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TIN NỔI BẬT

ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐHCT
 LẦN THỨ VI NHIỆM KỲ 2017-2022 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Trong không khí toàn Đảng, toàn quân, 
toàn dân đang ra sức học tập, quán triệt 
và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tiến 
tới chào mừng Đại hội Hội Cựu Chiến binh thành 
phố Cần Thơ, Đại hội Hội Cựu Chiến binh Việt 
Nam lần thứ VI, ngày 14/4/2017, Hội Cựu Chiến 
binh Trường ĐHCT tổ chức Đại hội lần thứ VI 
nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm tổng kết công tác 
hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2012-2017, 
đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm 
kỳ 2017-2022 và bầu ra Ban Chấp hành mới. 

Tham dự Đại hội có Đ/c Trần Hùng, Phó Chủ 
tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Cần Thơ; 
PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, 
Phó Hiệu trưởng; PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Phó 
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐHCT; 
cùng hơn 70 đại biểu là hội viên Hội Cựu Chiến 
binh.

Đoàn Chủ tịch của Đại hội gồm Đ/c Bùi Văn 
Trịnh, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh nhiệm kỳ 
2012-2017, Đ/c Nguyễn Văn Hớn, Phó Chủ tịch 
Hội Cựu Chiến binh và đ/c Trần Văn Lựa, Chi 

hội phó Chi hội Cựu Chiến binh Khoa Sư phạm, 
Ngữ Văn và Ngoại ngữ.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết nhiệm 
kỳ V (2012-2017) và phương hướng hoạt động 
nhiệm kỳ VI (2017-2022); bên cạnh đó, bầu ra 
Ban Chấp hành mới nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 
09 đồng chí, trong đó Đ/c Trần Văn Lựa làm 
Chủ tịch và đ/c Ngô Thanh Phong làm Phó Chủ 
tịch.

Trong thời gian tới, Hội Cựu Chiến binh 
Trường sẽ tích cực tham gia xây dựng Đảng, 
chính quyền, chống tham nhũng, lãng phí, nêu 
cao tinh thần cảnh giác cách mạng chống âm 
mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù 
địch; tăng cường đoàn kết, tuyên truyền vận 
động cán bộ, hội viên tiếp tục giữ vững và phát 
huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ; tập trung mọi nỗ 
lực nâng cao chất lượng và hoạt động có hiệu 
quả; góp sức cùng toàn thể cán bộ, công chức, 
các đoàn thể bạn hoàn thành các chỉ tiêu mà hội 
nghị cán bộ viên chức hằng năm của Trường 
đề ra. 

Toàn cảnh Đại hội Hội Cựu Chiến binh Trường ĐHCT lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022.
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Họp mặt mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2017  
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống 
văn hóa dân tộc Khmer, tạo sân chơi lành 
mạnh, bổ ích cho sinh viên dân tộc nhân 

dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay 2017, 
đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên có dịp gặp 
gỡ và giao lưu, Trường ĐHCT đã tổ chức đêm 
liên hoan văn nghệ chào mừng Tết cổ truyền 
Chol Chnam Thmay vào tối ngày 08/4/2017 tại 
Hội trường Lớn.

Tham dự buổi họp mặt có đại diện lãnh đạo 
Vụ Địa phương 3; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, 
Ban Dân tộc, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, Hội 
Khuyến học các tỉnh, thành vùng ĐBSCL. Về 
phía Trường ĐHCT có Đảng ủy, Ban Giám hiệu, 
đại diện lãnh đạo, viên chức các đơn vị và sinh 
viên Trường, đặc biệt với sự tham gia của đông 
đảo sinh viên dân tộc Khmer.

Tại đêm giao lưu, đại biểu và các em sinh 
viên đã cùng nhau ôn lại nguồn gốc và ý nghĩa 
Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay. Đây cũng là 
cơ hội để các em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc 
đến với Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, 
các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Trường, các 
cựu sinh viên Khmer và đặc biệt là Đảng ủy, 
Ban Giám hiệu, các đơn vị, đoàn thể cùng quý 
thầy, cô Trường ĐHCT đã có sự quan tâm, giúp 
đỡ, hỗ trợ sinh viên Khmer trong thời gian qua; 

đồng thời, thể hiện quyết tâm không ngừng cố 
gắng học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức và 
đạo đức, phấn đấu trở thành người có trí thức, 
có tài phục vụ quê hương đất nước.

Trường ĐHCT hiện đang đào tạo hơn 50.000 
sinh viên, bao gồm 2.000 sinh viên các dân tộc 
Khmer, Hoa, Tày, Chăm,… trong đó, sinh viên 
dân tộc Khmer chiếm tỷ lệ 60%. Sinh viên người 
dân tộc luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc 
của Đảng, Chính phủ, chính quyền địa phương 
các cấp qua việc ban hành các chính sách tạo 

Thượng tọa Lý Hùng, Phó Hội trưởng thường trực Hội Đoàn kết 
sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ đọc Thư chúc Tết của lãnh 
đạo Đảng.
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điều kiện hỗ trợ cho sinh viên dân tộc có 
hoàn cảnh kinh tế khó khăn tiếp tục học 
tập. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám 
hiệu nhà trường, các khoa, phòng, 
ban, các đoàn thể cũng triển khai 
thực hiện đầy đủ các chế độ 
chính sách đối với sinh viên 
dân tộc. Trường ưu tiên xét 
duyệt, sắp xếp chỗ ở giúp 
cho các em an tâm học tập, 
sinh hoạt, rèn luyện và tiết kiệm 

chi phí. Đến nay, đã 
có 875/1.753 sinh 
viên chính quy 
dân tộc Khmer 
được cư trú 
trong khu Ký 
túc xá. Trường 
đã vận động hỗ trợ 
81 trường hợp sinh 
viên Khmer có hoàn 
cảnh khó khăn nhận các 
suất học bổng tài trợ với 
số tiền 212 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Nhà trường 
luôn tạo điều kiện cho sinh viên dân tộc tổ chức 
các buổi giao lưu sinh hoạt văn hóa-nghệ thuật, 

thể dục thể thao hằng 
năm. Thông qua 

các buổi giao lưu 
sinh hoạt, lãnh 

đạo các đơn vị 
cũng tạo cầu 

nối giúp 
sinh viên 
các dân 
tộc khác 

hiểu sâu 
sắc hơn về 

bản sắc văn 
hóa của dân tộc 

Khmer, qua đó 
thắt chặt hơn nữa 

tình đoàn kết giữa 
sinh viên các dân tộc 

đang học tại Trường. Sự quan tâm của các cấp 
lãnh đạo và thầy, cô trong trường đã tạo điều 
kiện cho các em tiếp thu kiến thức khoa học 
kỹ thuật, rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, bồi 
lưỡng lý tưởng cách mạng để sinh viên dân tộc 

trưởng thành hơn, trở thành 
những sinh viên tốt.

