hàn Quốc, Nhật 
Bản đồng thời thể hiện vai trò của Khoa trong 
việc hỗ trợ phát triển năng lực chuyên môn cho 

giảng viên và giáo viên 
của các cơ sở đào tạo 
khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long. Trong 
thời gian tới, Khoa Sư 
phạm sẽ tiếp tục tăng 
cường hợp tác với các 
đối tác truyền thống 
của Khoa; hợp tác với 
Đại học Khonkhaen và 
Đại học Mahidol-Thái 
Lan trong công tác 
đào tạo sau đại học; 
và đẩy mạnh chương 
trình trao đổi sinh viên 
với các trường đại học 
Thái Lan.Giao lưu giữa Khoa Sư phạm-Trường Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Sư phạm 

Quốc gia Daegu (Hàn Quốc) vào tháng 8/2014.
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trong thời gian qua, Khoa Sư phạm đã xây 
dựng và phát triển nhiều chương trình 
hợp tác với nhiều trường đại học và tổ 

chức quốc tế như các trường đại học của Úc, 
Thái Lan và tổ chức của Nhật nhằm tăng cường 
sự hiểu biết, giao lưu học hỏi và trao đổi kinh 
nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học 
(NCKH).

Hiện tại, Khoa Sư phạm đang thực hiện 01 đề 
tài NCKH cấp Bộ, 10 đề tài cấp Trường do cán 
bộ thực hiện và 07 đề tài cấp Trường do sinh 
viên thực hiện. Năm học 2013-2014, Khoa đã 
tổ chức và tham gia nhiều hội nghị NCKH như: 
Hội Nghị NCKH Quốc tế Khoa Sư phạm vào 
tháng 12/2013; Hội Nghị NCKH Sinh viên Khoa 
Sư phạm vào tháng 6/2014; Hội thảo NCKH của 
các nhà Khoa học trẻ tại Hải Phòng; hoạt động 
NCKH của học sinh phổ thông do Sở giáo dục 
Thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức; đặc biệt, 
Khoa đã tổ chức thành công kỳ thi Olympic Hóa 

học toàn quốc lần VIII.

Trong năm học 2013-2014, Khoa đã cử nhiều 
giảng viên, viên chức tham gia và trình bày báo 
cáo khoa học ở nhiều hội nghị khoa học trong 
và ngoài nước; tổ chức 46 seminar cấp Khoa và 
Bộ môn và có 46 seminar cấp Trường. 

Trong thời gian tới, Khoa Sư phạm sẽ định 
hướng và đề xuất nhiều đề tài NCKH cấp 
Trường, cấp Bộ và mời cán bộ ở các Bộ môn 
tham gia; tăng cường công tác xuất bản của 
giảng viên; thành lập các nhóm NCKH, tham gia 
viết bài đăng trên tạp chí của tổ chức DEPISA; 
Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Sư phạm tổ 
chức báo cáo các công trình NCKH của giảng 
viên của Khoa được xuất bản; tổ chức hội nghị 
khoa học của Khoa với chủ đề “Đào tạo và bồi 
dưỡng giáo viên trong thời kỳ hội nhập ASEAN 
+ 3”; chọn lọc và xuất bản các kết quả nghiên 
cứu của học viên cao học các ngành do Khoa 
phụ trách.
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Các công trình khoa học xuất bản năm học 2013-2014
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