Theo kết quả học 
tập học kỳ I, năm học 

2016-2017, Trường 
ĐHCT có 114 

sinh viên Khmer 
được xét tốt 

nghiệp, trong 
đó có 109 

sinh viên tốt 
nghiệp sớm hơn 

thời gian quy định 
của ngành; 228 sinh 

viên được Nhà trường 
tuyên dương, khen 

thưởng dưới nhiều hình 
thức khác nhau; 02 sinh viên 

là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu 
khoa học cấp trường; 02 sinh viên tham gia trao 
đổi sinh viên ở nước ngoài.
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LỄ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP ĐỢT I NĂM 2017 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Sáng ngày 05/4/2017, Khoa Thủy sản, Trường ĐHCT đã tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 1 
năm 2017. Tham dự lễ có GS. Claude Boyd, Giảng viên Trường Đại học Auburn, Hoa Kỳ; PGS.TS. 
Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị trong trường; toàn thể cán bộ 
viên chức, sinh viên nhận bằng tốt nghiệp và thân nhân cùng tham dự lễ.

Khoa Thủy sản, Trường ĐHCT là đơn vị 
trọng điểm đào tạo về thủy sản của vùng 
ĐBSCL và Việt 

Nam. Khoa luôn hướng 
tới nâng cao chất lượng 
đào tạo ngành thủy sản 
đạt chuẩn, ngang tầm với 
các trường đại học trong 
khu vực, đáp ứng nguồn 
nhân lực chất lượng cao. 
Hiện nay, Khoa đào tạo 
05 ngành bậc đại học, 02 
ngành bậc thạc sĩ và 01 
ngành bậc tiến sĩ. Đặc 
biệt, Khoa có ngành Nuôi 
trồng thủy sản tiên tiến 
đạt chuẩn kiểm định chất 
lượng theo tiêu chuẩn 
AUN-QA năm 2013.

Tại buổi lễ, Khoa Thủy 
sản đã tiến hành trao bằng 
tốt nghiệp cho 263 tân cử 
nhân. Trong đó, tỉ lệ sinh 
viên tốt nghiệp loại Xuất sắc 
là 4,6%, loại Giỏi 29,7%, 
loại Khá 64,6% và loại 
Trung bình 1,1%. 

Cũng trong tháng 4/2017, 
Trường ĐHCT đã tổ chức lễ 
trao bằng tốt nghiệp cho các 
đơn vị: Khoa Nông nghiệp 
và Sinh học Ứng dụng (sáng 
ngày 11/4/2017), Khoa Kinh 
tế (sáng ngày 12/4/2017), 
Khoa Môi trường và Tài 

nguyên Thiên nhiên (chiều ngày 13/4/2017), 
Khoa Công nghệ (chiều ngày 14/4/2017) với 
tổng số sinh viên tốt nghiệp là 2.018.

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng phát biểu chúc mừng tân cử nhân.

GS. Claude Boyd, Giảng viên Trường Đại học Auburn trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên 
ngành Nuôi trồng thủy sản tiên tiến.
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HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN 

VÀ TỰ ĐỘNG HÓA TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 08/4/2017, Khoa Công nghệ, 
Trường ĐHCT tổ chức Hội thảo Lấy ý 
kiến các bên liên quan về chương trình 
đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và 
Tự động hóa trình độ tiến sĩ. Hội thảo 
có sự góp mặt của đại diện Sở Công 
thương thành phố Cần Thơ; Vườn ươm 
Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc; đại 
diện các đơn vị sử dụng lao động. Về 
phía Trường ĐHCT có GS.TS. Nguyễn 
Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng; lãnh 
đạo, giảng viên, học viên cao học Khoa 
Công nghệ cùng tham dự.

Thấy được nhu cầu nghiên cứu 
chuyên sâu trong lĩnh vực Tự 
động hóa để có khả năng tạo dựng các 

công trình khoa học có ý nghĩa cho xã hội và đất 
nước, Bộ môn Tự động hóa, Khoa Công nghệ, 
Trường ĐHCT với đội ngũ cán bộ trình độ cao 
đáp ứng nguồn nhân lực giảng dạy các chương 
trình cao học đã triển khai xây dựng chương 
trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật điều 
khiển và Tự động hóa.

Tại Hội thảo, đại diện Tổ biên soạn chương 
trình đã trình bày tóm tắt quy trình xây dựng  

đề án chương trình tiến sĩ của Trường ĐHCT 
và giới thiệu tóm tắt chương trình đào tạo tiến 
sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa. 
Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự đã tập 
trung thảo luận, cho thấy sự cần thiết khi mở 
ngành và đóng góp nhiều ý kiến tích cực góp 
phần hoàn thiện đề án mở ngành. Sau khi thẩm 
định năng lực đào tạo và chương trình đào tạo, 
đề án mở ngành Kỹ thuật điều khiển và Tự động 
hóa trình độ tiến sĩ sẽ được trình lên Bộ Giáo 
dục và Đào tạo.

Hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan về chương trình đào tạo ngành Kỹ 
thuật điều khiển và Tự động hóa trình độ tiến sĩ tại Khoa Công nghệ, Trường 
ĐHCT.

Các đại biểu đóng góp ý kiến.
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HỘI THẢO LẤY Ý KIẾN 
MỞ NGÀNH TOÁN ỨNG DỤNG, TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ 

Khoa Sư phạm

Sáng ngày 24/3/2017, Khoa Sư phạm, 
Trường ĐHCT đã tổ chức Hội thảo Lấy 
ý kiến giảng viên, các nhà khoa học, 

đại diện đơn vị sử dụng lao động về đề án mở 
ngành Toán ứng dụng, trình độ thạc sĩ. 

Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của lãnh 
đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, 
các trường Trung học phổ thông, các nhà khoa 
học và giảng viên của các trường đại học trong 
khu vực như: Đại học Võ Trường Toản, Đại học 
Nam Cần Thơ, Đại học Tây Đô; cùng đông đảo 
giảng viên, các nhà nghiên cứu đại diện các 
Khoa, Bộ môn trực thuộc Trường ĐHCT.

Phát biểu khai mạc, PGS.TS. Nguyễn Văn 
Nở, Trưởng Khoa Sư phạm đã nhấn mạnh tầm 
quan trọng cũng như bối cảnh thực tế cần thiết 
phải mở ngành Toán ứng dụng nhằm đáp ứng 
nhu cầu thực tế, phục vụ cho định hướng hội 
nhập, phát triển của Trường và Khoa với các 
trường đại học trong nước và quốc tế. Đại diện 
Tổ soạn thảo đề án mở ngành, PGS.TS. Lâm 
Quốc Anh, Trưởng Bộ môn Sư phạm Toán học, 
đã trình bày báo cáo tổng quan đề án và tập 
trung vào các vấn đề trọng điểm như sự cần 
thiết xây dựng đề án, mục tiêu đào tạo, năng 
lực của cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo. 

Sau báo cáo của PGS.TS. Lâm Quốc Anh, 
các đại biểu tham dự đã có những trao đổi, đóng 
góp ý kiến tích cực xoay quanh vấn đề của đề 
án nhằm hoàn thiện hơn nội dung chương trình 
đào tạo trình độ thạc sĩ cho ngành Toán ứng 
dụng. Ngoài ra, trong buổi Hội thảo, các đại biểu 
tham dự cũng trình bày quan điểm của mình về 
việc thống nhất xếp ngành Sư phạm Toán học 
là ngành phù hợp trong đối tượng tuyển sinh.

Kết thúc Hội thảo, thay mặt Ban tổ chức, 
GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu 
trưởng đã phát biểu, tổng kết lại những vấn 
đề đã được trao đổi trong hội thảo; đồng thời, 
thống nhất một số nội dung quan trọng trong 
việc điều chỉnh hoàn thành đề án mở ngành 
như: đối tượng tham gia tuyển sinh, cấu trúc 
chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra… và đặc 
biệt nhấn mạnh việc xếp ngành Sư phạm Toán 
là ngành phù hợp trong đối tượng tuyển sinh. 
GS.TS. Nguyễn Thanh Phương cũng đề nghị 
Tổ soạn thảo đề án tiếp tục chỉnh sửa, hoàn 
thiện lại theo góp ý của đại biểu tham dự, hoàn 
chỉnh đề án trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xin mở 
ngành để có thể tuyển sinh sớm nhất, đáp ứng 
nhu cầu người học. 

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
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GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu 
tại Hội thảo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Hội thảo Lấy ý kiến về chương trình đào tạo chất lượng cao 
ngành Ngôn ngữ Anh 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm mục tiêu cung cấp nguồn lực 
đáp ứng nhu cầu phát triển kinh 
tế-văn hóa-xã hội và hội nhập 

của vùng ĐBSCL nói riêng và cả nước 
nói chung trong bối cảnh toàn cầu hóa, 
Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐHCT đã xây 
dựng chương trình đào tạo chất lượng 
cao ngành Ngôn ngữ Anh. Hội thảo lấy ý 
kiến về chương trình đã diễn ra vào sáng 
ngày 24/4/2017. Hội thảo có sự tham dự 
của GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó 
Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị 
trong trường; các nhà khoa học, các đơn 
vị sử dụng lao động; Ban chủ nhiệm, 
giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên 
đang học tập tại Khoa Ngoại ngữ.

Phát biểu tại Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Thanh 
Phương cho biết trong mục tiêu chiến lược phát 
triển của Nhà trường vào thời gian tới là tăng 
cường xây dựng và đào tạo các chương trình 
chất lượng cao với mong muốn cung cấp nguồn 
nhân lực trình độ cao cho vùng và cả nước, 
nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo và góp 

phần nâng cao uy tín trong giáo dục của Trường 
ĐHCT trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng 
như hiện nay.

Tại Hội thảo, đại diện Tổ biên soạn chương 
trình đã giới thiệu về chuẩn đầu ra và chương 
trình đào tạo chất lượng cao ngành Ngôn ngữ 
Anh. Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự đã 

tập trung thảo luận, 
đóng góp nhiều ý kiến 
tích cực góp phần hoàn 
thiện Đề án mở ngành. 
Sau khi thẩm định năng 
lực đào tạo và chương 
trình đào tạo, Đề án mở 
ngành Ngôn ngữ Anh 
chất lượng cao sẽ được 
trình lên Bộ Giáo dục và 
Đào tạo. Theo dự kiến, 
chương trình bắt đầu 
tuyển sinh trong năm 
nay.

7BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
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HỘI NGHỊ TẬP HUẤN TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC TRÌNH ĐỘ CỦA GIÁO DỤC ĐẠI 

HỌC CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 20/4/2017, Trường ĐHCT tổ chức Hội nghị Tập huấn tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 
chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tham dự Hội 
nghị có GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo và cán bộ, viên chức 
phụ trách công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị.

Hội nghị nhằm triển khai thực hiện Thông 
tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào 
tạo các trình độ của giáo dục đại học và tăng 
cường truyền thông về đảm bảo và kiểm định 
chất lượng giáo dục, từ đó, giúp cán bộ, viên 
chức Nhà trường nắm được quy định và cách 
sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương 
trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, 
yêu cầu của hoạt động tự đánh giá và những 
điều kiện đảm bảo chất lượng chương trình đào 
tạo. Ngoài ra, Hội nghị cũng thông tin về “Khung 
trình độ quốc gia Việt Nam” có liên quan tới các 

trình độ của giáo dục đại 
học được ban hành theo 
Quyết định 1982/QĐ-TTg 
ngày 18/10/2016 của Thủ 
tướng Chính phủ.

Tại Hội nghị, các đại 
biểu tham dự đã nghe giới 
thiệu “Tiêu chuẩn đánh 
giá chất lượng chương 
trình đào tạo các trình độ 
của giáo dục đại học của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo”, 
và “Khung trình độ quốc 
gia Việt Nam”; đồng thời 
được hướng dẫn sử dụng 
tiêu chuẩn đánh giá chất 
lượng chương trình đào 
tạo; bên cạnh đó, chia 

sẻ kinh nghiệm trong việc thu thập minh chứng 
và viết báo cáo tự đánh giá theo tiêu chuẩn 
đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các 
trình độ giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo.

GS.TS. Nguyễn Thanh Phương, Phó Hiệu 
trưởng nhấn mạnh đảm bảo và kiểm định chất 
lượng đào tạo là một trong những nhiệm vụ rất 
cần thiết và quan trọng của Nhà trường. Trong 
thời gian tới, Trường ĐHCT tiếp tục đẩy mạnh 
đánh giá chất lượng chương trình đào tạo, kiểm 
định trường theo tiêu chuẩn trong và ngoài nước 
nhằm khẳng định chất lượng và uy tín của Nhà 
trường trong nước và khu vực.

Toàn cảnh Hội nghị Tập huấn tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo 
các trình độ của giáo dục đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo diễn ra tại Nhà Điều 
hành, Trường ĐHCT.
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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

VÒNG SƠ KHẢO CUỘC THI 
TRUYỀN THÔNG KHOA HỌC FAMELAB VIỆT 

NAM 2017 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm tìm kiếm và hỗ trợ các đại sứ truyền 
thông khoa học, khuyến khích các nhà 
khoa học, kỹ sư, cử nhân và chuyên 

gia khoa học công nghệ, kỹ thuật khơi nguồn 
cảm hứng yêu thích khoa học tới cộng đồng, 
khuyến khích các nhà khoa học tham gia mạng 
lưới khoa học quốc tế, ngày 31/3/2017, Trường 
ĐHCT phối hợp với Hội đồng Anh Việt Nam tổ 
chức vòng sơ khảo cuộc thi Truyền thông Khoa 
học Famelab Việt Nam năm 2017 khu vực Tây 
Nam Bộ tại Trường ĐHCT. 

Kể từ khi lễ hội Khoa học Cheltenham ra đời 
vào năm 2005, Famelab đã trở thành cuộc thi về 
truyền thông khoa học hàng đầu trên thế giới. 
Đến nay, cuộc thi đã được mở rộng ra trên 30 
quốc gia (trong đó có Việt Nam) với sự tham gia 
của hơn 5.000 nhà khoa học và kỹ sư trẻ tuổi. 
Năm 2017, Hội đồng Anh Việt Nam tiếp tục phối 
hợp với các trường đại học, trong đó có Trường 
ĐHCT tổ chức cuộc thi Truyền thông Khoa học 
Famelab nhằm tìm kiếm ra những gương mặt 
xuất sắc tham gia tranh tài trong vòng chung kết 
toàn quốc diễn ra từ ngày 24 đến 28/4/2017 tại 
Hà Nội.

Sau vòng chung kết toàn quốc, đại diện của 
Việt Nam sẽ tham dự vòng chung kết thế giới 
của cuộc thi Famelab tại Cheltenham, Vương 
quốc Anh vào tháng 6/2017. Trong khuôn khổ 
cuộc thi, thí sinh sẽ được tham quan 03 ngày 
ở một phòng Lab bất kỳ tại một trong các quốc 
gia thuộc liên minh châu Âu, nhận học bổng 
tiếng Anh tại Hội đồng Anh, được tài trợ chi 
phí tham dự, tham quan từ Hội đồng Anh và 
EURAXESS (Mạng lưới các nhà khoa học lớn 
châu Âu), được đào tạo kỹ năng bởi các chuyên 
gia Famelab quốc tế. 

Tại vòng sơ khảo, trong vòng 03 phút, các thí 

sinh sẽ thuyết trình bằng tiếng Việt hoặc tiếng 
Anh một cách đơn giản, cụ thể và dễ hiểu về kết 
quả nghiên cứu khoa học mà bản thân tham gia 
hoặc tìm hiểu, tâm đắc. Các tiêu chí quan trọng 
để đánh giá thí sinh là khả năng hùng biện, nội 
dung và sự mạch lạc, lôi cuốn, hấp dẫn khán 
giả. Mặc dù tiếng Anh không là tiêu chí chính 
nhưng cũng khá cần thiết giúp thí sinh chuyển 
tải thông tin hiệu quả khi tham gia đấu trường 
quốc tế.

PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi, Trưởng Ban 
Giám khảo cho biết cùng với hai điểm thi khác tại 
Hà Nội và Đà Nẵng thì đây là lần đầu tiên vòng 
sơ khảo cuộc thi tìm kiếm đại sứ truyền thông 
khoa học được tổ chức ở khu vực ĐBSCL, do 
đó, khó tránh khỏi sự bỡ ngỡ và e dè của các 
bạn trẻ khi đăng ký tham gia, mặc dù vậy, 07 thí 
sinh trong chương trình đã thể hiện sự nỗ lực, 
sự tự tin, nhiệt tình, thể hiện kiến thức tốt, đáp 
ứng yêu cầu của cuộc thi. PGS.TS. Lê Nguyễn 
Đoan Khôi mong rằng những năm tiếp theo 
cuộc thi sẽ thu hút được nhiều thí sinh tham dự, 
thể hiện sự gắn kết giữa khoa học và đời sống, 
mang kiến thức khoa học đến với cộng đồng.

Thí sinh Dương Thị Thủy Tiên, Khoa Kinh tế, Trường ĐHCT xuất 
sắc giành giải Nhất.



10 BẢN TIN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

TỔNG LÃNH SỰ NHẬT BẢN TẠI 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN THĂM TRƯỜNG

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày 25/4/2017, Trường ĐHCT vinh dự được đón tiếp ngài Jun-ichi Kawaue, Tổng Lãnh sự Nhật 
Bản tại thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc với Trường. Đón tiếp 
đoàn có PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó Hiệu trưởng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, đặc 
biệt có sự tham dự của Cố vấn, Điều phối viên JICA trong khuôn khổ Dự án ODA cùng Ban Quản 
lý Dự án.

Vui mừng đón tiếp đoàn Tổng Lãnh sự 
Nhật Bản, PGS.TS. Lê Việt Dũng, Phó 
Hiệu trưởng trân trọng cảm ơn sự quan 

tâm của ngài Tổng Lãnh sự, đồng thời, giới thiệu 
những thông tin nổi bật về Trường ĐHCT. Phó 
Hiệu trưởng chia sẻ trong thời gian tới Trường 
ĐHCT tập trung thực hiện chiến lược phát triển 
Nhà trường, trọng tâm về nâng cao chất lượng 

đào tạo, chất lượng Nhà trường 
trong nước và khu vực. Trong đó, 
Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT sử 
dụng vốn vay của Chính phủ Nhật 
Bản là nền tảng quan trọng trong 
mục tiêu tăng cường năng lực và 
chất lượng Nhà trường.

Tại buổi làm việc, ngài Tổng Lãnh 
sự đã gửi lời cảm ơn đến Trường 
ĐHCT đã nhiệt tình đón tiếp đoàn, 
đồng thời, chúc mừng những thành 
tựu mà Trường ĐHCT đã đạt được 
trong thời gian qua. Nhân chuyến 
công tác, ngài Tổng Lãnh sự đã 

trao đổi với Cố vấn, Điều phối viên của JICA 
trong Dự án ODA nhằm tìm hiểu về các dự án 
được hỗ trợ bởi Chính phủ Nhật Bản và JICA 
mà Trường ĐHCT đang thực hiện. Ngoài ra, 
đoàn đã đi tham quan Phòng Truyền thống của 
Trường, nơi đang trưng bày bài báo nghiên cứu 
về thủy sản của Nhật hoàng.

PGS.TS. Lê Việt Dũng chia sẻ thông tin về Trường ĐHCT.

PGS.TS. Lê Việt Dũng giới thiệu các hạng mục công trình trong Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT.
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ĐỐI NỘI - ĐỐI NGOẠI

LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA KHOA KINH TẾ 
VÀ CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM BSM 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Với mục tiêu khuyến khích, hỗ trợ và tạo 
điều kiện học tập tốt hơn cho sinh viên, 
đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp 

tác đào tạo giữa doanh nghiệp với Nhà trường, 
ngày 27/4/2017, Khoa Kinh tế, Trường ĐHCT tổ 
chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty 
TNHH Phần mềm BSM đánh dấu bước mở đầu 
trong mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. 

Nhằm gắn kết giữa Nhà trường và doanh 
nghiệp trong công tác giáo dục đào tạo, áp dụng 
song song giữa lý thuyết và thực hành phần 
mềm trong các bộ môn thuộc lĩnh vực kho vận, 
logistics,... đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao, trang bị đầy đủ kỹ năng làm việc cho sinh 
viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, 
Khoa Kinh tế tiến hành ký kết bản thỏa thuận 
hợp tác với Công ty TNHH Phần mềm BSM. 
Theo đó, Khoa sẽ phối hợp cùng Công ty triển 
khai 02 phần mềm: Quản lý kho WMS và Quản 
lý vận tải TMS. Các giải pháp phần mềm quản 
lý kho và quản lý vận tải sẽ hỗ trợ tích cực đối 
với các ngành học của Khoa Kinh tế gồm: Kinh 

doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Quản 
trị kinh doanh và Kinh tế,...

Ngoài ra, hai bên sẽ tăng cường trao đổi 
thông tin chuyên môn để nâng cao chất lượng 
giảng dạy, nghiên cứu, góp phần đào tạo, tuyển 
dụng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành 
Công nghệ thông tin nói chung và Công ty TNHH 
Phần Mềm BSM trong tương lai.

Lễ Ký kết diễn ra tại Hội trường Khoa Kinh tế.

Lãnh đạo hai bên ký kết Bản thỏa thuận hợp tác.
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DỰ ÁN ODA

Báo cáo thiết kế cơ sở các hạng mục công trình xây dựng trong 
Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT

Ban Quản lý Dự án ODA

Sau hơn 04 tháng làm việc tích cực, nhà 
thầu liên danh tư vấn Nihon Sekkei, Inc. 
(NS), Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật 

Bản (JICE), EARL Consultants, Inc. (ER) và 
Công ty Cổ phần Xây dựng Tổng hợp (NAGEC-
CO) đã hoàn thành thiết kế cơ sở cho các hạng 
mục công trình xây dựng thuộc Dự án Nâng cấp 
Trường ĐHCT. Ngày 12/4/2017, nhóm tư vấn 
đã kết hợp với Ban Quản lý Dự án tổ chức buổi 
báo cáo kết quả thiết kế cơ sở các hạng mục 
công trình được xây dựng trong Dự án cho Chủ 
Dự án (Trường ĐHCT) và các đơn vị có liên 
quan trong Trường.

Dự án Nâng cấp Trường ĐHCT với mục tiêu 
nâng cấp Trường  thành trường đại học xuất 
sắc, được quốc tế công nhận và tăng cường 
năng lực để Trường 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. Bên 

cạnh các hợp phần về phát triển nguồn nhân 
lực, thực hiện các chương trình nghiên cứu và 
mua sắm thiết bị nghiên cứu, Dự án sẽ đầu tư 
xây dựng 04 hạng mục công trình, bao gồm: (1) 
Phòng thí nghiệm công nghệ cao (07 tầng) với 
tổng diện tích sàn 16.654 m2 và có sức chứa 
750 người; (2) Khu phức hợp phòng thí nghiệm 
nghiên cứu (05 tầng) với tổng diện tích sàn 
25.713 m2 và có sức chứa 1.000 người; (3) Hệ 
thống nhà lưới nông nghiệp với diện tích 4.200 
m2; và (4) Trại giống thủy sản bao gồm 02 hệ 
thống bể với diện tích 2.700 m2.

Song song với việc hoàn thành thiết kế cơ sở 
cho các tòa nhà, nhóm tư vấn cũng tiến hành 
công tác khoan địa chất để hoàn thành hồ sơ 
xin phê duyệt thiết kế cơ sở. Dự kiến, công trình 
Khu phức hợp phòng thí nghiệm nghiên cứu và 
Nhà lưới nông nghiệp sẽ được khởi công vào 
năm 2018.

Toàn cảnh buổi báo cáo kết quả thiết kế cơ sở các công trình xây dựng thuộc Dự án tại Nhà Điều hành, Trường 
ĐHCT.
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HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ I VÀ 
TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2017

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng 

Ngày 11/4/2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ĐHCT đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 
quý I và triển khai công tác quý II năm 2017 với sự tham dự của các đồng chí là Ban Chấp hành 
Đảng bộ và Ban Giám hiệu; Bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; thủ 
trưởng các đơn vị trực thuộc Trường; và thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy.

Thay mặt Đảng ủy, Đ/c Trần Thị Thanh 
Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng 
đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện 

nhiệm vụ Quý I và triển khai Chương trình công 
tác Quý II năm 2017. Báo cáo đã cho thấy phần 
lớn các nhiệm vụ trong Quý I đề ra đã được 
thực hiện xong; tình hình chính trị tư tưởng và 
an ninh trật tự trong Nhà trường ổn định; các 
tổ chức đoàn thể thực hiện tốt chương trình 
công tác. Trong công tác Quý II năm 2017, Bí 
thư Đảng ủy đã nhấn mạnh những vấn đề như 
sau: xây dựng kế hoạch, tham gia tổ chức kỳ thi 
THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2017; trình Bộ 
Giáo dục và Đào tạo 02 đề án mở ngành thạc sĩ 
(Vi sinh vật học, Kỹ thuật môi trường); tổ chức 
Hội nghị khoa học sinh viên và cán bộ trẻ 2017; 
hoàn thành các báo cáo quản lý dự án hợp tác 

quốc tế gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo; xây dựng 
kế hoạch kiểm định chất lượng 03 chương trình 
đào tạo theo chuẩn AUN; duy trì ổn định chính 
trị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn Nhà trường, 
ngăn ngừa và có biện pháp xử lý kịp thời các 
thông tin không tốt phát tán trong Trường; tiếp 
tục triển khai công tác bổ nhiệm cán bộ quản 
lý các cấp nhiệm kỳ 2017-2022, thành lập Hội 
đồng trường…

 Tại Hội nghị, Đảng ủy Trường đã tiếp nhận 
và phản hồi ý kiến của các đại biểu tham dự 
nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc trong hoạt động của các đơn vị và hoạt 
động chung của Nhà trường, mang lại kết quả 
cao nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ Quý II 
năm 2017. 

Đ/c Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I 
và triển khai Chương trình công tác Quý II năm 2017.
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NGÀY HỘI VIỆC LÀM ĐỢT I NĂM 2017
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ngày hội việc làm Trường ĐHCT được tổ 
chức 2 đợt vào tháng 4 và tháng 11 hằng 
năm nhằm kết nối các công ty, doanh 

nghiệp và nguồn lao động là sinh viên đã tốt 
nghiệp và chuẩn bị tốt nghiệp của Trường.

Trong đợt 1 năm 2017, Phòng Công tác Sinh 
viên đã phối hợp cùng Khoa Công nghệ Thông 

tin và Truyền thông, Đoàn Thanh niên Trường 
ĐHCT và Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố 
Cần Thơ tổ chức Ngày hội việc làm với sự tham 
gia tuyển dụng trực tiếp của 10 doanh nghiệp 
thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin và 27 doanh 
nghiệp thuộc các lĩnh vực, ngành nghề khác, 
ngoài ra, có 51 doanh nghiệp ủy thác Ban Tổ 
chức nhận hồ sơ 
tuyển dụng. 

Nhiều hoạt động 
bổ ích đã diễn ra 
tại Ngày hội như: 
phỏng vấn tuyển 
dụng trực tiếp tại 
các gian hàng; 
hướng dẫn viết 
hồ sơ xin việc; 
tư vấn lựa 
chọn ngành 
nghề; tham 
quan gian 
hàng quảng 
bá giới thiệu 
về đơn vị, 
sản phẩm, 

PGS.TS. Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng Trường ĐHCT 
phát biểu khai mạc.
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dịch vụ; tư vấn giới thiệu cơ hội du học, đào tạo, 
thực tập,…

Ngày hội việc làm đã thu hút hơn 2.000 sinh 
viên tham dự. Với tổng nhu cầu tuyển dụng 
trong đợt này là 1.915 vị trí công việc, các công 
ty, doanh nghiệp đã chọn ra hơn 200 hồ sơ ứng 
viên đạt yêu cầu để tham gia các vòng phỏng 
vấn tiếp theo.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức 
đã vận động trao 19 suất học 
bổng cho sinh viên xuất sắc 
ngành công nghệ thông tin và 
03 suất học bổng hỗ trợ sinh 
viên khó khăn khối ngành chăn 
nuôi, thủy sản.

Ngày hội việc làm đã kết 
thúc thành công với sự tham 
gia của nhiều công ty, doanh 
nghiệp và đông đảo sinh viên, 
góp phần tạo cầu nối giữa nhà 
tuyển dụng và người lao động, 
qua đó làm tăng cơ hội việc làm 
cho sinh viên. Đây cũng là dịp 
để các doanh nghiệp nắm bắt 
tình hình đào tạo, định hướng 

và tạo cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên sau khi 
tốt nghiệp, trang bị những kỹ năng cần thiết khi 
tìm kiếm việc làm. Bên cạnh đó, Nhà trường và 
doanh nghiệp có cơ hội trao đổi thông tin, chia 
sẻ những khó khăn thách thức về nguồn nhân 
lực cũng như hợp tác trong vấn đề đào tạo và 
việc làm.

PGS.TS. Hà Thanh Toàn và PGS.TS. Trần Cao Đệ, Trưởng Khoa Công 
nghệ Thông tin và Truyền thông trao hoa thay lời cảm ơn đến các đơn vị tài 
trợ đồng hành cùng ngày hội việc làm năm 2017.
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THÊM DẤU ẤN ĐẸP CỦA MỘT MÙA HỘI THAO,
 HỘI DIỄN VĂN NGHỆ TRUYỀN THỐNG 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành 
lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 51 năm 
thành lập Trường ĐHCT và kỷ niệm 

các ngày lễ lớn trong năm; đồng thời, bổ sung 
lực lượng nòng cốt vào đội văn nghệ Trường 
tham gia cùng thành phố Cần Thơ biểu diễn 
các hoạt động nghệ thuật nhằm quảng bá âm 
nhạc truyền thống địa phương, Trường ĐHCT 
tổ chức Hội diễn truyền thống từ ngày 27 đến 
30/3/2017 với sự tham gia của 15 đơn vị, huy 
động hơn 1.100 diễn viên và 93 tiết 
mục ở các thể loại. 

Bên cạnh đó, Hội thao truyền 
thống của Trường cũng diễn ra từ 
ngày 26/2 đến 30/3/2017, được tổ 
chức với 44 nội dung của 11 môn thi 
đấu. Hơn 5.000 lượt vận động viên 
đăng ký tham dự, thu hút đông đảo 
cán bộ và sinh viên cổ vũ. Hội thao 
đã thực sự trở thành ngày hội lôi 
cuốn sinh viên vui chơi giải trí lành 
mạnh và là cơ hội để học hỏi trao đổi 
kinh nghiệm lẫn nhau, thắt chặt tình 
đoàn kết. Qua hơn 01 tháng thi đấu 
hào hứng và sôi nổi, Hội thao truyền 
thống Trường ĐHCT lần thứ 37 năm 

2017 đã kết thúc tốt đẹp. 

Tối ngày 31/3/2017, nhân kỷ niệm 51 năm 
ngày thành lập (31/3/1966-31/3/2017), Trường 
ĐHCT tổ chức chương trình tổng kết, trao giải 
Hội thao đồng thời công diễn, tổng kết, trao giải 
Hội diễn văn nghệ truyền thống Trường ĐHCT 
năm 2017. Đối với kết quả Hội thao, Ban tổ chức 
đã trao 145 giải thưởng cho các nội dung thi, 
giải Nhất toàn đoàn được trao cho Bộ môn Giáo 
dục thể chất, giải Nhì toàn đoàn thuộc về Khoa 

PGS.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng trao giải toàn đoàn cho các 
đội: Bộ môn Giáo dục thể chất, Khoa Kinh tế và Khoa Nông nghiệp và Sinh 
học ứng dụng.
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Kinh tế; Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng 
dụng đứng thứ Ba trong bảng tổng xếp hạng.

Trong thời gian qua, Trường ĐHCT đã phát 
động cuộc thi thiết kế video clip giới thiệu ngành 
nghề đào tạo của Trường nhằm phục vụ công 
tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho học 
sinh trung học phổ thông, làm nguồn tư liệu cho 
các chương trình giao lưu, hội nghị, hội thảo,... 
Kết quả, có 96 sản phẩm hoàn thiện, trong đó 
có 11 giải Khuyến khích, 03 giải Ba, 02 giải Nhì. 
Giải Nhất đã được trao cho tác phẩm giới thiệu 
ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường.

Có lẽ phần được mong chờ nhất là trao 
giải Hội diễn văn nghệ, những tiết mục đặc 
sắc đã nhận về những phần thưởng xứng 
đáng trong tiếng hò reo của rừng cổ động 
viên nhiệt huyết, hết mình cho đội mình lẫn 
đội bạn. Không nằm ngoài dự đoán khi cái 
tên Khoa Luật được nhắc đến nhiều lần 
trong phần trao giải thưởng cho các nội 
dung thi, Khoa Luật đã nhận giải Nhất 
toàn đoàn đầy thuyết phục với những 
màn biểu diễn được đầu tư công phu, 
hoành tráng. Mặc dù vậy, các đội khác 
cũng không kém cạnh, Khoa Ngoại 
ngữ và Khoa Công nghệ thông tin 
và Truyền thông đồng giải Nhì toàn 
đoàn. Các đội: Viện NC&PT Công 
nghệ sinh học, Khoa Khoa học 
Chính trị, Khoa Sư phạm, Khoa 
Kinh tế đồng giải Ba.
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Hội sách ĐHCT năm 2017 
Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Với mục đích tôn vinh giá trị và 
khẳng định vai trò quan trọng của 
sách trong đời sống xã hội; thiết 

thực hóa việc tuyên truyền và hưởng 
ứng ngày “Sách Việt Nam 21/4”, ngày 
“Sách và Bản quyền thế giới 23/4”; Trung 
tâm Học liệu, Trường ĐHCT tổ chức Hội 
sách ĐHCT năm 2017. Đây là hoạt động 
thường niên nhằm phát huy văn hóa đọc 
trong toàn Trường góp phần thúc đẩy ý 
thức tự học trong sinh viên.

Ngoài ý nghĩa nhắc nhở và phát huy 
“văn hóa đọc”, truyền thống hiếu học của 
dân tộc, nâng cao kiến thức và kỹ năng, 
phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện 
nhân cách con người, Hội sách ĐHCT 
năm 2017 còn là kênh lựa chọn những tài 
liệu mới, chất lượng cao phục vụ cho việc 
học tập và nghiên cứu.

PGS.TS. Đỗ Văn Xê, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHCT phát biểu chào 
mừng Hội sách ĐHCT năm 2017.

Hội sách có sự tham gia phối hợp tổ chức từ nhiều công 
ty và nhà sách lớn như: Fahasha, Alpha Books, Cdimex, 
Nhà xuất bản Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất 
bản Giáo dục chi nhánh Cần Thơ, Macmillan. Nhân dịp này, 
Trung tâm Học liệu ra mắt “Không gian chia sẻ tri thức” đặt 
tại tiền sảnh với mục tiêu trao đổi sách miễn phí giữa người 
tặng và người nhận để tri thức được lan tỏa.
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Nhằm mục đích khuyến khích tinh thần vượt khó 
vươn lên trong học tập của sinh viên, Ban Tổ chức đã 
trao tặng 10 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn, vượt khó học tốt, thường xuyên đến đọc sách 
và có những đóng góp thiết thực cho Trung tâm Học 
liệu. Mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng do Nhà 
sách Fahasa Cần Thơ trao tặng và 1 phần quà từ Trung 
tâm Học liệu. 

Hội sách diễn ra từ ngày 17/4/2017 đến ngày 23/4/2017. Đặc biệt, 
trong tuần lễ hoạt động, Hội sách còn tổ chức buổi giao lưu Khởi 
nghiệp với ông Nguyễn Phương Lam, Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ 
và thảo luận về quyển sách “Quốc gia khởi nghiệp-Câu chuyện thần 
kỳ về nền kinh tế Israel” vào sáng ngày 19/4/2017 tại Trung tâm Học 
liệu. Hoạt động thảo luận chuyên đề sách được tổ chức hằng tháng, 
nhân dịp Hội sách năm nay Trung tâm Học liệu tổ chức buổi thảo 
luận sách đầu tiên kết hợp với giao lưu khởi nghiệp để cổ vũ văn hóa 
đọc trong sinh viên.
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SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG GIAO LƯU, KẾT NGHĨA 
VỚI CÁN BỘ, CHIẾN SĨ HẢI ĐỘI 511

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Nhằm tổng kết các hoạt động sau 02 năm kết nghĩa (2015-2017); đẩy mạnh tình đoàn kết, 
gắn bó giữa tuổi trẻ hai đơn vị; đồng thời, giáo dục truyền thống xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc, bồi đắp tình yêu biển, đảo cho đoàn viên; trong 03 ngày 14-16/4/2017, Đoàn Thanh 

niên Khối Phòng ban gồm 24 đoàn viên đã đến thăm hỏi, tặng quà và phối hợp tổ chức Lễ Sơ kết 
02 năm kết nghĩa giữa Đoàn Khối Phòng ban, Trường ĐHCT và Đoàn Thanh niên Hải đội 511, 
Vùng V Hải quân.

Trong thời gian 02 năm, hai đơn vị đã phối hợp và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa về giáo dục 
chính trị tư tưởng, tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên nâng cao cảnh giác những âm mưu 
“diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên về 
các vấn đề biển đảo; giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm thắt chặt tình đoàn kết, 
gắn bó giữa hai đơn vị; trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác Đoàn, góp phần xây dựng 02 
đơn vị ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị được giao trong tình hình mới… 
Tại Lễ Sơ kết, hai đơn vị đã thông qua phương hướng hoạt động kết nghĩa 2017-2019 và nhất trí 
phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hơn tạo sân chơi bổ ích cho các đoàn viên và 
nâng cao hiệu quả trong công tác.

Toàn cảnh Sơ kết hoạt động giao lưu, kết nghĩa với cán bộ, chiến sĩ Hải đội 511.
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Văn nghệ và thể dục thể thao là một phần không thể thiếu trong hoạt động phong 
trào của đoàn viên thanh niên. Ngoài những tiết mục giao lưu văn nghệ tại buổi lễ, 
hai đội bóng đại diện cho hai đơn vị kết nghĩa đã có những trận đấu hết sức đẹp mắt 
và hấp dẫn. Mặc cho cái nắng gay gắt, các anh chiến sĩ và các đoàn viên trong đoàn 
vẫn hào hứng tranh tài với nhau dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên. Bên 
cạnh hoạt động giao lưu, những hoạt động thiết thực khác cũng được diễn ra như: 
thanh niên trồng cây theo lời Bác (50 cây dầu và 2 cây bàng) ở đơn vị Hải đội 511, 
nhặt rác ở bãi biển để làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường và tham quan nhà tù 
Phú Quốc.

Ba ngày được trải nghiệm trong môi trường quân đội-khoảng thời gian ấy tuy ngắn 
nhưng cũng đủ để lại những kỉ niệm khó phai đối với các đoàn viên Đoàn Khối Phòng 
ban. Đó là những lúc cùng nhau nhặt rau, nấu những bữa cơm thơm ngon, ấm cúng 
hay những buổi chiều tà, ngân nga tiếng hát về đời lính, về tình yêu quê hương bao 
la, cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống... Qua đó, các đoàn 
viên hiểu thêm về các anh chiến 
sĩ, bên cạnh tinh thần kỷ luật cao 
là một tâm hồn nghệ sĩ dạt dào 
tình cảm. Món quà mà các đoàn 
viên Đoàn Khối Phòng ban nhận 
được trong ngày chia tay không 
chỉ là những con khô do chính 
các anh dày công bắt cá và làm 
thành mà còn là sự nhiệt tình, 
hiếu khách làm cho mọi người 
lưu luyến không nguôi.
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PHÁT ĐỘNG CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP 
STARTUP WHEEL LẦN 5 - 2017, KHU VỰC MIỀN TÂY 

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ý tưởng Khởi 
nghiệp-Startup 
wheel là cuộc thi 

thường niên do Trung 
tâm Hỗ trợ Thanh niên 
Khởi nghiệp (BSSC) 
khởi xướng, đồng tổ 
chức bởi Hội Doanh 
nhân trẻ thành phố Hồ 
Chí Minh (YBA) dưới 
sự chỉ đạo của Hội 
Liên hiệp Thanh niên 
Việt Nam và Hội Sinh 
viên Việt Nam đã chính 
thức khởi động từ tháng 
02/2017 trên cả nước. 
Nằm trong chuỗi chương trình phát động cuộc 
thi Ý tưởng Khởi nghiệp-Startup wheel 2017, 
sáng ngày 09/4/2017, Ban tổ chức cuộc thi phối 
hợp với Trường ĐHCT tổ chức phát động cuộc 
thi tại Hội trường Lớn, Trường ĐHCT. Sự kiện 
thu hút sự tham gia của hơn 1.000 sinh viên và 
những bạn trẻ đam mê hoạt động khởi nghiệp 
kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói 
riêng và các tỉnh khu vực miền Tây nói chung.

Đây là năm thứ 03, chương trình phát động 
cuộc thi khu vực miền Tây dừng chân tại ĐHCT. 
Ngoài nội dung phát động cuộc thi, Ban tổ chức 
cũng tạo cơ hội cho các bạn trẻ quan tâm đến 
khởi nghiệp trao đổi thêm về những góc nhìn 
mới mẻ về khởi nghiệp cũng như về con đường 
khởi nghiệp của một số startup nổi tiếng trong 
cộng đồng thông qua chủ đề “Chân dung nhà 
khởi nghiệp”. Tham gia phát động tại Trường 
ĐHCT có cô Trương Lý Hoàng Phi, Giám đốc 
Trung tâm hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp, Tổng 
Thư ký Hội Doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí 
Minh; anh Trần Nguyễn Lê Văn, Giám đốc Công 
ty cổ phần Vé Xe Rẻ và Anh Đoàn Thiên Phúc, 

Giám đốc Công ty cổ phần Giải pháp Phần mềm 
Setech Việt. Các diễn giả đều là những người 
khởi nghiệp, sáng tạo, độc đáo, đã chia sẻ kinh 
nghiệm và bài học quý báu, đồng thời truyền 
thêm động lực, nguồn cảm hứng về khởi nghiệp 
cho các bạn trẻ.

Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp-Startup wheel 
2017 hướng đến đối tượng là giới trẻ đam mê 
khởi nghiệp và các nhà sáng lập doanh nghiệp 
với quy mô toàn quốc được chia thành 02 
nhóm chính là Doanh nghiệp khởi nghiệp: các 
mô hình khởi nghiệp đã đăng ký kinh doanh và 
hoạt động dưới 05 năm, sản phẩm/dịch vụ của 
doanh nghiệp đã tồn tại và có người tiêu thụ (có 
ít nhất 1 người sáng lập tuổi đời dưới 35); Cá 
nhân, nhóm khởi nghiệp: có thành viên tuổi đời 
dưới 35 tuổi có ý tưởng/sản phẩm/dịch vụ/mô 
hình khởi nghiệp cụ thể và đang ở bất kỳ giai 
đoạn nào.

Cuộc thi kéo dài từ tháng 02 đến tháng 
8/2017. Thời hạn nhận hồ sơ dự thi của các dự 
án đến hết ngày 15/5/2017.

Các diễn giả, doanh nhân trẻ thành đạt tham gia tại chương trình.

HOẠT ĐỘNG KHÁC
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Ngày 07/4/2017, Khoa Kinh tế, Trường ĐHCT tổ chức trao học bổng “Tấm lòng vàng” để hỗ trợ các em 
sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Học bổng dưới sự tài trợ của Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước thành 
phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự lễ có 
đại diện nhà tài trợ, lãnh đạo, cán bộ và sinh viên Khoa Kinh tế.

Với mong muốn tạo điều kiện cho các em sinh 
viên Khoa Kinh tế thuận lợi hơn trên con 
đường học vấn, Công ty TNHH MTV Quản 

lý kinh doanh nhà thành phố Hồ Chí Minh đã trao 
học bổng với tổng giá trị 100 triệu đồng cho các em 
sinh viên vượt khó học giỏi, có ý chí vươn lên trong 
cuộc sống và cam kết tiếp tục cùng với Khoa Kinh 
tế tìm kiếm và hỗ trợ những em có hoàn cảnh khó 
khăn để trao học bổng trong những năm tiếp theo. 

Đại diện Khoa Kinh tế, PGS.TS. Võ Thành Danh, 
Trưởng Khoa đã gửi lời cảm ơn chân thành đến sự 
quan tâm của quý công ty đã đồng hành cùng Khoa 
chăm lo cho sinh viên. PGS.TS. Võ Thành Danh 
cho biết, hiện nay, Khoa có khoảng 5.300 sinh viên 
hệ chính quy theo học 11 ngành kinh tế. Hằng năm, 
Khoa tuyển sinh khoảng 1.200 sinh viên. Là một 
trong những đơn vị có số lượng sinh viên khá đông 
của Trường ĐHCT, từ năm 2007, Khoa đã kêu gọi 
các công ty, doanh nghiệp, cơ quan thành lập quỹ 
“Tấm lòng vàng” nhằm tiếp sức cho các em về vật 
chất lẫn tinh thần để các em sinh viên tự tin bước 
tiếp xây dựng tương lai tốt đẹp. Trưởng khoa mong 
muốn các em nhận được học bổng sẽ trân trọng, sử 

dụng đúng mục đích, luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của 
nhà tài trợ, và lấy đó làm động lực để cố gắng học 
tập, rèn luyện, gặt hái những thành tích cao trong 
hành trình học tập của mình.

CHƯƠNG TRÌNH TRAO HỌC BỔNG 
“TẤM LÒNG VÀNG” CHO 
SINH VIÊN KHOA KINH TẾ  

Trung tâm Thông tin và Quản trị mạng

Ông Trương Trọng Thảo, Tổng Giám đốc Công ty TNHH 
MTV Quản lý kinh doanh nhà TP. Hồ Chí Minh trao biểu 
trưng học bổng cho Khoa Kinh tế.

PGS.TS. Võ Thành Danh, Trưởng Khoa Kinh tế phát biểu.
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THAM GIA HỘI THI “ÁNH SÁNG SOI ĐƯỜNG” 
LẦN THỨ II NĂM 2017 CẤP CỤM

Đoàn Thanh niên

Hai đội thi thành phố Cần Thơ và Vĩnh Long đạt giải Nhất.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học 
Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ II, năm 2017. Đối tượng 
tham gia là sinh viên Việt Nam đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trong 

và ngoài nước với hai hình thức thi: cá nhân và đội tuyển.

Hội thi nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó nâng 
cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trường học; tạo 
điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các 
môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân…

Theo đề nghị của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ, Ban Thường vụ Đoàn Trường ĐHCT 
đã thành lập đội tuyển gồm 07 thành viên (05 chính thức và 02 dự bị) đại diện cho sinh viên thành 
phố Cần Thơ tham dự Hội thi.

Sáng ngày 15/4/2017, tại Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Vĩnh Long đã diễn ra vòng thi cấp 
cụm của 02 cụm thi đua: Đồng bằng sông Tiền và Đồng bằng sông Hậu. Mỗi đội lần lượt trải qua 
04 phần thi gồm: Theo dòng lịch sử, Nhà thông thái trẻ, Đi tìm chân lý và Ánh sáng soi đường.

Kết quả, sinh viên Trường ĐHCT chiến thắng ở cụm Đồng bằng sông Hậu và sinh viên ở đội thi 
Vĩnh Long chiến thắng ở cụm Đồng bằng sông Tiền. Hai đội sẽ tham gia thi cấp khu vực dự kiến 
diễn ra trong tháng 5/2017.
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Với mong muốn truyền ngọn lửa khát 
vọng sống, cống hiến, đem lại những 
giá trị tốt đẹp cho các bạn trẻ, sáng ngày 

17/4/2017, Chương trình Đánh thức khát vọng 
được diễn ra tại Trường ĐHCT đã thu hút hơn 
1.000 sinh viên tham dự. Đây là chương trình 
nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội 
Đoàn Trường ĐHCT khóa XVIII, nhiệm kỳ 2017-
2019.

Đoàn Thanh niên Trường ĐHCT phối hợp 
cùng Mobifone và Công ty First News Trí Việt 
tổ chức chương trình mang ý nghĩa này đến 
các bạn trẻ với sự chia sẻ trực tiếp từ diễn giả 
Nguyễn Sơn Lâm được mệnh danh là Nick 
Vujicic Việt Nam-người bị ảnh hưởng bởi chất 

độc da cam và đang giữ kỷ lục Việt Nam là chinh 
phục Phanxipăng bằng nạng gỗ; ca sĩ, nhạc sĩ 
khiếm thị Hà Chương.

Từ những câu chuyện về cuộc đời của hai 
khách mời, cùng những cung bậc cảm xúc khác 
nhau như: niềm lạc quan, yêu đời, khát khao 
được sống và sống thật xứng đáng bằng niềm 
đam mê, nghị lực kiên cường để vượt qua mọi 
khó khăn, giành được nhiều thành công trong 
công việc và cuộc sống…, sinh viên Trường 
ĐHCT đã có dịp hiểu về những “góc khuất” 
trong tâm hồn, tinh thần vượt khó, không đầu 
hàng số phận, từ đó có thêm niềm tin, động lực 
và cách nhìn đúng đắn hơn, xây dựng và nuôi 
dưỡng khát vọng của mình.

Diễn giả Sơn Lâm và Hà Chương.

Đánh thức khát vọng 
cùng sinh viên ĐHCT

Đoàn Thanh niên
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